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egyéb gyógyszereket. gyógyé{szatí anyagokat. kötözószerekei sib> (a 
továbbiakban: gyógyszer) rendelheti. 
4 gyógyszerek rendelésénél a Magyar Gyógyszerkönyv, a FoNo, az 
Utmutató, a jelen. utas/tás me/lék/etei, valamint a vonatkozó jogszabá
lyok elóirásait kellfigyelembe venni. Kerülni kell a túlzott gyógyszetelést 
(polipragmáziát). Több gyógyszer egyidejű rendelése esetén figyelem-

- be kell venni a·gyógyszerek kölcsönhatását ( hatástani összeférhetetlen
ség, gyógyszeres interakciók stb.). 
Az--Orvosnak a szükséges gyógyszert a legszakszerűbb és a leggazdaSá
gosabb formában kell rendelni. Az egyformán megfele/ó gyógyszerek 
közül, a kiJvésbé költségeseket kell választani; A takarékosság nem 
mehet .a gyógykezelés hatásosságának rovására. • 

[A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 32/1.976; {Eü; K. 23.) 
EüM Sz. utasitásának 2. §ca] · •• · • · · ·· · .. · · 

"Egy vényen légfeljebb· két gyógyszer rendelhetó. Olyan gyógyszer, 
amelyne_k vény ét _a gyógyszertárban vissza kelttartani;_ más gyógyszerrel_ 

-egy vényennem rende/heM.'' , -· '"---,~ 
GY.-,ógyszert az orvos vagylagosan (»seu«) is rendelhet. Ebben az eSetJ' 
ben_a.·-gyD_gyszen-~ felíráS Sorrendjének figyelefnbel/ételév81 keltküldnD; 
Az orvosnak· a-gyógyszert olyan- mennyiségben kell rendélnlel amely\ __ 
eleiJ_8nd6 a szakszera·gy6gykezeléShez-a legközelebbiorvosi vizsgála- -~ 
tig. Ha -a . .Jegközelebbi orvosi vizsgálat Csak fiosszabb idő múlva' válik 
esedékessé~_ azp_rvos_- amennyiben jog_sz{lbály nem tiltja_,- a gyógyszer 
legfeljebb_ kétszeri ismételt kiadását is előfrhatja. Az egy alkalommal 
kiadható gyógyszer mennyiségét úgy kell megállapltani, hogy a~_a''lJ-tQ 

-- napi_szükségletet általában ne haladja meg. lndokolt_esetbeiJ,,eftíiét\ 
nagyobb_mennyiség is rendelhető. . ·· _ --~ __ .\;;,._.-_: 
A_ vény.nélkül egy alkalommal kiadott gyógyszer mennyisége~_fleriJ-fí_a·:. 
ladhatja:meg-az egy gyári.csomagolás.mennyiségét. illetőleg a 8-tO 
naPi áiii!!JQS ,szükségletet." 

[Agyógyszerek rendélésérő_l'és kiadásáról szóló 32/1976. (Eü. K. 23.) 
EüM sz. utasítás 8. § (6) és (7), ill. 12. § (1 ), (2) pontja] 

.Az olyan külföldi gyógyszerkészltmény, amely kizárólag fekvóbeteg
·gyógyiptéJetben. alkaltrazható. valamint azok a_ külföldi gyógyszerké
szltmények1_ amelyek_ forgalomba hozatali engedélly_el nem rendelkez-
-ne_& -_~órházi -(kligikaiJ. zár_óje/entésben utók._~?_e/ésre_nem ja_vasolf[(Jt_ók. 
Arp,t~l!n~i!Je_n a_ fe/fvóbeteg-:pyógyin~~zetben~-'!.eil!(to!!gyqgy~zfJres:terá-
_pJalolytatása.a beteg e/bocsátását kovetóen Js_szti_kséges. úgy az intéz_et 
Q_sitályv_f!zetó (óO(_vosa- részletes.{ndokolással_- a gyógyszer heszer?~-
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sére javaslatot terjeszthet fel az E{jészségügyi Minisztériumba. Az indo
kolást olyan részletességgel kell elkészltení. hogy annak alapján a javas
lat érdemben e/b/rá/ható legyen.- · 

. [Az importált gyógyszerkészitmények forgalomba hozata Iéról, rendelé
séről és kiadásáról szóló 33/1976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasítás 
30/1980. (Eü. K. 23.) sz. utasítással módositott ill. kiegészítert 6.§ (1) · 
pontja] ~·· 
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~~'Az OfVOS gyógyftó-mege/ózó tevékenysége körében nem alkalmazhat 
olyan vizsgálati eljárást. gyógymódot vagy gyógyító eszközt: 
a) amely az alkalmazás idépontjában az orvostudományoknak nemfelel 

meg, 
b) amelynek kockázata nagyobb az eljárás (ténykedés). elmaradásával 

járó kockázatnál, és az eljárás kockázatának vállalására alapos_,ok 
nincs, 

c) amelynek elvégzésére megfele/ó képzettsége vagy gyakorlati készsé
ge nincs, vagy amelynek elvégzéséhez hiányosak a tárgyi feltételek, -
kivéve, ha közvetten életveszély áll fenn és az más módon nem 
hárfthat6 el. 

Az orvos gyógyító-mege/6z6 tevékenysége körében csak olyan gyógy
szert ·rendelhet és alkalmazhat, amely gyógyszer hatóanyagainak hatá
sát, javallatait és ellenj8vallátait; alkalmazásának inódját, adagolását, 
valamint káros mellékhatásai~-és azok e/hárftiísának módját ismeri." 

[1972: évi ll. törvény az egészségügyról 44. § (1) bekezdése] 

"Magyarórszágon gyógyszerként még nem alkalmazott anya{Jot (készít
ményt) gyógyszerként- forgalomba hozatalának engedélyezeSe -előtt
csak akkor szabad emberen kipróbálni, ha az arra illetékes egészségügyi 
szerv a jogszabályban megállapított előzetes- vizsgálatOk alapján azt 
engedélyezte. Az anyagat (készítményt) csak azokban a gyógyintéze
tekben szabad emberen kipróbálni, amelyeket erre az egészségügyi 
szerv kJj"elölt. ," 

[1972. évi ll. törvény az egészségügyről 58. § (1) bekezdése] . 
,,Az orvos - a jogszabályokban meghatározott esetek 8{ kivéve - csak -a 
hatályos Magyar Gy6gyszerkönyvbe, a »Szabványos Vényminták Gyűj
teményé«-be ( Formu/ae Norma/eS, a továbbiakham FoNo), ai JJ0tinu
tató a gyó{Jyszerkészftmél]yek rendelésérerf címú kiadVányba és pótlá· 
saiba (a továbbiakban: Utmutató) felvett, valamint az Egészségligyi 
Közlijnyben közzétett, a hazat forgalomba hozatafra en{Jedélyezett 

5 



egyéb gyógyszereket gyógyászati anyagokat. kötöz6szereket stb. (a 
továbbiakban: gyógyszer) rendelheti. .. 
A gyógyszerek rendelésénél a Magyar Gyógyszerkönyv, a FoNo. az 
Utmutató~ aJefen. utasítás me/lék/etei, valamint a vonatkozó jogszabá
lyok elóirásait kellfigyelembe venni. Kerülni kell a túlzott gyógysze;e!ést 
(polipragmáziát). Több gyógyszer egyidejiJ rendelése esetén figyelem-

- be kell venni a gyógyszerek kölcsönhatását ( hatáStani összeférhetetlen
ség, gyógyszeres interakciók stb.). 
Az..orvosnak a szükséges gyógyszert a legszakszerűbb és a leggazdáSá
gosal}b formában kel/rendelni. Az egyformán megfele/6 gyógyszerek 
_közül, a kevésbé költségeseket kell választani; .A takarékosság nem 
mebet _a_ gyógykezelés hatásosságának rovására .. "'. 
[A gyógyszerek rendeléséról és kiadásáról sí:óló 32/1976. (Eü. K 23.) 
EüM sí:.utasítás~ak'2. §'al · .· ., .,, ... .,. · ·· ·•:··.···· 

.Egy vényen lé{Jfeljebb· két gyógyszer rendelhet6. Olyan gyófpj.Zer. 
amelynek vényéta gyógyszertárban vissza kell tartani, más gyógyszerrel_ 

-egy vényennem rendelhet6: , ·· · ,,-", ... 
Gyógyszert az orvos vagylagosan (»seu«) is rendelhet.- Ebben az eSett, 
ben:~·-gyógyszert:a fe/IráS sotrendjének figyelembeVételével kell kiBdnú 
Az ._oN asiJak ·a·-gyógyszert olyan mennyiségben ·kell rendelnie, amely\ 
elegendő a-szakszerO-gyógykezeléShez-l! legközelebbi orvosi vizsgála- ·"'=· 
tig. Ha--a-legközelebbi'orvosi vizsgálat csak _hosszabb idő múlva' Válik 

__ esedékessé~ az o_rvos_~ amennyibenjogszabály nem tiltja __ - a gyógyszer 
l~gfeljebb kétszeri ismétiJ/t kiadását is előírhatja. Az egy alkalommal 
kiadható gyógyszer mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy az)J':B-.1~0 

',napi _szükségletet általában ne haladja meg. lndoko/t-=esetbenAJTÍliél-
nagVobb_mennyiség is rendelhet6. . . . . .,_·:: '_<,1.;-~~/ 
A -vény __ tlélkül egy alkalommal kiadott gyógyszer mennyisége _n ein -hB~ 
ladflatjá:.meg: az egy gyári; csomago/Bs mennyiségét, illet6/eg a 8-10 
_napi átla(Ns ,szükségletet." 

[Agyógyszerek reodeléséröl'és kiadásalól szóló 32/1976. (Eü. K. 23,) 
EüM sz. utasítás 8. § (6) és (7), ill. 12. § (1 ). (2) pontja] 

~z_ olyan kü/föfdi gyógyszerkészítmény, amely kizárólag fekv6beteg
-gyógyfnt.é.?etben.,afka/tpazható, valamint azok_ a_ külföldi gyógyszerké
szftmény_ek,, _amelyek- forgalomba hozatali engedtilly_el nem rendelkez.,. 
n_e_l{~}q~r_h;izi .(klinika/}_ zárójelentésben utólq~_?,elésre.-~nem javasolhatók . 

.. A.Tfle!'.'!Yt/Je!J a:fefs~qbeteg-gyógyintézetbef(beálfí(ottgytjgyszeres terá, 
p_i,a._fo_ly_tatá!fa a beteg_ (J/bocsátását követően is_'Szü_kiéges, _(Jgy._az intézet 
Qsi;tály_v_f!zet6 f6Qtyosa - részlete~Jnilokolással- a gyógyszer beszerz(J-

sére javaslatot terjeszthel fel az Eg-észségügyi Mínísztériumba. Az índo
kolást olyan részletességgel kell elkészíteni, hogy annak alapján li javas
lat érdemben e/birá/ható legyen." 

[Az importált gyógyszerkészitmények forgalomba hozataláról. rendelé
séről és kiadásáról szóló 33/1976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasítás 
30/1980. (Eü. K. 23.) sz. utasítással módosított, ill. kiegészített 6. § (1) 
pontja] 'w 



ELÖSZÚ A HARMADIK KIADÁSHOZ 

Bár a könyv második kiadását minden eddiginél nagyobb példány
számban készíttette el a Medicina Könyvkiadó, megjelenését (1981. 
január) követő hónapokban még sem lehetett már beszerezni. A válto
zatlan utánnyomás révén kiadott, könyvünk csaknem teljes anyagát 
magában foglaló .Klinikai gyakorlati leckekönyv· is elfogyott, amit a 
Medici na Könyvkiadó az orvostanhallgatók részére adott ki 1982-ben. 

Ezen alapvető gyakorlati okon kivül a gyógyszerválaszték folyamatos 
változása és a terápiás szemlélet módosulása miatt elvi okokis szüksé
gessé tették az újabb kiadás sürgetését. Az 1984-ben.megjelent Póifu
zet (Medicina Könyvkiadó 1984.; 239 old.) -az új gyógyszerekés az 
időszerű változások ismertetése révén - csak az utóbbi téren jelentett 
segltséget: a könyv kiegészltésére és nem pótlására szolgált. 

Az új kiadás anyagának összeállítása a· korábbiaknál is szélesebb 
munkafrontot igényelt: valamennyi régebbi iJyógyszerünk javallati, el
lenjavallati körének, adagolásának stb. felülvizsgálata, legtöbbjük mó
dositása,.az új gyógyszerek alkalmazási elóirásainak- köztük a korábbi 
kiaQVányQkba fel nem vett azon külföldi gyógyszereké, amelyek itthon 
kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben használatosak - elkészltése és 
orvOsi·szal<ágazatonkénti lektoráltatása, majdaszöveg egységes·szerke
zetbe foglalása hosszabb időt igényelt. 

Külön feladatot jelentett a Pharmacopoea Hungarica és a -Formulae 
Normales éppen ezen időben készülő új kiadásainak figyelembe vétele, 
a megváltozott előiratok és elnevezések nyomon követése. 

A korábbi szerkesztési gyakorlattól csupán annyiban tértünk el, hogy 
- a könnyebb és gyorsabb áttekintés érdekében -egyetlen közös feje

zetbe soroltunk valamennyi hazai és külföldi gyógyszerkészftményről 
szóló szöveget, függetlenül attól. hogy gyógyszertárak útján vagy 
csak fekvóbetei;J-gyógyintézeti felhasználásra kerülnek-e forgalomba. 
Az egyes fejezetek szerkesztése során az alábbi gyakorlatot követtük: 

-a gyógyszer-neve mallett az előállító rövidített- nevét és az Egészség
ügyi Világszervezet által készített terápiás csoportbeosztásra -utaló 
jelzést tüntettük fel {a rövidítések és jelzések értelmezése külön feje
zetben található); 

- a hatóanyagokat a VII. Magyar Gyógyszerkönyv szarint neveztük meg, 
jóllehet a gyógyszerek csomagolásain - átmenetileg - még a régiek 
{is) szerepelnek. A korábban közhasználatú nevén drazsénak nevezett 
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gy_Ógyszerformát ·a -Gy6gyszerkönyV_·_-_ a hemiet~özi 'gy_ak~da.l_nak 
megfelelően -.bevónt tablettának ·(tabletta obducta1 nevezi, legyenek 

-azok film- intesztinoszolvens- vagy cukorbevonatú tabletták. A fa
gyasztásSál_.sZá_6tott·készítmények n~vében a _kri?szikkált (cryosic~a
tum) szó szerepel a Gyógyszerkö!lyvb_en a 11of1leze~ helyett .. M1vel 
ezek megjelenése a gyógyszerek c1mkéJén hosszab~ 1dőt v-esz Igény
be, célszerűbbnek tűnt ebben a könyvben a korábbl megnevezéseket 
használni; 

~--a javallatokat és az ellenjavallatokat általában fontosságuk sierint 
soroltuk- fel; 

-az_ adagolás az -egy hatóanyagtit tartalmazó kéSz_ítmények felnőttekre 
-_vonatkoztatott átlagos hatóanyag-'!'e_nnyiségét -tün_t~ti'fe_l- mg-ban, 
;:Zárójelben szerepeinek -a( ezeknek. me~felel~ ar:np_::: t~bt.:·-~-~úp_ stb. 
mennyiségei. A gyermekek- kezelésere:.(ls). haszná latos. gy~gyszerek 
esetéeil - a lehetőség szerint ~:a korcsoportos fnegö~zlású adagö_kat 
is feltüntettük; . . 

-a mallékhatások felsorolása'súlyossági, ill. gyakorisági sorrendet-tük
röz. Az előfordulás lehetőségére-utal és semmiképpen sem -arra, hogy 

.. minden betegen és halmozottan jelennek m~g;, · . .. _ -. _, 
-egyes esetben a farmakogenetikai_mellékhataskent jellerf!zett-oro~le-e_ 

- tes gyógyszerérzékenység előfordulásá~ak lehetőségére ·1s llt~_lunk;, · \ 
- a gyógyszerkölcsönhatások rovatb~an .ntkán szerepel ~~ egyottadas \, 
egyértelmű tiltása;-a kerülendő, ill. ~z óvato_s adásra utalo )elzes azokra ~'-·-
a ;lehetséges kölcsönhatásokra hívJa-fel a f1gyelmet, amelyeknek gya_-
kOrlati jelentősége lehet. A zárójelben olyas_ha!ó ·(magyarázatul szol-
·gáló) szövegrész a kölcsönhatás irányát-Jelzi; figyelembe vétele;:[teg-_ 
könnyítheti az együtt rendelt gyógy~zer~k megvalaSZ1ását, e~y~S "s.e, .. 

'"tekbeA az adagolás megfelő módosltásaval a kolcson~a~ás,lsm~re,té~ -:: 
nek gyak{)rlati hasznosítását. E rova!ba_n szerepi ő kém1a1 és .. h.~~_ast~D_t 
csoportokba tartozó gyógyszerkéSZitmények felsorolása kul_on -feJe-
zetben található; • · · · 

-a figyelmeztetés-rovatban-azon isinereteket gyújtöttük egybe, amelye
.ket a· gyógySzer rendelésekor feltétlen figyelembe kell- venni,. pl. az 
ellénőrzó ·vizsgálatok···szükségessége, :az alkoholfogyasztás tilalma; 
A ,gépjárművezetést, .!i· veszélyes mu~kavé,gzést befölyásoló gyóg:y~ 
~szerek::asetében,,bekovetkezett _szem1eletvaltolás :_ny.omán J!Z_,edd_lgl 
kizárólagos tiltás:helyett a differen_ciáltm~szori!ást, de· ennek esetle-

, -ges·feloldását-is lehetövé tevö:szoveget tuotettuk fel;:. , _ · 
--B--·-fflegjegyzés rovatban, a··hatáserőss~g. (ker~szt-~ !elzese- után a 

gyógys_zer-felfrásának, ill. gyógyszertán k1szolgaltatasanak szabályo-
. .,,-záSa Szeiepel; · ' > _ -/"' · · - · ·. .• · 
-a csomagolás rovatcím alatt az itthon forgalomban 1évó egységek--és 

ezek térítési dfjai találhatók; . . . · • . . . · · 
"·a Gyógyszerkészitmények terápiás beosztása c. fe!ezetb~n helye!~ap
,- tak,-a --könyVben szerepló (hazai -és kulfold1) gyogyszereken- k1vul a 
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szérumok, vakcinák és diagnosztikumok is, valamint a FoNo-készít
mények VI. kiadás szarinti megnevezése. A terápiás beosztás fejezetcí
mai alapján lehetőség nyílik a felsorolt gyógyszerek javallatok szerinti 
megválasztásának lehetőségére is; 

-elkülönítve is közreadjuk az előző kiadás (ill. az ezt kiegészítő pótfü
zet) megjelenése óta fo-rgalomba került új gyógyszerek, továbbá az 
azóta megszűnt, ill. megszűn6 gyógyszerek jegyzékét; _ 

-a táblázatok közül újak a laboratóriumi diagnosztikai norrrml-é'ffm<:ek
ről és fertőző betegségek lappangási idejéról szólók; 

-a gyógyszerkészítmények hatóanyagainak a nemzetközi szakiroda
lomban (is) használatos, ill. a VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerinti 
névmutató egyben azt is feltünteti, ha a kérdéses anyag összetett 
készítmény egyik összetevőjeként szerepel. Célszerűnek tűnt a meg
változott nevú hatóanyagok eddig használatos nevét is feltüntetni; 

- a kézirat lezárását követő módosftásokat, adatváltozast a Feljegyzések 
c. fejezetbe gyQjtöttük egybe; · 

- bővült a könyv az egyes gyógyszerek tartására kijelölt gyógyszertárak 
jegyzékével; 

-a könyv beosztásának gyors áttekintését szolgálja az e_lsó fedőhip 
belső oldalán elhelyezett tájékoztató; részletezöbb a könyv elején a 
tartalomjegyzék, valamint a korábbi kiadásokban hiányolt betűrendes 
tárgymutató. A könyv hátsó borítóján levő tasak szolgál a majdan 
forgalomba kerülő gyógyszerek· alkalmazási elóirásainak (pótlapon_
kénti) gyűjtésére. Ide helyeztük el a könyvjelzőként hasznosítható 
színes_lapokat. . -
Törekedtünk az idegen kifejezések egységes írására: kéziratunkban a 
betegségek neve általában latinos, ill. görögös írásmóddal szerepelt, 
a ilyomtatásban a Medicine Könyvkiadó által javasolt, ill. módosított 
olvasható. 
A kézirat összeállftásában résztvevők, a.leírók, a lektor, a kiadói és_ a 
nyomdai feladatokat ellátók minden igyekezete-és gondos munkája 
ellenére előforduló hibák észlelése és az alábbi címre érkező bejelenté
se lehetövé teszi a hibajegyzék mielőbbi elkészítését. · 

E kiadvány megjelenése után az útmutató a gyógyszerkészitmények 
rendelésére másodík kiadása és annak 1. Pátfüzete hatályát veszti. 

A kézírat lezárásának ideje: 1987. február 2. 

ORSZÁGOS GYOGYSZERÉSZETI INTÉZET 
Budapest V., Zrínyi u. 3. 
_Levélcím: Budapest 5. 
Pf. 450. 
1372 
Telex: 224646 OGYI h 



a-HB DH 
am p. 
ASKE 
BAO 
BBT 
BE 
BSP 
Ch E 
Ck 
CoE 
comb; 
CPK 
CT 
db 
DCT 

--DIC 
EDTA 
ELISA 
FIT C 
FoN o 
FSH 
g 
g 
y-GT 
GLDH · 

. GQT 

G.PI .. 
gran. 
gtt. 
h CG 
H DB-E 
HDL·., 
5-H liA 
hM G 

. ia. 
ic.· 
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RÖVIDITÉSEK ÉS .JELZÉSEK 

a-hidroxibutirát-dehidrogenáz 
ampulla 
antisztreptokináZ-egység 

· bazális ·savtermelés 
ébredési hőmérséklet 
bőregység 
brómszulfalein 
kolin-eszteráz 
kreatin-kináz 
koagulációs egyseg 
combinatum 
kreatin;..foszfokináz 
komputertomográfia : 
darab · 
direkt Coombs-teszt 
diffúz intravaszkuláris alvadáS 
etiléndiamin:-tetraecetsav 
EnzYme·-Linke.d lrilmunosorbelit Assay 
fluoreszcein-·izotiocianát - · 
Formulae Normales 
follikuluszstimuláló hormon-
gramm 
a nehézségi gyorsulás értéke 
y .:g l utam il-tran·szferáz 
glutamát-dehidrogenáz 
glutamát-oxálacetát-transzamináz 

. J1.1-~-!~_-.rn1J~:pirgy~!_-Y"~-~~~---~-~-in~~- ~- _ 
_granu t~tum -- · _ 
csepp 
humán koiiogOnadótrop 'hormOn 
heparinoid E!ayer-egység 
hig h denSity" lipoprotéins 
5-hidroxi-indol-ecetSav 
humán menopauzális g:oliadotrópin 
intra artariarn _,-
intra _cutim 

IE 
im. 
inj, 
ISA 
iv. 
KE 
Kl E 
l 
LAP 
LDH 
LDL 
LF 
Lh 
LH 
LHRH 
m 
Mn 
ma sc. 
MAO 
MAO l 
MDH 
~g 
mg 
ml 
mosm --" 
n (0,1 n stb.) 
NE.;;, . 
NIH:E 
NPH 
o· 
O/V 
Pa 
Pa· s 
PABA 
PAO 
Ph. Hg. 
PMS 
'1'-Che 
R lA 
RIO 
RZ 
SAE 
s 
sc. 
SD 

internaCionális egység 
intra musculum 
injekció _ 
intrinsic _szimpatikomimetiku~ aktivitás 
intra venarn 
kötési egység 
kallikreininaktivá'tor-egység 
liter, ill. jód 
leucín-arilamidáz 
laktát-dehidrogenáz 
lo_w density lipoproteins 
limes -flocculans 
limes haemalysans 
luteinizáló hormon 
LH-releasing hormon 
meta 
relativ molekUiatömeg 
masculinum 
monoaminooxidáz; ill. maximális savtermelés 
monoaminooxidáz-inhibitor 
malát-dehidrogenáz 
mikrogramm 
milligramm 
milliliter 
milliozmolalitás 
normál (tized- stb. normáloldat) 
nemzetközi egység 
National lnstitutes of Health egySég 
Neutral Protamin_ Hagedorn 
orto 
olaj a vizben (emulzió) 
pascal 
pascal másodperc (=a dinamikai viszkozitás egysége). 
paraaminebenzoesav 
sáy-CSÚCS· produkció 
Pharmacopoea Hungarieae (Magyar Gyógyszerkönyv) 
pregnant mares szérumgohadotropin 
'1'-kólinészteráz .· 
.radioimmunoassay 
radiális immundiffúzió 
Reinheits Zahl 
scarlatina antitoxin egység 
másodperc 
sub.cutim 
sztreptodornáz· 

13 



SOH 
se 
SGOT 
SGPT 
SI 

sp 
sp p 
subl. 
tabi. 
TE 
tf 
TGE 
TRE 
TRH 
TSH 
ttkg 
u 
USP 
VDRL 
VMA 
v/o 
VRB 

szorbit-dehidrogenáz. 
szérum 
szérum-glutarÍlinsav-oxálecetsav-transzamináz 
szérum .. glutaminsav-piroszőlósav.,transzamináz _ ,- . 
Systénie_ International d' Unités {nemzetközi mértékegy-

. ség ek rendszere) 
species 
speciesek 
szublingvális 
tabletta 
tuberkulin egység 
térfoQat 
tripton-glukóz-élesztó _ 
Turbidity Reducing Unit 
thyroid-releasing hormon 
thyroid-stimolating hormon 
testtömegkilogramm -( =testsúlykilogramm) 
unit (egység) 
Unites States Pharmacopoea 
kardiolipin-antigén 
vanilin-mandulasav-
víz az olajban (emulzió) 
Violet-Red-Blue · 

erős hatású hatóanyagat (is) tartalmaz; 
fokozott figyelmet. gondos adagolást igénylő hatóanya

. got .(is). tartalmaz; _y··· 
altatőszert (is) tartalmaz; 
kébítószert (is) tartalmaz; rendelése a 3.4 fejezetben 
leírtak szerint. 

Abbott Abbott Lab., Genf (Svájc) 
.Aicon Alcon-Pharmaceuticals LTD, Cham (Svájc) 
,O.I~~)oida. Alkaloida_.Vegyészeti.Gyár,Jiszavasvári 
Astra ·· AStrái Södertiilje (Svédország) 
Bayer Bayer AG .. Leverkusen (NSZK) · 
Beecham Beecham Pharmaceuticals, Brentford (Anglia} 
Behringwerke Behringwerke AG .. Marburg (NSZK) 
Bene Bene-Chemie, München (NSZK) ., 
Biogal Biogal Gyógyszergyár, Debrecen · · 
Boehringer l. Boehr~nger lngelheit:Jl. Wi~n (Ausztri~} 
Boehringer M. Boehnnger Mannheim, W1en (Ausztna) 
Bracco Bracco; Milano (Olaszország) 
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Brau n 
Bristol 
Byk 
Chinain 

Chimimport 
Chemie-L 
Ciba 
Cilag 
DHS 
Disperga 
Dispersa 
Du Pont· 
EG IS 
Essex 
Farmitalia 
Ferresan 
Fissons 
FVSZ 
Gerot 
Germed 
Gist 
_Giulini 
Glaxo 
Gödecke 
Hennjng 
Homburg 
Human·-
H ek 
Hyland 
lmmuno 
Janssen 
Ka b i 
Kali 
Kay ak u 
Knoll 
Kreussler 
Krka 
Kőbányai 
Lee l ere 
Leiras 
Leo 
Lilly 
Lisopharma 
Lundbeck 

Braun Malsungen AG .. Malsungen (NSZK) 
Bristol Myers International Co.-. Bruxelles (Belgium) 
Byk-Gulden, Konstanz (NSZK) 
Chinoin .Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára, Bu
dapest 
Chimimportexport, Bucarest -(Románia} 
Chemie-Linz, Linz (Ausztria} 
Ciba,Geigy AG .. Basel (Svájc) 
Cilag AG .. Schaffhausen (Svájc) 
Dome Hollister-Stier, Slough (Anglia) 
Disperga, Wien (Ausztria) 
Dispersa LTD .. Winterthur (Svájc) 
Du Pont de Nemours, Frankfurt am Main (NSZK) 
EG IS Gyógyszergyár, Budapest 
Essex Chemie AG .. Luzern (Svájc) 
Farmitalia Carlo Erba, Milano (Olaszország} 
Ferrosan A/S, Kopenhagen (Dánia) 
Fissons LTD .. Loughborough (Anglia) 
Finom Vegyszerszövetkezet, Budapest 
Gerot Pharmazeutika. Wien (Ausztria) 
Germed, Berlin (NDK) 
Gist-Brocades, Delft (Hollandia) 
Giulini Pharma GmbH, Hannover (NSZK) 
Glaxo Pharm .. Granford (Anglia) 
Gödecke Aktiengesellschaft, Freiburg (NSZK) 
Henning GmbH, Berlin (NSZK) 
Homburg, Frankfurt am Main (NSZK) 
Human Oltóanyagtermelő éS Kutató Intézet, Budapest 
Hek Pharma, Lübeck (NSZK) 
Hyland Therapeutics Division, California (USA) 
lmmuno GmbH, Wien (Ausztria) 
Janssen Pharmaceutica, Beersa (Belgium} 
Kabi Vitrum AB.,-Stockholm (Svédország) 
Kali Chemie AG .. Linz (Ausztria) · 
Nippon Kayaku, Tokio (Japán) 
Knoll AG .. Ludwigshafen (NSZK) 
Kreussler Pharma, Wiesbaden (NSZK) 
Krka, Novo Mesto, Ljubljana.(Jugoszlávia) 
Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest · 
M. R. Leclerc, Schaffhausen (Svájc) 
Leiras Pharmaceuticals, Turku {FinnorSzág} 
Actiebolaget Leo, Helsingborg (SvédországY 
Eli Lilly, Wien (Ausztria) 
Lisopharma, Cqmo (Olaszország) 
Lundbeck, Kopenhagen (Dánia) 
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Ma ck 
Medexport 
Merck 
Mérrell 
MSD 
Natterma n n. 
Newport 
Nicholas 
Novo 
Nordisk 
Nyeamad 
OM 
Organon 
Orion 
Park e 
Pasteur 

Pfizer 
Pharmacia 
Pharmachim 
Pol la 
Reanal 
Roche 
Robapharm 
Roussel 
Sandoz 
Schering 
Sol co 
Speeia 
Spo la 
Squibb 
Star 
UCB 
Upjohn 
Vitrum 

.. Wa.t:lder. _ 
Weilcome 
Winthrop 
Zyma 

Mack lllert, Illetlissen (NSZK) 
Medexport, Moszkva (Szovjetunió) 

. Merck, Darmstadt (NSZK) -
Merréll. Pharmaceutica, Zürich (Svájc)· · 
Merck.Sharp et Dome Chibret AG.; Zürich (Svájc) 
Nattermann, Köln.~NSZK) 
Newpott, New Jersey (USA) 
Nicholas GesellsC:halt, Wien (Ausztria) 
Novo Industri A/S, Kopenhagen (Dánia) 
Nordisk; Gentalte (Dáriia) 
Nyeamod International, Oslo (Norvégia) 
OM Lab., Genf (Svájc) 
Organon, O ss (Hollandia) 
O"rioil PhBrmacétiticá>HeiSiöki ·(finhórSZág) 
Parke-Davis Company,·München (NSZK) 
Institut Pasteur Pfoduction, Marnes La CoQuette (Fran
ciaország) 
Pfizer, Bruxelles (Belgium) 
Pharmacia, Uppsala (Svédország) 
Pharmachim, Szófia (Bulgária) 
Pella, Warszawa, (Lengyelország) 
Reanal Finomvegyszergyár, ·_Budapest 
Hollmann La Roche. Basel (Svájc) 
Robapharm.AG., Basel (Svájc) 
Roussel Uclaf, Paris (Franciaország) 
Sandoz AG., Basel (Svájc) 
Schering AG., Berlin (NSZK) 
Solco, Basel (Svájc) 
Specia, Paris (-Franciaország) 
Chemapol, Praha (Csehszlovákia) 
Squibb Twickenham, Middlesex (Anglia) 
Oy Star Ab., Tampere (Finnország) 
UCB Chemie, Bruxelles (Belgium) 
Upjohn, Puurs (Belgium) 
Kabi Vitrum AB., Stockholm .(Svédország) 
wander AG.;· Basel (Syájc) 
Weilcome Foundation Ltd., London . .(Anglia) 
Sterling-Winthrop, Guildlord (Anglia) 
Zyma SA., Nyon (Svájc) 

(A cégröviditéseket összeállitotta: Péterfrtászlónp) 

1 A MAGYARORSZÁGON 
FORGALOMBAN LEVŐ 

GYűGYSZE REK 
CSOPORTOSÍTÁSA 



1.1 A GYÚGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
TERÁPIÁS BEOSZTASA 

Ebben a fejezetben az Egészségügyi Világszervezet által korábban 
készített terápiás beosztás szarint csoportosítottuk a könyvben szerepi ó 
valamennyi hazai és külföidi gyógyszerkészitményt, továbbá a szabvá
nyos vénymintákat (FoNo). 

A jelzés nélküli gyógyszerek hazai és szacialista országokból szárma
zó gyógyszerkészítmények, míg a *-gal jelöltek nem szacialista ország:
ból származó gyógyszerek. Ezek csak abban az esetben rendelhetők, ha 
a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógy
szerrel eredményesen nem biztosítható. 

A'"" -gal jelöltek kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóintéze~ 
ti) felhasználásra kerülnek forgalomba. 

Dőlt betűvel tüntetjük fel a szabványos vényminták {FoNo) rövidített 
elnevezéseit. 

A könnyebb kezelhetőség érdekében egyetlen fejezetben, a gyógy. 
szerek neve szerinti ABC-be rendezve tartatníazza a könyv a felsorolás
ban szere:pló valamennyi hazai és külföldi gyógyszerkészitményt. · 



AOOO 
A KÖZPONTIIDEGRENDSZER DEPRESSZÁNSAI 

A 100 Spec. vaier. camp. FaNo-
Ana~sthetiCa 9éne-raliá Tardyl 
Aether ad narciosim Tinct. va/er. a/coh. FoNo 
Brietal Sodium""'" Valariana camp. 
Calypsol.. A 300 
Chloraethyl Antiepileptica 
lnactin'" 
Narcotali"" Antelepsin 
Sombrevin Convulex* 
Venobarbital Diphedan 

Epanutin~"', 
Heminevrin** 
Neophedan 
Ospolot• 
Perlepsin 
Ptimal 
Sacerna 
Sertan 
Sevenal 
Sevenaletta 
Stazepin 
Suxilep 

A 200 
Hypnotica, sedativa 
Albroman 
Dalgal 
Dorlotyo 
Etoval 

-, Etovaletta 
Eunoctin 
Gutt. va/er. c. menthol FaNo 
Gutt.-.vegetosed. FaNo 
Heminevrin** 
Hovaletten 
Hypnoval calc. 
Klysm. ch/oral. FoNo 
Klysm. ch/oral. pro infant. 

FoN o 
Legatin 
Medivaler 
Mixt. _chloralo-brom. FaNo 
Mixt. sedat. FaNo 
Neupon 
Novapa n 
Noxyron 
Pi!. valerosed. FaNo 
Pulv. somnifer. FaNo 
Sevenal tabi. 
Sevenaletta 
Sir. phosphobrom. FoNo 
,Sol. bromida FaNo 
Sol. chloralhydr. pro parv. 

FoN o 
Somben 

A 400 
Antiparkinsonica 
Aparkezin 
Dopaflex 
Jumex 
Kemadrin* 
Madopar .,250"• 
Parkan 
Parlodel •• 
Tremaril* 
Tremblex 
Viregyt-K 

A 500 
Narco~analgetica 
Oepridol 
Dipidolor. 
Dolargan 
Domatrin 
Fentanyl** 
Gutt. aethylmorph .. FoNo 

Hydrocodin 
'Morphinuin hydrochloricum. 
Morphitlu_m hydrochloricurn 

+ Atrapinum sulfuricum 
Oxycod on 
Pulv. cadacetin. FaNo 
Pul. coffacyl. c. codein. FoNo 
Supp. anodyn. FoNo 

A 600 
Analgetico~antipyretica 
Algopyrin 
Arnidazophen 
Antineuralgice 
Azophenum coffeinum citi-iCum 
Barbamid 
Colfarit 
Dernalgon 
Oemalganil 
Eggosalil 
Germicid 
Germicid C 
Hypanodin 
Istopiri n 
Kalmopyrin 
Kari!.· • · 
Natfíum ·Splicylicum 
Puli!._ ana/g. FaNo 
Pubi ·aiitidolor. FaNo 
Pulv. barbamidi camp. FaNo 
Pulv. chinacisal. c. vit. C FaNo 
Pulv. codacetin. FaNo 

8000 

Pulv. coffacyl. FoNo 
Pulv. combinat. FaNo 
Salvador 
Sol. amidazoph. pro parv. 

FoN o 
Supp. aminophenaz. 0_1 g; 

0,2 g; 0,5 g FoNo 
Supp. ana/g. FoNo 
Supp. ana/g. forte FaNo 
Supp. antipyret. pro parv. 

FoN o 
Susp. salicylamid. 2% 

és 4% FoNo 

A 700 • 
Ansigetica alia 
Divascan 
Dolor 
Gutt. aethylmorph. FoNo 
Kefalgin 
Quarelin 
Probon 
Ridol 
Sandomigran 
Stazepin 
Vasalgin 

ASOO 
Antivertiginosa 
Daedalon 
Daedalonetta 
T orecan 

A KÖZPONTIIDEGRENDSZER STIMULÁNSAI 
Meclofenoxat 

8100 
Analeptica 
Ammónia párna 
Coffeinum natrium benzolcum 
Gutt. anolept. FaNo · 
Lobelinum hydrochloricum 
Pi/. analept. FoNo 
Pi/. coff. FoNo 
Sot: cbtfobromid. FaNo 

Spiractin 
Sympathomim 
Tetracor 
Tetracor~Epherit--

8 200 
Psychostimulantia 
Aktedron 
Centedrin 



E nerboi 
Glutaminsav 
Glutaiec 

cooo 
PSYCHOPHARMACA 

C100 
An_x_i()lyti_ca 
Andaxin 
Elenium 
Grandaxi n 
Rudotel 
·sedUxen 
Trioxazin-
C201l 
Antipsychotica (Neuroleptica) 
Chlorprothixen i nj.**, tabi. 
Dapotum D" 
Droperidol** 
Fluanxol depot• 
Erenolon 
Haloperidol 
Hiberna l 
Hibernaletta 
l map 
Lep-cmex inj.*"', tabi." 
Melleril 
Ora p 
Terfluzine• 

DOOO 

:Pyramem-tabi., ih j. u 

Sandomigran 

Tiapridal i nj."", tabi." 
liserei n 
Tisercinetta 
Trisedyl 

C 300 
Antidepressiva 
Azaxazin . 
LtidiOmil-~nj.*", drazSé 
Melipramin 
Noverit i nj. u, drazsé* 

tabi." 
Nuredal 
Pyrazidol 
Sapilent 
Teperin 

'C500 
Neurovegetatív tünetek 
gyógyszerei 
Belleloval 
Belloid 
Spec. va/er. comp. FoNo~' 

A KÖRNYÉKIIDEGRENDSZERRE HATO GYOGYSZEREK 

0100 
Localanaesthetica 
.COrbOcilin 
Eleosacchar. anaesth. FoNo 
Lidecain ioj. 
LidOcain-Adrenalin 
-Marcain'"* 
Marcain--Adrenalin** 
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Neűtonocain 
Procainum hydrochloricum 
Susp .. anaesth. FaNo 
Ultracain** 
Ultracain DS forte" 
Ultracain hyperbar"" 
Ultrac~!li Suprarenin"" 

E OOO 
MYORELAXANTIA 

E100 
Myorelaxantia cantralia 
Baclofen · 
Mydeton 
Myoflexin 
Relaxii-G 
Scutamil-C 

FOOO 

E 200 
Myorelaxantia peripherica 
Alloferin** 
Arduan"" 
Flaxedyl.. ,,c> 

SPASMOL YTICA (l nel. anticholinergica j 
Atropinum sulfuricum Ridol 
Bispan Scopolaminum hydrobromicum 
Gapona Staralgin 
Gastrixon Supp. antispast. pro parv. 
Gutt. methylhomatrop. camp. FaNo 

FoNo Supp. spasmolyt. FoNo 
Halidor Triospan 
Meristio Tropario 
Neopepulsan duplex Tropario comb. 
No-Spa 
Papaverinum hydrochloricum 
Pi/. al)tispasm. pro parv. 

FoN o 
Pi(;.atropin. comp. FoNó 
Pulv.- antispasmodoto;. FoNo 
Pulv. spasmalg. FoNo 

G OOO 

mF 100 
Cholinergica 
Mestinon drg. *, i nj.""* 
Mytelase• 
Nivalin 
Ubretid"* 

ANTIALLERGICA (l nel. antihistaminica, desensibilisantia) 
Al deci n" Loderix 
Allergenum pollinare mixtum Perital 
Antallerg Pernovin 
Calcimusc Pernovinetta 
Calciphedrin Pipolphen 
Calcium chioratum Sandosten 
Calcium laeticum Sandosten-Calcium inj.*, 
Dehistin pezsgótabl. 
Dithladen Suprastin 
Epherit T avegyl 
Fenistil Zaditen" 
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H OOO · 
SZÍVRE, ÉRRENDSZERRE HATÓ GYÓGYSZEREK 
Dobutrex"'" Corontin' forte 
Dopamin~-· Nitrolingual**-. 
Pif riicophyllin: FoNá . Nitromint 
Pulv: theophyllin. camp. FpNo Nitromint retard 
Supp. theoph'"yllin. FoNa Nitropenton 
Supp. theophyl/in. comp. FoNo Nitrosorhid 
Supp. theophy/Jin pro parv. Rigadal 

FaNo Sensit 
Tonagen Sorbanit 
H 100 Verparnil inj .... tabi.• 
Cardiatonica Jf4QO · 
Aci_gox.in · Antihypertensiva 
Carditoxin Arfonad** 
Digoxin Betaloe 
lsolanid Brinaldix 
Panangin Chlorurit 
K-Strophantosid Oepressan 
Talusin* Diaphyllin 

H 200 
Antiarrhythmica 
Betaloe 
Chinidinum sulfuricum 
Cordarene inj.**, tabi.* 
Epanutinu 
lsuprel** 
Lidecain 
Mexitil inj."*, kapszula* 
Neo-Gilurytmal· 
ProC~inamid inj. "", tabi. 
Propranolai 
T obanum 
Trasicor inj.u, tabi. 
v~_rp_ami_l _if)j. u, tabi. .. 
ViSk'ert· -· 

H 300 
_ KOszorúér-tágítók 

Agatheosan 
Amylnitrit 
Clinium 
Corinfar 
Coront in 
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Dopegyt 
Erpozid 
Estulic 
Furosemid 
HyQroton 
Hyperstat** 
Hypothiazid 
Minipress 
Nepresof""' 
Nipride*" 
Propranelol 

· Rausedyl 
Redergarn 
Regitinu 
Rutophyllin 
Sanegyt 
Sanatensin 
Spec. viscí camp: FaNo 
Tendor 
T ensi91Jlin 
T obanum 
TrasiCor i nj.*", tabi. 
Verparnil i nj .... , ~tabi.* 

Viskaldix 
Visken 

H 500 
Antiartheriosclerotica 
AgatheoSan 
Cavinton inj.u, tabi. 
Devincan inj .... , tabi. 
Etapuri n 
Intrajad 
Jodpapaverintheosan 
Prodectin 
Rutophyllin 
Sol. kal. iod. FoNo 
Sol. theobramoiod. FaNo 

H 600 
Antivaricasi ca 
Aescusan 
Anavenol 
Aurobin 
Daxi um 
Glyvenol 
Hemorid 
N adieid 
Noditran. 
ReP:a-ron 
SujJp. ad flod. FoN o 
Supp .. haemorrhoíd. FoN o 

Ung. haemarrhoid. FaNo 
Venoruton 

H 700 
Vasoconstrictorica peripher!ca 
Ergarn 
HistazoJin 
Hypertensio"" ·-c~,.", 
Naphazoli n 
Neo-Gynofort 
Noradrenalin 
Pi!. analept. FaNo 
POR-8' 
Pulsotyl 
Secadol 

H 800 
Vasadilatorica peripherica 
Acidum nicotinicum 
Agapurin 
H alidor 
Natrium nitrosum 
Paniveri n 
Pi!. nicophyllín. FaNo 
Propylon 
Redergarn 
Stugeron 
T olazol in 
Trental*'" 
Xavin 

l OOO . 
A VÉR- ÉS VÉRKÉPZÖRENDSZER GYOGYSZEREI 

1100 
Antianaern ica 
Hydroxocobalarnin 
Vitamin Bu 

1110 
AntimicrocythaemiC8 
Athenstaedt 
Confero n 
Fercupar 
Ferrlecit" 
Ferroplex 
Gutt. ferras_ ·FaNo 

Jectofer* 
Pi!. ferri. FaNo 
Pi/. robor. FaNo 
Sir. ferri. FaNo 
T ardyferon bé bé 
T ardyferon retard 

1120 
Antimacrocythaemica 
Folsav 

1200 
Véralvadásra ható szerek 
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1210 
AnticoagUiantia 
Coltarik 
Heparin 
Hepa'rin-ca~ 
Natrium citricum 
Syncumar · 

1220 
Antico-agulánsok antagonistái 
Protamin 1 000· . 

1230 
Coágulantia 
Kanaki on· 
Vitaínin K 

1240 
Fibrinolytica 
SP54 .. 
Streptase..,. 

1250 
Antifibfinolytica 
Acepramin inj ..... , ·gran. 
Epszilonaminokapronsav** 
Gordox .. 
P AM BA .. 

1260 
Haemostyptica
Dicynone• 
Gelaspon 
POR s· 
Reptilase .. ~ 
SPongostan** 
Styptanon• 
T apastasin * 

1300 
Vér. Vérfrakciók 
(gamma-globulinok 
és -fiPrinogén kivételéVel) 
Human:albunlin · 
Plazmaprotein 
Prothromplex TIM 4*'" 

1400 
Vérpátlók (makromolekulájúak) 
Fluidex .40" .. 
Macractex 
Plasmodex 
Polyglukin .. 
Rheomacrodex 
Rheopolyglukin .. 

J óoo 
A GYOMOR-BÉL RENDSZER GYóGYSZEREl 
Corontin Triospan' 
Shostakovsky Traparin 
U-vitamin Traparin comb. 

J tOO 
')\iltiSSC-rátOr'ica 
(lncl. anticholinergica) 
Atr_o-pinum sulfuricum 
Bis_pan 
Gapona 
Gastrixon 
Gutt. methylhomatrop. camp. 

FoN o 
Neopepulsan·duph!x 

mJ 110 
Hisztamin 
H2-receptor~antagonista 
Histadil in j."*, tabi. 
U leeran 

J 200 
Antilcida. adsorbentia 
Almagel 

· Almagel A 
AluminiurQ hydroxydatum--

Carbo ·activatus 
C árbo ac tiv.-_ FoN o 
Gran. '"caibo.- activ. FoN o 
Gran, 'magn. trisil. FaNo 
Nilacid .. 
Pulv.- a/umin. antacid. FáNa 
Pulv. antacid. FaNo 
Pulv. digest. FaNo 
Pulv. neutracid. FoNo 
Tisacid 

J 210 
Antacida cum spasmolyticis 
Pulv. a/cal. c. bel/ad. FaNo . 
Pulv. antacid. c. bel/ad. FaNo 

J 300 
Laxativa 
Artin 
Bolus laxans 
Emuls. ol. ricín. FoNo 
Emuls. paraff. c. phenolphth. 

FoN o 
Glicerinas végbélkúp 
Int. sennae c. natr. su/tur. FoNo 
Klysma Ja x. FoN o 
Lact.t,iiOse··." 
Mafines. SUlf. FoNo 
Natr. -sulfuric. FoNo 
Ol. ricin. FoNo 
Paraff. aromat. FoNo 
Phenolphthaleinum 
Pi!. fax. FaNo 
Pulv. Caroli FaNo 
Pulv. purgat. FaNo 
Pulv. purgat. c. bel/ad: FaNo 
Pulv. sennae comp. FoNo 
Sir. fax. FoNo _ 
Spec. fax FaNo 
Supp. fax. FoNo 
Tisasen A+B 
Videx 

J 310 
Bél-atania gyógyszerei 
Cerucal 
Matilium 
Stigmasan 

J 400 
Bélfertőtlenítők q'" 

J 410 
Antheim intica 
Decaris 
Mintezol" 
Ung. contra oxyur. FoNo 
Yomesan"' 
Vermax 

J 440 
Sulfonamida 
p. u. gastrointestinale 
Sulfaguanidin 

J 450 
Chemotherapeutica alia 
Quesil 
Septolón 
Susp. cliochin. FaNo 

J 500 
Antidiarrhoica 
Bolus adstringens 
Carbo activatus 
Carbo activ. FaNo 
Gran. carbo. activ. FaNo 
Imodium 
Pulv. bismuth. tann. FaNo 
Pulv. Doveri c. bism. FaNo 
Pulv. obstip. FoNo 
Reasec 
Spec. altheae FaNo 
Susp. bism. subsalic. 

pro infant. FaNo 

J 700 
Digestiva 
Pulv. digest. FaNo 
Sol. gastr. FaNo 
Spec. gastr. FaNo 
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J 710 
Stamachica 
A,cid. ch/orat.- 10% FaNo 
Betacid 
Gutt. · stamaCh -'FoN o 

-Optacid 
Sol. acid. pro ·parv. FoN o 
Tinct. amar. FaNo 

J 720 
Choleretica 
Ali oc hol 
Silagit 
Bilaeid 

. Cholagol 
Gutt.- carmin. FaNo 
Gutt. cholagog. FaNo 
Pu/v. cholagog. FaNo 
Spec. cholagog._FoNo 
Suprachol 

K OOO 

J 730 
Enzymes -digestivae 
Cotazym forte 
Dipankrin 
Galantase 
Lukuli in 
PU!v. pepsin. FONo 
Sol. pepsin. FaNo 

JBOO 
Antiemetica 
Cerucal 
Daedalon 
Da9dalonerta 
MOtilium 
Supp. antiemet. FaNo 
T orecan 

J 900 
Emetica 
Sol. emetica FaNo 

RESPiR. .. TORICA-ANTITUSSIVA ET EXPECTORANTIA 

K 100 
Antitussiva 
Codein-Acisal 
Codeinum hydrochloricum 
Coderetta 
Coderit 

· Gutt. aethylmorph. FaNo 
Gutt. codein. FaNo 
Hydrocodin 
Libexin 
LibeXih comb .. 
Noscapin 

K 200 
Expectorantia 
Aetherol. pro inhal. FaNo 
Coderette 
Coder_!t 
Decoct. SapiJn. FaNo 
Diapu!mon 

28 

E fix., expect. FoN o 
Elix. thymi camp. FaNo 
Erigon 
Expectin 
Fagifor 
Gutt. expect. FaNo 
Gutt. expect. com/).._ FoN o 
Int. ipecac. FaNo 
Int. ipecac. pro parv. FaNo 
Mistabron*" . 
Mixt. pector. FóNo 
Mixt. so/v. FaNo 
Mucosolv1n 
Paxirasol i nj."-", tabi. 
Pulv. expect. FaNo 
Radipon 
Sicol 
Spec:thymi camp. FaNo 
Supp; eXpect. FaNo 
Susp. terpini FaNo 

K300 
Meghűlés tüneti gyógyszerei 

K320 
Meghűlés 
lokális tüneti gyógyszerei 
HistazoJin 
Naphazoli n 
Nasogutt. argent. pfot. FaNo 
Nasogutt. eph8dr. FaNo 
Nasogutt. ephedr. 

pro infant. FaNo 
Novorin 
Ung. nasa!. FaNo 

K400 
Antiasthmatica 
Asthmamid 
Astmapant 
Bricanyl 
Diaphyllin 
Epherit 
Propylon 

LOOO 
ANTINEDPLASTICA 
Adrib1astili*" 
Ala:Xanu- · 
Alkeran .. 
Biosupressin** 
Bleocin*" 
Chlorbutin 
Cyclophosphamid inj.*"', tabi. 
Cytonal 
Degranol 
Efudix* 
Elobromol 
Estracyt"" 
Ftorafur"* 
lmuran tabi.*, inj.*" 
Lanvis"* 

Pulv. antiasthm. fort.· FaNo 
Pulv.- ·.asthmalyt. FoN o 
Pa/v. bronchodil. FaNo 
Pulv. dyspnosed. FaNo 
Salbutamal 
Solvasthmin 
Spiropent* 
Tonagen 
Zaditen* 

K420 
Antiasthmatica- ihhalatorica 
Aidaci n* 
Astmapant 
Atrovent* 
Auxison• 
Berodu al'" 
Berotec" 
B ricanyi 
lnhal. asthmalyt. FaNo 
lnhal. isoprenalin. FaNo 
lntal• 
Salbutarnol 

Leupurin 
Lycurim"* 
Methotrexat inj.** 
Myelobromol 
Natulan** 
Phtoruracíl** 
Platidiam** 
Rubomycin** 
Sarcolysin 
TACE• 
Vinblastin"* 
Vincristin** 
Vumon** 
Zitazonium 
Zitastop 
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MOOO 
ANYAGCSERE ÉS TÁPLÁLKOZÁS 

M 100 .. 
AnorexiQeria 
Desopimon 

,Téi'onac 

M200 . 
Diaathatica (!nel. parenteralis 
táPlálás, só-, és ·eu korbevitel 
és plazmapótlás j 
ACid igen· 
Balansol S 5 
Fructosol 
Gelifundol·· 
G lucasum 
lsodex 
Uotris 
Peridisol 1 :"'"D 
Peridisoi1~DK 
Peridisol 2~0 
Peridisol 2-SK 
Rehydrosol 55 
Rindex 5, 10 
R_inger-acetát S-5 
Ringer-laktát 
Saletanol D-5 
Saletanol D-1 O 
·Salsol A 

M 210 
Alimenta parenteralia 
lnfusamin 55** 
lnfosamin X5** 
lntralipid** 

M 220 
'Tiíj)Szerek-. 
Casilat 
Linolac 
Mildibé 
Ori za 
Robébi A 
Robébi B 
Rabolact 

M300 
Antilip&emica 
Acidum nicotinicuni 
Miscleron 

M400 
Li potropica 
Lipoic acid inj!*, dréizSé 
Methi,onin 
Thiactacid i nj.** 

M500 
Antidiabetica 
Ad eb it 
Bucarban 
G ilemal 
Insulin 
Insulin Actrapid* 
Insulin Actrapid Me• 
Insulin lsophane* 
Insulin Lente* 
Insulin Lente MC* 
Insulin -Mixtard* 
Insulin Manatard MC;oo 
Insulin Rapitard" 
Insulin Semilente* 
Insulin Semilente MC* 
Insulin Ultralente;o 
Insulin Ultralente Me· 
Oradia n 
Ot er ben 
linkprot-Insulin 

M600 
Anaboiica 
Nerabal 
Nerobolil 
Retabolil 

M700 
Antih_vPothyreotica 
Ambinon-* 
Liothyronin 

Thyra non* 
ThyreotQ'!'-

MSOO 
Antihyperthyreotica 
Metothyrin 

M900 
Antihyparuricaemica 
Anturan;o 
Benetazon 
Colchicin salicylat* 
Ketazon 
Milurit 

NOOO 

mM 990 ... 
Hepat_o-protectiva 
Ca tergen 

· Cocarboxylase 
Glutarsin .. 
t3ctulose .. 
Lipoic acid inj.**, drazsé 
Methionin 
Rocmalat .. 
Sirapar 
Thioctacid"• 

VÍZ- ÉS ELEKTROLITHÁZTARTÁS GYÓGYSZEREl 
Ammonium chioratum 
Resoniunl A** 

N 100 
Diuretica 
Aldactone .. 
Brinaldix 
Fonurit 
Furosemid 
Hygroton. 
Hyp!5thiazíp 
MannisolA 
Met0Pit0h"" 
Spec. uvae ursí FoNo 
Uregyt 
Verospiron 

N 200 
Hormona antidiuretica 
Adiuretin SD orrcsepp 
VasoPressin orr-spray* 

N 300 
Mineralosteroida·
Decosteron 
ooeA· 

N 400 
Aqua et sales minerales 
Calcimusc 
Calcium-Sandoz 
ealdea 
Dentacar 
Gran. ca/c. phosph. FaNo 
Kalium-R 
Pulv. ca/c. /actophosph. FoNo 
Pulv. kal. ch/orat. FoNo 

N 500 
Alcalisantia 
Aikaligen 
Natrium citricum 

mN900 
Nephrolitholytica 
Cystenal 
Gutt. antinephrolith. FoNo 
Magurlit 
Sol. nephrolyt. FoNo 
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P ooo· 
VITAMINOK 

p 100 
A~vitám.in 
Vitaínin A 

p 200 
--8 1 -vitamin 
Vitamin B, 

P 400 
8 6 -vitamin 
Vitamin 86 

P 500 
C-vitamin 
Vitamin C 

p 600 
D-vitamin-csoport 
TaChystin 
Vitamin 0 3 

p 700 
E-vitamin 

_Vitamin E 

PSOO 
Vitaminkombin-ációk 

' Caldea 
Geravit 
Polybé 
Polyvitaplex 8 
Polyvitaplex 1 O 
Rutascorbin 
Vitacola n 
Vitamin A+ D 2 

Vitamin A+ 0 2 forte 
p 900 
Egyéb vitaminok 
Acidum nicotinicum 
Nikotinsavamid 
Panthenol 

aooo _ 
NEMI HORMONOK ÉS HORMONHATÁSÚ GYÖGYSZEREJ<, .. 
Q 100 
Férfi hormonok 
Androral 
Raveron* 
Retandrol 

Q 200 
Női hormonok 
P,.r:nb_Ó${3!X 
Limavan 
limavanil 
Q 210 
09strogenek 
Akrofollin 
Dienoestro l 
Hogival 
Mikrofollin 
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Ovestin* 
· Styptanon • 

Syntestrin 
TACE• 

mQ211 
Antioestrogen 
Zitazonium 

Q 220 
Progestogeriek 
Glanducorpin 
Hormafort 
Norcolut 
Orgi:imetril* 
Turinal 

--0230-
Contraceptiva oralia 
Continuin 

Q 231 
Contracaptive 
· aralia combinata 
Anteovi n 
Bisecurio 
Ovidon 
Postinor 
Rigevidon 

Q 300 
Gonadotr()pinok 
és a kiválasztásukat 
stimuláló szerak 
Choriogonin 
Clostilbegyt 
Pergonal 

ROOO 
IMMUNOtOGICA 

R 100. . 
Sera·-'et immunoglobulin& 
f\ntibotUiique serum A+ B" 
Antivenimeux serum• 
Diftéria elleni juhvérsavó 
Diftéria elleni lóvérsavó 
Diftéria elleni marhavérsavó 
Gamma-globulin 
Gázödéma elleni 16vérsav6 
HAVI G 
Pertussis. elleni human 

hiperimmun gamma-globulin 
Rubeola elleni human 

gamma-globulin 
Tetanusz elleni juhvérsavó 
Tetanusz elleni lóvérsavó 
Tetanusz elleni 

szarvasmarha-vérsavó 
Tetig 500 

Q 400 
Uterotonica 
Enzaprost** 
Ergarn 
Ergametri n 
Glanduitrin 
Nea-Gynotort 
Oxytocin 
Sygethin .. 

mQ410 
Tokolytica 
B ricanyi 
Panusisten** 

mQ500 
Egyéb hormonok 
és hormongátlók 
Cortrosyn depot* 
Exacthin 
Grorm 
Miacalcic** 
Parlodet•• 

R 200 
Vaccinae 
Adszorbeált deszenzibilizál6 

vakcina l., ll., lll. 
Autovakcina 
Candida albicans 
Diftéria-pertosszisz-tetanusz 
Diftéria-tetanusz és forte 

vakcina 
Kolera-vakcina 
Ozaena-vakcina 
Paratifusz A-vakcina 
Paratifusz B-vakcina 
Polyroycin 
Polystaph 
Tetanusz-toxoid 
Tifusz-vakcina 
Tifusz-tetanusz 
Trichasan 
Typhenteron orális tífusz

vakcina 
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sooo 
ANTI! N FECTIOSA 

s 010 
Antiseptica 
Alkcema 
Arugeen 
Hyperol · 
Liquor perox. camp. FoN o 
Neamagn ol 
Rítosept 
Sol. acriflav. FoNo 
SterOgenol 

s 100 
Am:iprotozoica 
Delagil· 
Diaphenylsulfon 
Klion tabi. 
Lomidine*" 
Tindurin 

s 200 
Fongicida 
Ancotil*'"" 
N izoral 
Nystatih 

s 300 
Sulphonamida 
Bactrini inj.** 
Bayrena 
Potesept 
Potesetta 
Quirioseptiy'l 
Salazopyridazin 
Salazopyrin" 
_S:aJazqpyrin EN* 
SaJvoseptyl 
Sumatrolim 
SuperSeptyl 
Susp, sulfadimidin. FaNo 
TriáS.eptyl 

S400 
AntituberCulotica 
(Ind. antileProtica) 
Cycloseriri"'" 
Diaphenylsulfon 
lsonicid""* 
Pyrazinamid** 
Rigenicid ... 
Streptomycin 
Sura l_"" 
Tebeform** 
Tubocin'""* 

s 500 
Húgyúti fertőzések 
chemotherapeuticumai 
Furagin 
Gramurin 
Mandelamin*" 
Nevigramon 
Nitroturantein ·~. 

s 600 
Chemotherapeutic·a alia 
Klion inf. 

5620 ... ;.!; 
Chemotherapeutica an~ivir~lia 
lsoprinosine** "-j 
Morgalin 
Zovirax i nj.** 

S700 
Antibiotica systerilaticia 
(sina antibioticis antineoplasticis) 

5 710 
Antibiotica contra 
Gram +miciobia 
AmpiciiJin _gr~m. 
Baypen** , 
Cai'benicillin** 
Cefobíd .. 
Ciafora n** 

DafaCiri C** 
Eryc 
Erythrah '·~~ 
Eryth,iomycin . . 
Erythromycin _lactobionat 
Geopen"* 
LincomYcin;o" 
Mandokef"" 
Maripen 
Mefoxin"" 
Meticillin .... 
Oleandomycin 
Oxacillin"" 
Oxybion 
Penbritin"" 
Peniciilii-t 
Penstabil"" 
Promptcili in 
Pyassan 
Retardillin 
Raceph in"" 
Securopen"* 
Semiciili n 
Tubocin"" 
Vancocin"" 
Veg_aCimó-, 
Zinátef .... '. 

s 72ll 
- Antibintica 

contra Gram- microbia 
Ampicillin gran. 
Baypen"" 
Carbeni_cillin"" 
Cefobid .. 
Ciafora n .. 
.Geopen_:_• ·-
Kanamycin sulfat"" 
Klion inf. 
Ukacin** 
Mandokef .. 
Mefoxin"" 
Mycerin 

Netromycine"* 
Penbritin;o" 

· PenstabW" 
Polymyxin B .. 
Polymyxin M suilat 
Pyassan 
Raceph in*" 
Semiciili n 
Securopen"" 
Sreptomycin 
T robici n" 
Tubocin"" 
Zinacef"" 

s 730 
Antibiotica cum spectra h:ito 
Brulamycin*" 
Cefobid .. 
Chioraeid 
DoXycyclin 
Gentamycin"" 
Netromycine'"" 
Tetran B 
Tetran ~nj.-
Tetranetta inj. 
Tetriofan 
Vibramycin i nj."", 

szirup** 

5 740 
Antibiotica antimycotica 
fungizone*" 
Gricin 
Griseofulvin 
N izoral 
Nystatin 
Pimafucin steril szuszp. n 

5 900 
Immunitást fokozó gyógyszerek 
Broncho-Vaxom 
Mannozym 
Neurolysin 1-11-111. 
Polysan 
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mS 910 
Antipsoriatica systematica 
Tigason 

TOOO . 
DERMATOLOGICA 
T100 
Antiinfectiosa topica 
Aikcoma 
Alksebor 
Jód'plirna· 
Sol. iodi a/c. FaNo 
Sol. Lugoli FaNo 
Sol. merbrom. FaNo 
Sol. úicolor. FaNo 
Spir. iodosalic. FaNo 
Spir. sa/ic: FaNo 
Ung. antisept. FaNo 

T110 
AntibiOtica topica 
Chlorocid kenőcs, sebhintőpor 
Chlorocid H kenőcs 
Dexapolcort N 
Ebrimycin gél 
Flucinar N 

- Gentamicin krém és hab aerosol** 
Dxycort 
Pimafucin csepp"', krém*, 

hüvelytabl." 
Pimafucort krému 
l'olcortolone.TC 

_ Tetran kenőcs, sebhintőpor 
Tetran-Hydrocortison· kenőcs 
Ung:hexachloroph. 7% FaNo 

T120 
Sulphonamida topica 
Reseptyi-Urea 

T130 
Fungicida topica 
Alksebor 
Canesten 

36 

mS920 
Antipsoriatica topica 
Liquor carb. deterg: FaNo· 
Past. lithanthr. FoNo 
Psoriazin 

ChinofunQin 
Ch lorosan 
Fungilen 
Glycerin. borax. FaNo 
Myco~id 
Mycosolon 
Pimafucin krém•, hüvelytabl." 
Pimafucort krém** 
Sol. antimycot. FaNo 
Sol. eastellani FaNo 
Sol. Csstellani sine fuchsin. 

FoN o 
Sol. Csstellani sine resorc. 

FoN o 
·Sol. hexachloroph. 0,5% FaNo 
Sol. tricolor. FaNo 
Spars. antimycot. FaNo 
Spars. hexachlorophen. FaNo 
Ung. borax. FaNo , '. :· _., 
Ung. borax. c. aqua calc. FaNo 
Zinkundan · ···.;_-._"- __ ,' 

T140 
Scabicida et pediculocida· 
Lin. scabic. FoNo 
Novascabin 

T150 
Local-antiinfectiva alia 
Chiorasan 
Dermaforin 
G/ob. ichthyol. ·FaNo 
Glyc. ichthyo/. FaNo · 
Glycosept . 
Ovul. 1:/iochin. FaNo 
Sho~takovsky balzsam 
Spars. antiseborrh. FoNo 

Suip. antisept. FoNo 
Susp. ichthyol. FoN o 
Ung: ad vu/nera FoNo 
Ung. -iodat. ad pernior. FoNo 
Ung. sa/ic, 1%; 3%; 5% FoN o. 
Va9othyl 

mT160 
Antiprotoza-ica topica 
Boragin 
Kl ion 
Kl ion-D 
Ti n idazol 

T 200 
Antiinflammatorica topica 
Alkcema kenőcs 
B i ung 
Chioraeid H 
Depersolon kenőcs 
Dexapolcort N 
Dexatopic"" 
Flucinar 
Flucinar N 
Ftorocort 
Hydrocortison kenőcs 
LoriodenA 
LoriO:den C 
Lorinden T 
Oxyeart 
Phenylbutazon kenócs 
Ph logosam 
Ph logosol 
Pimafucort krém"* · 
Polcortalone TC 
Prednisolon kenőcs 
Prednisolon J 
Tetrá.ri~HydroCortison -· 

T 300 
Anaesthetica topica 
et antipruritica topica 
Lidecain kenőcs, -spray 
Ung. anaesth. FoNo 
Ung. contra do/or. FoNo 

Ung. lidocain. ad rhagad. 
FoN o 

T 400 
Adstringentia topica 
Ac. /act. dil. FoNo 
Al sol 
A/um. acet. tart. sol.- FoNO:c;;;;:-:-
Bism. subga/1. FaNo 
Burafix 
Pulv. ad irrig. FaNo 
Pulv. zinc. a/um. FoNo 
Sol. zinc. ch/or. FoNo 
Ung. alumin. acet. tart. -FoN o 
Ung. refrig. FaNo 
Ung. zinc. a/um. FoNo 

T 500 
Detergentia topica 
Deterg. sulf. FaNo 

T 700 
Emollientes, 
demulcentes et protectantes 
Crem. aquos. FaNo 
Crem. dermophyl. FaNo 
Crem. nuúit. FoNo 
Crupodex 
Fomarex 
Plastubol 
Porciderm 
Ung. ad roanum FoNo 
Ung. diachyl. FaNo· 
Ung. emo/1. FaNo 
Ung. glycer. FaNo 
Ung. neonat. FoNo 

T 800 
Keratolytica et keratoplastica 
Col/od. c. acid. salicy/. FoNo 
Ung. diachylon sa/ic. FaNo 
Ung. sa/ic. 10% FaNo 

T900 , 
Derrnatolog ica topica alia 
Azulenol 
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Creffl.· Bntierythém. so/ar FoN o 
Oienoestrol · · 
Efudix• 
Unim. ca/C.- FciNo 
Neogi'anormon 
Past:_ borax. FaNo 
Plist:-jecOr. FbNo 
Past, Lassari FaNo 
Past. zinc. oxyd. FaNo 
RetinA*" 
Sol. antisudor. FaNO 
Sol. contra rhagad. mami/l. 

FaNo . 
SpaiS: -antisuddr. FoN o 
Spars. infant. FaNo 
Spír.- sa/ic. FaNo 
Spir. sa/ic. c. resorc. FaNo 
Sudeol 
Susp. antiseborrh. FaNo 
Susp. sicc. FaNo 

uooo . 

Susp. -zinc. aqui:Js. -FaNo 
Susp. zinc. o/eos;- FaNo 
Szalícilsavas· kaucsuktapasi:' 
Trypsin sebhintópor 
Ung._ad vu/nera FaNo -
Ung. benzosalic. FoNo 
Ui1g. camph ad 'pernion. FaNo 
Ung. hydrarg. amidochlor. FoNo 
Ung. hydrarg. sulf. FaNo 
Ung. ichthyolsalic. FaNo 
Ung. infant. FaNo 
Ung. iod. ad pernion. FaNo 
Ung,. Mikulitz FaNo 
Urig.--stearin. FaNo 
Uh g.- sulf ur.- sa/ic.- -FaNo 
Ung. to/azo/. FaNo 
Ung. zinc. oxyd. FaNo 
Vasel. acid. bor. FaNo 
Ze non 
Zinc. ge/atin. FaNo 

OPHTHALMICA ET OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA 
U100 
Antinfectiva ophthalmica 
'et_oto-rhino-laryngologica 
Collyr. bor. FaNo 
Gargarism. chlorogen. FaNo 
Hydrog. perox. dil. 3% FaNo 
Nasogutt.- afgent. prot. FoN o 
_Qcu/ent. antisept. FaNo 
Oculent. borozinc. FaNo 
Oculo'gutt. neonatbr. FaNo 

; Otogutt. horíc. FaNo 
',Otogutt.Jungicid .. FoNo 

· Oto{Jutt. peroxyd. FoN o 

u 110 
Antibiotica ophthalmica 
et.oto-_rhino-laryngologica 
Chioraeid H 
Garasa n* 
OCulent. neomyc. FaNo 
Oculent:· erythromyc. FoN o 

Otosporin'" 
P!mafucin cseppek'" 
Tetran ·szemkenőcs 

u 120 . -' . 
Sulphonamida< ophthaimiCa~·
et ot~-rhino-laryngologica 
lrgam1d" 
Oculent. su/létCetamid. FaNo 
Ocu/ogutt. sulfacetamid. FaNo 
Otogutt. sulfadimid. FaNo 
Septosyl 

u 130 
Antiinfectiva oPhthalmica 
et otp-rhino-laryngologica -alia 
Hydrog. per ox.< d iL 3% FaNo 
Liquor Perox. camp. FaNo 
Oftan'ldu'• 
Zovira!_~ze'mkenócs** 

U 200 
Ophthalmica. . . . 
et oto..:rhino-lar-yngolo-Qica al-18 
Faringosept _ . 
Gargarism. chlorof. FoNo 
Nasogutt. zinc .. FoNo 
Nasogutt. zinc. c. -ephedr. FaNo 
Oculent. alb. FaNo 
Oculent. flav. FaNo 
Oculogutt. zinc. FaNo 
Ocu/ogutt. viscos. FaNo 

· Otogutt. phenol. FaNo 
Tinloptic'" 
Ung. nasa/. FaNo 

u 210 
Antiinflammatorica 
ophthalmica 
et oto-rhino-laryngologica 
Depersolon szemcsepp, orr-

és fülcsepp 
Garasa n" 
Hydrocortison-Chlorocid 
szemkenőcs 

Locaéorten-Vioform" 
Ultracort.enol szemkenőcs", 

s_~emC~_epp * 
Zo!yse•• _· 

u 220 
localanaesthetica 
ophthalmica 
et oto-rhino-laryngologíca 
Oculogutt. tetracain. FaNo 
Oftan Obucain* 
Oticur 

vooo 

u.230 
Miotica 
carbc:ichol 
C hinorto 
Eppy• 
Humacarpin 
lsoglaucon* 
lsmelin" :<~'"-""·'-

Neoeserin 
Oculogutt. physost. FaNo 
Ocu/ogutt. pilocarp. o/eos. 

1%; 2% FaNo 
Ottan Eco· 
Pilocarpin szemOlaj 
Tosmilen* 

U 240 
Mydriatica 
Cyclopont 
Mydrum 
Oculogutt. atrop. FaNo 
Oculogutt. scapolamín. FaNo 

u 250 
Vasoconstrictorica 
ophthalmica 
et oto-rhino-laryngologica 
Histazolio 
Naphazoli n 
Nasogutt. ephedr. FaNo 
Nasogutt. ephedr. pro infant. 

FoN o 
Navorin 
Oculogutt. zinc. c. éphedr. 

FoN o 
T onogen 

ANTJRHEUMATICA (Antiphlogistica) 
Ethimizol 
Exacthin 

mV100 
Glucocorticoid tartalmúak 
Adresen inj."-", tabi." 
Ceteston tabi.* 

Celestone chronodose * .,' 
Cortrosyn depot" 
Depersolon 
Di-Adreson F aquosum .. 
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Di-Adreson F szuszp. i nj."" 
Diprophos _inj." 
Hydro--:Adteson aquosum~" 
Hydrocortison inj._ 

_ Kenalog"_" · 
Metypred .. 
aradexon inj .• ,, tabi.' 
Polcortalone 
Prednisolon 
Rheosolon 
Ultracorten w· 
mV200 
Nem glucocorticoidok 
Aci p he n 
Arthrofluor 
Bayoli n 
Benetazon 
Biarison 
Byanodine 
.Capsoderma 
Dalagil 
Dona lg in 
Ethimizol 

WOOO 
IMMUNO-SUPPRESSIVA 
lmuran i nj."*, tabi. .. 

XOOO 
VAR fA 

x 100 
Diagnostica 
Agglutináló savók 
Aktiv papain 
Anti-A, lektin 

· .. Anti.,.D .{anti,RH0 ) savó 
Antistreptokinase standard 
0-é!ntistreptolysin kontroll 

gamma-globulin oldat 
ASK l. (Streptokinase 

+ Fibrinogen)-reagens
ASKJI. (Piasminogen 

+Trombin) reagens 
Bacitracin 

.40 

Gerosan 
Hotamin 
lbuprofen. 
lildometacil')um 
Ketazon 
Linim. ammoh. FoNó 
Mixt. antirhéum. FaNo 
Naprosyn 
Natrium salicylicum 
Nicoflex 
Opodeldok 
Peremirt 
Phenylbutazim tabi. 
Ptolixan300 
Rheosolon 
Ruma Ion"' 
Sol. hyperemis. FaNo 
Sol. su/furat. pro ba/n. FaNo 
Spir. antirheum. FaNo 
Tauredon" 
Ung. antirheum. FaNo 
Voltaren 

Bakteriális allergén-sorozat 
Barátos tompltó-oldat 

latex-reagenshez 
Brucergen 
Cellamin 
Coombs (anti-human-globulin) 

szérum 
Diagnosztikus 

baktériumszuszpenziók 
Elisa reagensek 
Emberi-es állati. 

plazmafehérjéket precipitáló 
immunszérumók 

. 
'l 

l 
\ 

Emberi plazmafehérjéket 
precipitáló immunszérumok . 
irilmungl_obuiin frakciója 

Tisztított emberi és állati 
szérumfehérjék 

FITC-vel jelzett antitestek 
Foetalis borjúsavó 
Gamma latex qualitest 
Haemisol reagens 1.-11. 
Haemisol standard 
Haemalysin 
Immunglobulin standard 
Immunszérumokból készitett 

immunglobulinfrakciók 
Kardiolipin-antigén 
Komplement 
Lactacid 
Lactamin 
Lipotrol 
Luesz pozitív kontroll-savó 
Metopiron""' 
Normál emberi és állati 

szérumok 
Novobiocin 
Papain_o;$ _anti-p 
Peroxidáz: enzimmer jelzett 

antitestek 
Plasminotest 1.. ll .. lll. 

reagens 
C-polisaccharida 
Polispecifikus és manaspeci-

fikus immunszérumok 
Portáptalajok 
Pteridin 
Resistest korongak 
Serotroi-N 
Serotrol 25-N 
Serotroi-P 
Sarotyp 
Staphylococcus alpha-

antitoxin standard 
Staphylococcus alpha-toxin_ 
Stimalbumin 

0-s'treptolysin 
Tisztitott szé~umfehérje 

antigének 
Thromboplastin liquid 
Trapotest 
Trombokináz 
Trypcasin 
Tuberkulin 
Tuberkulin tisztított 
Tuberkulin tapasz 

x 110 
Rtg-kontrasztanyagok 
Biliscopin .... 
Endobil 30 ml i nj. • 
Falignest 
Gastrografin"" 
Hexabrix"* 
Intestibar 
lsteropac"" 
Jodamid"" 
Jopamiro"" 
Jopagnost 
Lipiodol Ultra Fluid .. 
Micropaque colon"'" 
Micropaque HD"" 
Novobarium 
Omnipaque*" 
Opacist E. R. 
Prontobario HD** 
Prontobario colon•• 
Uromiro 60%", 75% .. 

x 130 
Diagnostica alia 
Acignost 
Alvadási kontrollplazma 
l ndigocarmin 
Mannisai B 
Me notest 
Patentblau V* 
Simplastin· 
Thrombokinase" 
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:·< 
X 200· 

. Antidotumok. chalat-képzök 
.Byaf1odine_ 
O esteral in j'.** 
Dicaptol 
Edta:cal** 
GJUcagon** 
Nalorphin 
Narcanti** 
Nivalin 
Prophyledta 
Protamin 1 ooo• 
Redimyl 

X 300 
: A.Z alkohOlizmus gyógysiier8i 
Antaethyl 
Klion tabi. 

YOOO 
EGYFlB GYÖGYSZEREK 
Aethoxysklerol .. 
Hyase 
KOreberon 
Muc. "ad cathet. FaNo 
Raveron* 
Tabex 
TimidOn 
Trypsin oldat, inj. 

X 400 
Farm8k'Oterápiá1:-kieg-éSzítö 
gyógyszarak · · 
Aqua destillata- pro inj. , -
lactobact 
N!3trium chloratum·_ inj. 
X 500 
Odontologica 
Dentacar 
Elmex 
Kliostom 
Pharadoran 
P_i_nl~fi..icif! ·cSeppek·-_ 
Sol. meiionid. FoNO 
Tinét. adstr. FaNo 

Y100 . 
Geriatrica, tonica etc. 
Elix. tonis. FaNo 
Geravit 
Pi/. arsen. FaNo 
Pi/. tonis. FoNo 
Strychnotonin 
Yohistrin 

(Összeállitotta: dr. Berendiné dr. Heller Katalin) 

1.2 A .. GYÚGYSZERKÖLCSÖNHATÁS" 
. ROVATBAN ELÖFORDULÚ 

GYÚGYSZERCSOPORTOK 

Adrenergblokko/6 vérnyomáscsökkent6k: Dopegyt, Sanegyt, Sanoten
sm, Tendor. 

A/fa-2-adrenoceptor antagonisták: Regitin, Yohimbin. 
Am{nog_likozid af!tibiotikumok: Brulamycin, Gentamycin, KanamyCin, 

L1kacm, Mycenn, Netromycin, Streptomycin, Trobicin. 
Anabolikus szteroidok: Gerovit, Nerobol, Nerobolil, Retabolil. 
Analgetikumok: 1.: "Gyógyszerkészítmények terápiás beosztása" fejezet 

A 600, A 700 csoport. 
Androgén gy6gyszerek: Androrat Retandrol. 
Anesztetikumok (vagy általános érzéstelenítők): 1.: .Gyógyszerkészít

mények terápiás beosztása H fejezet A 100 csoport. 
Ant~cicJ.umok: Almagel, Almagel A, Alumínium hydroxydatum, Nilacid, 

T1sac1d. 
Antiaritmiás gy6gyszerek: 1.: "Gyógyszerkészítmények terápiás beosztá-

sa" fejezet M 200 csoport. _ 
Antibiotikumok: 1.: • Gyógyszerkészitmények terápiás beosztása" fejezét 

S 71 O, S 720, S 730, S 740 csoport. 
Antikolinefg komponenst tartalmazó gyógyszerek:_Artin, Asthmamid, 

Atropin um sul~uricum, Belletova l, Belloid, Bilagit, Bispan, Comatri n, 
Gapona, Gastnxon, Hypanodin, Kefalgin, Medivaler, Meristin MOr
galin, Neopepulsan duplex, Neotroparin, Reasec, Ridol, ScopOtami
num hydrobromicum, Solvasthmin, Steralgin, Triospan, Troparin, 
Tropario comb. · 

Antihipertenzivumok: 1.: "Gyógyszerkészítmérlyek terápiás beosztása" 
· fejezet H 400 csoport. 

Antihisztaminok: Dehistin, Dithiaden, Fenistíl retard, Loderix Perital 
Pernovi!l, Pernovinetta, Pipolphen, Sandosten, Sandosten-Calcium: 
Suprastm, Tavegyl. 

Antikonvulzfv_umok, enziminduktor hatással: Oiphedan, Sacerno, Save
nal, Stazepm. 

Antipszichotikumok: l. neuroleptikumok. 
Anyarozs-alkaloidok: Ergam, Ergometrin, Kefalgin, Neo-Gynofort, Re

dergam,.Rigetamin, Secadol. 
Axonális bénítók: 1.: adrenergblokkoló vérnyomáscsökkent6k. 
Alta~ános érzéstelenítők: 1.: anesztetikumok. 
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Barbituiáttartalmú gyógyszerek: Agatheosan, Asthmamid, ,Barb8mid, 
Belletoval;- Belloid, Dem-algon_it Oorlotyn, Etopurin;,Etoval; Etov:alet"' 
ta, Germicid C k-úp, Hypanodin, Hypnovai-Calé:íu'm, Legatin, MediVa
ler, Meristin-. 'NoVbpaiJ, Radipon, RutoPhyllin, SaiVádor, Sevenál, 
SeVenaletta, Tardyl, Triospan, Traparin comb., Valariana camp.,_ Va-
salgin. _ _ . . _ - < • _ 

BenzDdiazepinszármazékok: Antelepsin, Grandaxi n, Elenium, Eunoctin, 
Rudotel, Seduxen, Stazepin. 

Béta-receptor-gátlók: Betaloc, Propranolol, TObanum, Trasicor, Viskai-_ 
dix, Visken. 

Béta-laktám antibiotikumok: penicillinek és cefalosporinok. 
Centrális idegrendsZeri stimulánSok: L- .. Gyógyszerkészítmények terápi-

ás beosztása" fejezet B 100, B 200<csoport; < 
Csontve/6-károsító gyógyszerek· Chlorm:id;<továbbá t: .. Gyógyszerké-

szítmények terápiás beosztása"-fejezet:L·OOO csoport: --''- -
Digitálisz-készitmények: Acígoxin, Carditoxin, Digoxin, isolan id;- to

vábbá: K-Strophantosid, Talusin. 
Diuretlkumok: 1.: .. Gyógyszerkészitmények terápiás beosztása" fejezet 

N 1 00 csoport. i 
Diuretikumok. erős hatásúak: Fonurit, Furosemid, Uregyt. 
Diuretikum káliummegtakarftó:- Verospi ron. 
Enziminduktív gyógyszerek: antikonvulzívumok, barbiturátok, fenilbu-\. 

tazo.nok, rifampicin. \~--
Fenilbutazon és származékai: Antura n, Benetazon, Ketazon, Phenylbu

tazon,_-Rheosolon; Tanderil. 
Fenotiazinok és -származékok: Aparkazin, Frenolon, Hiberna l, Hiberna

letta, Melleril, Pipolphen, Tardyl, Tisercin, Tisercinetta, Torecah. 
Ganglionblokkolók: T abe x. , , , 
Glukokortikoidok: Exacthin és a "Gyógyszerkészítmények terápiáS-\be- i 

osztása" fejezet mV .1 00 csoport. , 
GuaiJethldln és rokonvegyületel: Sanegyt; Sanotensin. 
Halogénezett anesztetikumok: Narcotan. 
Hepatotoxikus iJyógyszerek: 1.: májkárosítók. 
Hipnotikumok: 1.: "Gyógyszerkészítmények terápiás beosztása" fejezet 

A 200 csoport. 
lf!!mun_szupprf!SS_zlvúmo~: lrnuran. 
lnhaláciOS anesZtetikumok: Aether· ad ·narcOsim, Né!Í"Cotáll. 
ISA-hatású béta-receptor-blokkolók: Trasicor, Visken., 
Kalclumantagonisták: Corinfar, Sensit, Verpamil. 
Kíiliummegtakarltó diuretikumok: 1.: diuretikumok. -
Katekolamint-depletáló gyógyszerek: ErpOzid,- Erpoiid forte, Rausedyl, 

Sanegyt, Sanotensín. _.,,_ , 
Kolinerg hatású készitmények: 1.: "Gyógyszerkészítmériyek terápiás be

osztása""fejezet F 100 csoport. 
Ko!íneszteráz-bénltó: Stigmosan. 

Kortikoszteroidok: 1.: .. Gyógyszerkészitmények terápiás beosztása" fejé
zet N 300, mV 100 csoport. 

Központi idegrendszer depresszánsai: 1.: .. Gyógyszerkészitmények terá
piás beosztása" fejezet E 100 csoport. 

Kumarlnszármazék: Syncumar. 
Major trankvillánsok: 1.: "Gyógyszerkészítmények terápiás beosztása" 

fejezet C 200 csoport. · .. · , c-~ 
Májkárosító (v. hepatotoxikus) gyógyszerek: acetilszalicilsaV- és-'SZ:ár

mazékai, Andaxin, Androral. Antaethyl, Bisecurin, Brinaldix, Chinidi
num sulfuricum, Ch lorurit Cyclophosphamid, Depressan, Oiphedan, 
Dopegyt, Elenium, fenobarbital, Fonurit Furosemid, Gilemal, Hiber
nal, HistadiL Hygroton, Hypothiazíd, lmuran, lndometaci~num, lsoni
cid, Ketazon, Leupurin, Melipramin, Melleril, MikrofOIIin, Naicotan, 
Nerobol, Nitrofurantoin, Nuredal, Oterben, Ovidon, Phenylbutazon, 
Prodectin, Pyrazinamid, Rheosolon, Rigevidon, Seduxen. Stazepin, 
szulfonamidok, Tardyl, Tubocin. 

Makro/ld antibiotikumok: Eryc, Erythran, Erythromycin, Erythromycin 
lactobionat, Oleandomycin. 

MAO-gátló: Nuredal. 
Mlneraloszteroidok: 1.: .,Gyógyszerkészítmények terápiás beosztása" fe

jezet N 300 csoport. 
Minor trankvillánsok: 1.: .. Gyógyszerkészítmények terápiás beosztása" 

fejezet C 1 00 csoport. . 
Nem szteroid gyulladásgátlók: Benetazon, Biarison, Donalgin, Hote

min,_lbuprofen, lndometacinum, Ketazon, Naprosyn, Prolixan, szali· 
cilsav·származékok, Voltaren. 

Nefrci:.. és oiotoxikus gyógyszerek: aminoglikozid antibiotikumok, Furo-
semid, Uregyt, Vancocin. 

Nefrotoxikus gyógyszerek: 1.: vesekárosítók. 
Nem polarizáló (depolarizáló) izomrelaxánsok: szukcinilkolin. 
Neuro!eptikumok: 1.: .. Gyógyszerkészítmények terápiás beosztása" feje--

zet C 200 csoport. . 
Neuromuszkuláris blokkolók: szukcinilkolin, tubokurarin. 
Nyújtott (v. tartós) hatású szulfonamidok: Bayrena, Quinoseptyl. 
Orális antikonciplensek: 1.: .. G')Íógyszerkészítmények terápiás beosztá-

sa" fejezet Q 230, Q 231 csoport. 
Orális antidiabetikumok: Adebit, Bucarban, G i lernai, Oradia n, Oterben. 
Orális antikoaguláns: Syncumar. 
Dpiátok és származékaik: 1.: .. Gyógyszerkészitmények terápiás beoszt-á-

sa" fejezet A 500 csoport. 
Ototoxlkus gyógyszerek: 1.: nefro- és ototoxikus gyógyszerek. 
Qxikinolin: Septolon. 
Osztrogének: 1.: .. Gyógyszerkészítmények -terápiás beosztása" fejezet 
O 21 Q csoport+antikoncipiensek+Q 200 csoport. 
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Paraszimpatolitikumok" 1.: .. AntikOiinerg ·kompon-Bnst té!_rtaí-mazÓ-gyóQy- ~ 
szerek". · · ·-

Penicillinek: Car:ben_icillin, Geopen, Mari pen; MeticilliQ, -Qxaciltin;_üxy.:.· 
bion;· Penbritin, Penicillin, Penstabit -Promptcillin; Retardillin:, ~emi-
cinin, Vegacillin. _ , 

Perifériás -értágítók: ·1.:_ .. GyOgyszérkéS:Zitmények terápiás- -beosztása", 
H 800 csoport. -- - · 

Pírazoionok 'és származékaik: Algopyrin, Amidazophen, Azophenum 
coffeinum citricom, Phenylbutazon, Prolixan. 

PurinsZármazékok: koffein, teofillin, teobromin 
Sebészeli anesztetikumok: 1.: Anesztetikumok. 
Sza/ici/sav-származékOk: Codein-Acisat -Colfarit, Eggosalil; lstopirin. 

Kalmopyrin, N atrium- salic.- enterosoJv,- . 
Szedatfvumok:- 1.: ;..Gyógyszerkészítmények:-terápiás beosztása'!- fejezet 
· A 200 csoport. 

SzitripatOiitikumok: Redergam, Tolazolin. · 
Szimpatomimetikumok: Aktedron, Bricanyl, Centedrin, Epherit, Udoca-

in-Adrenalin, Noradrenalin, Propylon, Pulsotyl, SalbutarnoL S_ympa-
thomim, Tetracor-Epherit, Tonogen. . . - .--. 

Szimpatomimetikumok aeroszo/ja: Astmopent, B rica nyi,- Berotec, Sa~ .. / 
butarnoL l 

Szlvglikozidok: 1.: _Digitáliszkészitmények. \. 
Szulfanilurea antidiabetikumok: Bucarban, Gilemal, Oradian, Oterben. -~-
Szulfonamidok: 1.: .. Gyógyszerkészitmények terápiás beosztása" fejezet 

S 300 csoport. 
Taitós hatású szulfonamidok: 1.: Nyújtott hatású szulfonamidok. 

-Thweoidea.mOködésére ható szerek: 1.: ,..Gyógyszerkészitmények1er~J)i
. . ás beosztása" fejezet M 700, M 800 csoport. , · ·" ' 

Tetraciklínek: Doxycyclin, Rondomycin, Tetran B, Tetran, TetraQetta; 
Vibramycin.- - ,_ _··-- .- ·--"--·· 

Triciklikus antidepresszánsok: Azaxazin, Melipramin, Noveril, Sapilent, 
Tep~rin. . . 

VaSkészítménYek: Athenstaedt, Conferon, Fercupar, Ferroplex, Ferrlectt, 
Jectofer;" Tardyferon. 

Vesekáros/tó gyógyszerek: aminoglikozidok, amfoterici n B, ,bacitracin, 
cefalosporinok, cisplatin, Dorlotyn, fenilbutazon, Furösemi(j, higa-, 

--nyos-- diufel:ikiiiTIOk~ iiö'niazid, indöfheta'cin, kan·~miCin, · kölisitir.-;-pe:~ 
nicillinek, polimixinek, rifampicin, röntgenkontrasztanyagok, sztrep
tornicin; szulfonamidok, tetraciklinek, Trasicor, trifluoperazin. 

Vizeletlúgosltók: antacidumok, Magurlit, Mandelamin. 
Vizeletsavan.yltók: Ammonium chloratum,--Fonurit, :Vitamin C. 

(Összeállította: Pappné dr. He(d Györgyi) 

1.3 AZ ELŐZŐ KIADÁSBÚL 
-ÁT NEM VETT ... 

GYÓGYSZER KÉSZÍTM ÉNYEK 
JEGYZÉKE 

Az ... útmutató a gyógyszerkészitmények rendelésére" ll. kiadás, 
(1980), í ll. az .. 1. Póifüzet a ll. kiadáshoz (1984)" megjelenése óta az 
alábbi gyógyszerkészitmények előállítása, behozatala, ill. gyógyszertári 
forgalma megszünt: 

Acetylcholin inj. 
Ampicillin inj. 
Anasthírn inj. 
Anticol tabi. 
Arsotani n inj., tabi. 
Asaropect cseppek 
Baltix cseppek 
Beacillin tabi., szuszp. inj. 
Beclomet aeroszol 
Biselvon inj. 
Bórsavas.sárga vazelin 
Bup_atol tabi. 
Ch\Öracyzfn drazsé 
Chlörurit tabi. 
Gistobil tabi. 
Codein-Stibium tabi. 
Cofocain inj. 
Combantrio szuszp., tabi. 
Cuprenil kapszula 
Dienoestrol 2,5 mg tabi. 
Elastasan cinkenyv-pólya 
Endocistobil inj. 

< Eóteráse'ptol szirup, ·tabi. 
Erythromycin kenőcs 
Euspiran aeroszol 
Hyason inj. 
HYpanodin inj. 
Hypophysis szippantó por 
lndigocarmin inj. 
Intecundin tabi. 
lnsu~in Zincprotamin, Novo 

lntestopan tabi. 
lsolanid végbélkúp 
lsopto-Carpine szemcsepp 
Leukeran tabi. 
Uncomycin kapszula 
Menotheosan drazsé 
Methotrexate tabi. 
Mexaform tabi. 
Mexase drazsé 
Micristin tabi. 
Myleran tabi. 
Multergan drazsé, inj. 
Neociklotox oldat 
Nectraparin inj. 
Nercboletta tabi. 
Nitroglycerin szubling. tabi. 
Oletetrio tabi. 
Or ga- Steron tabi. 
Ovestin 250 mg tabi. 
Peremin-kenőcs 
Pernovin kenőcs 
Piperascat tabi. 
Prednisalone 0,5% szemcsepp 
Procainum hydrochloricum in-

jekciós tabi. 
Quesil tabi. 
Rheopyrin drazsé, inj. 
Rondomycin kapszula 
Scpoleort-H inj. 
K-Strophantomusc inj. 
Sulfone tabi. 



Superseptyl inj. 
Sydnocarb tabi. 
Sy{lethin tabJ. , . 
Sympathom1m mJ. 
SYSpur-derm ' 
Tanderil szemkenács 
Tetrácor-Eph6rit inj. 
Tetracyclin inj. 

Te"traolean ihj;, pOr szirup készí-
téshez 

Thrombokinese tabi: 
Tinigyn tabi. 
ToxögOnin-inj._ 
Vinydan 
Viomycin inj. 
Vitamin 8 12 inj. 20 119 

1.4 MEGSZÜNÖ 
GYÖGYSZER KÉSZITMÉNYEK 

JEGYZÉKE 

Az alábbi gyógyszerkészitmények előállítása megszant, ill. meg fog 
szúnni. Az utolsó gyártás idejétól fűggóen a készletek készítményenként 
és helyenként is változók. A könyvben a gyógyszer nevének eltérő 
nyOmtatésa arra figyelmeztet, hogy a gyógyszer rendelése előtt a helyi 
viszonyokról ajánlatos tájékozódni. 

Agatheosan drazsé 
Aktedron inj., tabi. 
Alumínium hydroxydatum por, 

tabi. 
Asthmamid tabi. 
Azophenum coffeinum citricüm 

tabi. 
Calcium chioratum inj. 
Caldum laeticum tabi. 
Centedrin tabi. 
Cliniurn tabi. 
Dehioitin tabi. 
Dornatrio irij., tabi. 
Eggosalil tabi. 
Etcpurin tabi. 
Etoval tabi. 
Hydrocortison-Chlorocid szem-
kenőcs 

Intrajad inj: 
Jodpapaverintheosan drazsé 

Kari! tabi. 
Kefalgin drazsé 
Legatin drazsé ~ 
Lobelinum hydrochloricum ínj. 
Medivaler oldat 
Neopepulsan-duplex drazsé 
Neophedan tabi. 
Neotonocain inj. 
Neupon drazsé 
Oradian tabi. 
Oxycodon tabi. 
Pernovi n drazsé 
Pernovinetta drazsé 
Sanegyl inj .• tabi. 
Sanatensin tabi. 
Sorbanit tabi. 
Tetrinfan por 
Triaseptyl tabi. 
Vitamin A + D2 drazsé, inj. 
Zenon kenács 
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1.5 :AZ ELŐZŐ KIADÁSBAN 
. NEM SZEREPLŐ 

GYÚGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 
. JEGYZÉKE 

Az .. útmutató. a gyógysierkészítmények ·rendelésére" ll. kiadásában 
(1980). ill. az •• 1. Pótfüzet a ILkiadáshoz (1984)"" c. kiadványban nem 
szerepló (köztük új) gyógyszerkészitmények. 

Adresen szuszp. inj. 
Adriblastin irlj. 
AethOxysklerol inj. 
Agapurin 1 00 mg drazsé, 

400 mg retard tabi. 
Aldacton irij. 
Alexan inj. 
Alkcema kenőcs 
Álkeran tabi. 
Alksebor kenőcs 
Alloferin inj. 
Ancotil tabi., infúzió 
Anteovín tabi. 
Arfonad inj. 
Auxison aerosol 
Bactrim inj. infúzió készítéshez 
Baypen inj. 
Berodual aerosol 
Biliscopin inj. 
Bleocin inj. 
Brietai:..Sodium inj. 
Broncho· Vaxom kapszula 
_E3y~nod_i_ne kapszula 
Cefobid inj. 
Celestone tabi: 
CelestOne chranodcse inj. 
Chinofungin hintópor 
Clararan inj. 

"" Convulex kapszula, szirup, tabi. 
Cordarona i nj., tabi. 
Crupodex··sebhintópor 
D~llatin C i'nj. 

50 

Dapotum D inj. 
Desferal inj. 
Dexatopic krém 
Di~Adreson F szuszp. inj. 
Diprophos inj. 
Dobutrex inj. 
Dopamin inj. 
Ebrimycin gél 
Epanutin inj. 
Eryc kapszula 
Estracyt inj. 
Estulic tabi. 
Ethimizol inj., tabi. 
Fenistíl oldat 
Flaxedil inj. 
FluanxoJ-depot inj. .. 
Fungizone inj. infúzió készítés·~ 

hez 
Garasan szemcsepp 
Gastrografin oldat 
Gentarnyeln hab-aerosol 
Geopen tabi. 
Glucagon inj. 
Heminevrin' _kapSzura, poi"anip-: 
Heparin-Ca inj. 
Hexabrix i nj. 
H istodit in/ 
Hotemin kapSzula 
Hu'macarpin- szemcsepp 
Hydro-Adreson aquosum i nj. 
Hyperstat inj. 
Hypertensio -inj. 

lfnodium_ kapSZUla,· ·at dat 
lmuran inj . 
Insulin Le_nte MC-
Inslilin Mixtard 
Insulin Ultralente MC 

. loPamiro .. 200" · 
loparníro "300"' 
loparníro .. 370"' 
lsoprinosine tabi. 
lsteropac inj. 
lsuprel inj. 
Jadamid ~380" 
Jadamid .420" 
Jadamid 24% 
Kenalog inj. 
Klion infúzió 
Koreberon drazsé 
Lactulöse szirup 
Lanvis tabi. 
Leponex inj. 
Likacin inj. 
Lipiodoi-Uitra Fluid 
Loderix tabi. 
Lomidine i nj. 
Madopar .•• 250"" tabi. 
Mandeiamin drazsé 
Mi:lridokef·-inj. 
MarCain -in j. 
Marcain-Adrenalin inj. 
Meclofenoxat tabi. 
Mefoxin inj. 
Mestinon inj. 
Metopiron kapszula 
Metypred inj., tabi., depot inj. 
Miacalcic inj; 
Micropaque colon 
Micropaque H D oral 
MistabrOrí oldat 
Matilium tabi. 
Narcanti inj. 
Natulan kapszula 
Neo-Gilurytmal tabi. 
Nepresol inj. 
NetromYcin inj. 
Niladd tabi. 

Nipride inj. 
Nitrolinguaf inj. 
Nitromint retard tabi.
N izoral tabi. 
Oftan l dU O, 1% szemcsepp 
Omnipaque inj. 
Opacist E. R. inj. 
Optacid gran. porkevel'élt"··· 
Oradexon 5 mg inj. 
Parlodel tabi. 
Partusisten inj., tabi. 
Penbrítin inj. 
Penstabit por szirup készítéshez 
Pimafucin szuszp. 
Polymyxin 8 inj. 
Prontobario colon 
Prontobario H D 
Prothromplex TIM 4 
Pyramem inj., tabi. 
Pyrazidol tabi. 
Raveron inj. 
Regitin inj. 
Reptilase -i nj. 
Resonium A por 
Retin A krém, oldat 
Rocephin inj. 
Rumalon inj. 
Securepen inj. 
Septolon tabi. 
SP54 drazsé, inj. 
Spiropent szirup, tabi: 
Spongostan vérzéscsillapító szi-

vacs 
Streptase inj. 
Tardyferon retard drazsé 
Tardyferon·bébé retard drazsé 
Tavegyi szirup · 

lTensiornin tabi. 
Terfluzine tabi. 
Thiactacid inj. 
Tiapridal ínj., tabi. 
Tigason kapszula 
Timoptic szemcseppek 
Tinidazol tabi. 
Tisacid tabi. 
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Trasicor inj. 
Trental drazsé, inj. 
Ubretid inj, 
Ulceran tabi. 
Ultracain inj.- " 
Ultracain-Suprarenin irij. 
Ultracain-.hyperbar · 
Ultracain OS forte inj. 
Ultracorten H vizoldékony inj. 
Ultracortenal szemkenőcs 
Uromiro 60%. 75% 
Vancocin inj. 
Verparnil inj .. tabi. 
Vibramycin inj.- infúzió készités-

hez 
Vibramycfn szirup -
Vumon inj. 
Zinacet inj. 
Zoiyse inj. 
Zovirax inj., szemkenőcs 

lnfúziók 
Balansoi 55 
Geiifundol 

· Intralipid 1 0%; 20% 
Rehydrosol 55 · 
Rheopolyglukin 

- Raemalat cane. 

Szérumok, 
Anti botulique A+ B 
Antivenimeux 
Tetig 500 

Diagnosztikumok 
Alvadási kontrollplazma 
Bacitracin koreng 
Foetalis -boi"júsavó -
Laotobact 
Novobiocin koreng 

Gyógytápszer 
Casilat 

Gyógy- és keserOvizek 
Parádi kénes gyógyviz 
Parádi ásványviz 
Harkányi 

------ ~ - - --
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2 ÚTMUTATÓ AZ EGYES 
GYÖGYSZEREK 

ALKALMAZÁSÁRA 
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2.1 GYúGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 

ACEPRAMIN E GIS l 250 
inj., gran. 
Hat6anyag.8 g acidum aminocaproic!tm (20 ml) amp.~nként, ill. 
90 g acidum aminocaproicum (240 g) granulumban. _ 
Javallatok.Azon kórállapotok, amelyekben a vérzékenység okozója 
a kórosan fokozott fibrinolizis. Elsősorban primer ·hiperfibrinolízis 
okozta koagulopátiák gyógykezelése. Az általános tapasztalat szerint 
olyan koagulopátiákban is jó terápiás hatás érhető el, ahol a fibrino~ 
lizis nem fokozott. 
Belgyógyászat: hemofília, leukémiák, trombopénia, cirrózishoz tár
suló vérzékenység egyes eseteiben, trombolitikus terápia során al-

~ kalmazott sztrepto.kináz, ill. plazmin okozta súlyos vérzés esetén. 
Sebészet: nagy mellkasi mútétek, extrakorporális keringést igénylő 
beavatkozások, portokavális shunt-mútétek Stb. 
Urológia: prostatakarcinóma, prostatahipertrófia miatt végzett múté
tek: 
Siülész_et-nőgyógyászat: korai lepényleválás, fenyegető vetélést kí
séró vé-rzékenység. 
Ellen]avallatok. Gravidáknak az első két trimenonban, valamint 
veseelégtelenség esetén. A diffúz intravaszkuláris alvadás talaján 
kifejlődött konszumpciós koagulopátiák esetében nem alkalmazha
tó, ha azonban a fibrinolízis is közrejátszik az alvadászavar létrejötté
ben, a kezelést Acepremin-terápiával kell kiegészíteni. 
_Adagolás. A gyors felszívódás és kiválasztás miatt folyamatosan 
kell adni, általában 4-6 óránként 0,05-0,07 g/ttkg-ot, átlagos testtö
megű felnőtteknek tehát napi 15-30 g-ot. (Egy csapott kávéskanál 
1 g, 1 csapott gyermakkanál 2 g, egy csapott evőkanál 3 g ható
anyagnak felel meg.) Huzamos kezelésesetén a napi mennyiség a 
20 g-ot lehetőleg ne haladja meg, ilyenkor a beteget - elsősorban 
vesemúködését - ellenőrizni kell. A profifaxist kisebb mennyiség is 
kielégítően biztosítja. Sztreptokináz-túladagolás esetén 10-16 g 
Acepramin lassú iv. bevitele szükséges. Lehetőleg szájon át adagol
juk, iv. csak sürgős esetben vagy olyankor, ha az orális adagolás 
nehez/tett vagy lehetetlen. Az iv. inj.-t lassan (5-1 O perc) kell bead
ni. Cseppinfúzió. formájában, csak izotóniás nátrium~ klOrid~ vagy 
5%-_os glUkóz- vagy Ringer-oldattal alkalmazható. 
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Mellákhatások. Émelygés, hányinger, hányás, ortosztatikus kol
lapszus, ritkábban aritéma :és hasmenés fordulhat elő, különö~en _a 
napi 20 g fQiött. Ergotamin-tartaráttal- az ortosztatikus jelenségek 
javitfiatók. . . · · 
Figyelmeztetés. Szivinfarktus. és tromboembóliás szövódmények 
esetén csak elővigyázatosan adagolható. . . . . . . 
Megjegyzés. + A:z. inj. kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gon
dozóintézeti) felhasználásra van forgalomban. A gran. csak vényre 
adható ki. Az orvos rendelkezéseszerint-egy vagy két alkalommal 
- ismételhető. Az oivos akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gon' 
dozó) szakorvosa javasolja. · 
Csomagolás. 10 amp. (20 ml);t doboz (240.g) gran. 

ACIDOTEST Chinoin x 130 
L: 2.8 fejezet 

ACIGNOST Germed x 130 
i nj. 
L.: 2.8 fejezet 

ACIDUM NICOTINICUM Kőbányai H 800; M 300; P 900 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 25 mg acidum nicotinicum (5 ml) amp.-nként; 50 mg 
acidum nicotinicum tabi.-nként: . .. 
Javallatok. A végtagok arterioszklerózisos eredetű perifériás _á_t::, 
áramlási zavara, claudicatio intermittens, endangiitis obfite~áhs. \ 
Trombózis-és embólia utókezelése. Diabéteszes gangréna; agYi:.~t:-' 
áramlási zavarok. -
EIIenjavallatok.Szfvelégtelenség,- friss szfvizominfarktus, -vérzésre 
való hajlam, hemorrágiás diatézis, májbetegségek, aktiv peptikus 
ulkusz, terhesség. 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 150-300 mg (3-
szor 1-2 tabi.). Szükség esetén 25 mg (1. amp.) naponta vagy 
m_ás.od_n_apon_kénl sc., __ im_,._ ht. _ _ - _" __ 
Átlagos gyermekadago/(.' 1 .éves korig naponta 1-2-szer 12,5 mg 
(1/4 tabL). 2-6 éveseknek 2-3-szor 25 mg (1/2tabl.), iskoláskorú
aknak 2-3-szor 25-50 mg (1/2-1 tabi.). 
Kombinált kezelés; Más, direkt értágítókkal kombinált kezelés egyéni 
mérlegelést igényel. · ,:" -
Mell8khatások. Kipirulás, viszketés-' ·úrtikária,· exantéma, hiperaci
ditás, diszpepszia. nagyobb a!;.iagok tartós· alkalmazása esetén máj
funkciózavarok, vérnyomáscsökkenés, ·csökkehő-szénhidráttoleran-
~- . . .. . -· . 

Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- antidiabetikumokkal (azok hatását csökkenti). 
Figyelmeztetés. Köszvényes, valamint diabetikus betegek rend
steres fokozott ellenőrzése szükséges; az antidiabetikum adagjának 
újrabeállitása szükséges lehet. Hosszan tartó kezelés elején és köz
ben a májfunkció ellenőrzése szükséges. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki._ Az orvos retn1etkezése 
szerint - eg_y vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (5 ml); 20 tabi.; 100 tabi. 

ACIGOXIN Kőbányai H 100 
inj., tabi. 
Hatóanyag.0,2 mg acetyldigitoxinum (2 ml) amp.-nként .. ill, tabL
nként 
Javallatok. Szivelégtelenségben a kompenzált állapot helyreállitá
sa és fenntartása. 
Ellenjavallatok. Kamra i tachikardia. Relatív ellenjavallat szívblokk 
és akut miokarditisz, de különösen részleges blokk esetén, mert 
ilyenkor komplett blokkol válthat ki. A kezelés megkezdése előtt 
legalább 10-14 napig megfontolást igényel adása olyan betegek
nek, akik már kaptak szívglikozidot. 
Adagolás. Felnóttek gyors digitalizálása: 1,6-2,2 mg (8-11 amp. 
vagy 8-11 tabi.) 24 óra alatt. elosztva vagy egyszerre. Lassú digitali
zálás: 1.8-3,2 mg (9-16 amp. vagy 9-16 tabi.) 2-6 nap alatt. Fenn
tartó'napi adag 0.1-0,2 mg (1-2 ml vagy 1/2-1 tabi.). 
Gyermek telítő adagja: 0,04-0,06 mg/ttkg/nap, fenntartó adagja 
1 éves korig: 0.03--(),06 mg/nap, 2-14 éveseknek: 0,1-0,2 mg/nap. 
Mellékhatások. Etvágytalanság, hányinger, diarrea, fáradtság, 
idegrendszeri tünetek {fejfájás, hgmályos látás, szédülés, dezorien
táció) és bradikardia. Túladagolásra utaló kardiális hatások: ektópiás 
ritmus (ventrikuláris ES), pitvari, kamrai tachikardia, paroxizmális 
pitvari tachikardia AV-blokkal, AV-vezetési zavar. · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-kalcium inj.-val (a digitálisz toxicitása fokozódhat). 
Óvatosan adható: 
- kinidionel (fokozhatja a digitálisz aritmogén hatását); 
- pszichofarmakonokkal (Li-tartalmúakkal is); 
- szimpatomimetikumokkal (szívritmuszavarok jelentkezhetnek); 
- diuretikumokkal, amfotericinnel, kortikoszteroidokkal (hipokalé-

miát okozó hatásuk miatt a digitáliszhatás erősödhet). 
Figyelmeztetés. Óvatosan kell adni olyan betegnek, akit metlék
pajzsmirigy-kivonattal vagy D-vitamin nagy adagjával kezelnek. 
Akut mérgezés esetén, ha magától nem hányt a beteg, hánytatni kell 
vagy gyomormosást végezni, majd ágynyugalomban tüneti kezelést 
alkalmazni. 
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-A túladagolás, ill. kumuláció_tüneteinek megszüntetésére_ ~líBiában 
elég a kezelést 1 -2 napra .felfüggeszteni. Ha keze_lés szükség·es -és a 
ve~eft,J_Okci_ó- nem károsadott és nincs szívblokk,-káliumsók_ (klorid), 
fenitoin, ,lidgkain, propranolai adható per os vagy iv. -
Megyjegy2és. + + Csak Vényre adható ki. At orvosrendelkezése 
szarint ~egy vagy két alkalommal---ismételhető. 

·Csomagolás. 5 amp: (2 ml); 40 tabi. 

ACI PH EN Chinain mV200 
kenőcs . . 
Hatóanyag. 2 g diaethylaminium salicylicurri (20 g) vízzelleinas-
ható kenőcsben. _ · : ""--; _____ --. -.. -.-"- >---_-·_-:_- _-: ·· 
Javallatok. Izületi.' izom és lágyrész· eredetű ·fájd81n1ak: reumaioid 
és egyéb artritiszek, artrózisok, spondilózist. spondilartrózist kíséró 
tünetek, lumbágó, isiász, tendovaginitisz, cellulitisz, sérülések, túl
erőltetéS stb. 

. Ellenjavallat. Túlérzékenység. 
Alkalmazás. Naponta többször, a panaSzoktól függően c;. fájdalmas ~
_te~ületet (szappanos melegvizes lemosás és szárazra törlés után) a·' -'"'·.,, 
kanóccsel vékonya n addig dörzsölni;- amíg az be nem szívódík b 
bórbe. Ha a bór túlzott érzékenységemiatt a bedörzsölés nem lehet~\ 
séges-például cell ulitiszben -,-akkor a kenőesőt -bőséges mennyi- ·~~ 
ségben kötszerre vagy gézre kenik, és így helyezik a bőrre. 
Mellékhatás. Ritkán allergiás bőrkiütés. 
Figyelm_eztetés. Nyilt sebre nem alkalmazható. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g)c 

AD EB IT Chinain M 5őo 
- tabi. 

Hatóanyag. 50- mg buforminium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Felnőttkori diabétesz- kezelése - szulfanil-karbainid
készíthlénnyel (elsősorban· Gilemallal) kombinálva-. arriikor·az in
zulirytermelés nem szúnt meg. (Szulfanil-karbamid-készítménnyel 
egymagában.a . .megfelelő.-anyagcsere".egyensúly._nem.etérhető.)._Et
vágycsökkentő hatása miatt alsósorban kövér cukorbetegek kiegé
szítő kezelése. Megkísérelhető fiatalkori és labilis anyagcseréjú dia-

- béteszben az inzulinkezelés kiegészítésére (csillapíthatja a vércukor
ingadozás_okat, csökkentheti az inzulin~z_ükségletet,.'javithatja.az in-
zulinrezisztenciát). , ____ ,. · ·-- ·- _-. , - : 
EllenjavallatOk. AcidózisoS any'agcse·rezavar;· tejsavas ·acidóiisra 
hajlamosító tényezők (szív- és keringési elégtelenség~ súlyos Ventil
lációs zavar, be_szűkült ve~efpnkció, súlyos-anémia, a_naerob fertQzé
sek; májbetegségek); egyéb fertőzés; lázas állapot, terhesSég, -

Adagolás. Egyéni megítélést igényel. Beállítása, ill. átállítása ·csak 
gyógyintézetben vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen, állandó or-

. vasi (laboratóriumi) ellenőrzés mellett végezhető. Az átlagos kezdeti 
napi adagja 1 0(}-150 mg (2-3-szor 1 tabi.) étkezés után, kevés 
folyadékkal. A továbbiakban a beteg állapotétól függően 2-4 na
ponként 1 tabl.-val növelhetjük az adagot. 
A napi adag legfeljebb 300 mg (6 tabi.) 3-4-szeri elosztásban. 
A bevezetés időszakában (1 0-14 napig) a napi vizeletd:Jkrif?fifítés 
ellenőrzése és néhányszor azéhgyomori vércukorvizsgálat elvégzése 
szükséges, minthogy általában a kezelés 1 (}-14. napján dönthető el, 
hogy a beteg reagál-e a kezelésre. A további időszakban (kb. 2 hó· 
napig) az ellenőrzés 1-2 hetenként esedékes. -
Fe~ntartó adagja leggyakrabban napi 200 mg (4 tabi.). Az adag 
csakkentése vagy nevelése csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzés-
sei történhet. · 
Inzulinról történő átállításkor az inzulin elhagyása fokozatos legyen. 
Mellékhatások. Tejsavas acidózis, étvágytalanság, hányinger, hasi 
fájdalmak, hasmenés, fémes szájíz, amelyek-az adag átmeneti csök
kentésével éltalában mérsékelhet6k, ill. megszüntethetők. 
Orökletes gyógyszerérzékenység_ előfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- vizelethajtókkal (elsősorban tiazidszármazékokkal); 
- kortikoszteroidokkal {hatását csökkenthetik). 
Figyelmeztetés. A tejsavas acidózis veszélye miatt félévenként a 
vérkép, a máj- és vesefunkciók ellenőrzése szükséges. A felsorolt 
rJlellékhatások a tejsavas acidózis kezdeti tünetei is lehetnek, ezért 
éSzleléSUkkor fokozott laboratóriumi ellenőrzés szükséges. 
A kezetési időszak alatt a beteg diétája és életmódja állandó legyen. 
Az étrendi előirások szigorú betartása elengedhetetlen. Mútét előtt 
a beteget inzulinra kell beállítani. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani tilos, mert 
esetenként alkoholintolerancia fordulhat elő. · 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Rendelését utasítás szabá
lyazza (1. 3.8 fejezet). Térltésmentesen rendelendő. Ha az orvos 
térítéskötelezettséggel rendeli, rendelkezése szarint - egy vagy két 
alkalommal -ismételhető. 
Csomagolás. 40 tabi. 

ADIURETIN SD Chemapol N 200 
orrcsepp 
Hatóanyag. 0,5 mg desmopressinum (5 ml) üvegenként 
Javallatok. Diabetes insipidus, enuresis nocturna adjuváns kezeléw 
se, lítiumsók adagolásakor előforduló poliúria, polid!pszia, valamint 
dtagnosztikumként a vese koncentrálóképességének megállapításá- · 
hoz. 



l 
Adagolás. Individuális; szokásos adagja 12 óránként (indokolt 
esetben _s- óránként) l-4. csepp- az---orrba. Enuresis nocturna; esetén 
el.alvás előtt t csepp; A vesekoncentrálóképességének megállapitá· 
sához 2 csepp. . . . · 
Az orrba cseppentés! a legjobb fekvővagy ülő helyzetben, hátrahaj
tott fejjel végezni. A cseppek számát az üvegecske zárókupakjára 
szerelt-cseppentő _óvatoS ·megnyomá_Sévállehet szabályOzni: 
Mellékhatások. Nagyobb adagok alkalmazásakor ritkán fejfájás és 
a plazma hipoozmózisa előfordulhat. -
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- szaluretikumokkal, biguanid antidiabetikumokkat triciklikus antiM 

depresszánsokkal, egyes citosztatikumokkal. (vinkrisztin, ·ciklo· 
fosztamid J, egyes analgetikumokkal. (acetilszalicilsav.),.klofibrát
tal;--indometacinnal_ (az· antidiuretikus,·hatást -növelhetik)···-~< 

Megjegyzés. ol< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
sZerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. Diabetes insipidus
ban szenvedó betegeknek a kezelőorvos (körzeti, gyermekkörzeti, 
üzemorvos stb.) kórházi javaslat alapján térítésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 5 ml. 

ADRESON Organon 
szuszpenziós inj. 
Hatóanyag. 250 mg coriisonum aceticum (1 O ml) üvegenként. 
Javallatok. Primer és szekunder mellékvesekérgi elégtelenség és 
adrenogenitális·szindróma, elsősorban amikor az orális kortikoszte-
roid terápia nem lehetséges vagy nem kivánatos. , 
Ellenjavallatok. Ulcus ventricui i et doudeni. Szisztémás gombás 
fertőzések. -Vírusfertőzések, mint pl. varicella és- herpes geni_talis._ 
Vakcináció időtartama. Glaukóma. Kortikoszteroidok iránti túlérzé-i 
kenység. . -
R elativ ellenjavallatok. Oszteoporózis. Cushing-kór. Trombo.embóli
ás hajlam. Veseelégtelenség; súlyos hipertónia. Aktív tbc~ Látens 
tbc_-ben csak tuberkulosztatU...umokkal együtt adható_. Diabetes mel
litusban.csak abszolút indikáCió vagy feltételezett inzulinrezisztencia 
kivédésére adjuk. Fertöző betegségekben csak; óvatosan, specifikus 
kemo-, ill. antibiotikus terápia mellett alkalmazható. 

- Teme-s·ségben·;--küiOtlöSeh--i!.tzelső·hi:itmadbarrkárb'sithatja"a-'magza-
\Ot: márlegelni kell a terápia várható előnyét és hátrányát. 
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Eletet veszélyeztető állapotokban indokolt egyszeri vagy rövid ideig 
tartó nagy ad?g alkalmazásának nihcs ellenjava!lata. 
Adagolás. Altalában harmadnaponként 1 00 mg, mélyen im. 
Stresszhelyzetek előtt, alatt és után az adagolás! növeini kell. Igy pl. 
nagy sebészi beavatkpZás esetén ajánlatos a betegeknek_ a műtét~t 
megelőző este, ill. az operáció reggelén 50 és 100 mg adagot adni. 
A:műtét_után 50 mg naponta kétsz~r,-3-4-napon át_javasolt: 

Mellékhatások. Huzamosan alkalmazva, a szükséges szubsztitúci
ós mennyiséget meghaladva: hiperkorticizmus, hipertónia, ödéma, 
adipozitás, oszteoporózis, diabetagén hatás, bőrjelenségek, fertőzé
sek elfedése, fáradtság. Túlérzékenységi reakciók esetenként előfor
dulhatnak. 
Gyógyszerkölcsönhatások._ Együttadása kerülendó: 
-Addison-káros betegnek ba~biturátokkal (krízishez ve~~t~~
Óvatosan adható: 
- diuretikumokkal (fokozott hipokalémia}; 
- szívglikozidokkal (növeli ezek toxicitását); 
- antidiabetikumokkal (a glükóztoleranciát ronthatja); 
-nem szteroid gyulladásgátlókkal (a gasztrointesztinális mellékha-

tások veszélye növekszik}; .. 
-orális antikoagulánsokkal ( megváltoztatja azok- szükséges meny

nyiségét); 
- májenzim-indukáló gyógyszerekkel (csökkenhet a kortikosztero-

id-hatás), · 
Megjegyzés. + 114 Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 

Csomagolás. 1 üveg (1 O ml). 

ADRESON Organon mV 100 
tabi. 
Hatópnyag. 25 mg eartisonum aceticum tabl.-nként. 
Jávallatok. Reumás karditisz, akut polyarthritis rheumatica, asthma 
bronchiale, status asthmaticus, lupus erythematodes disseminatus, 
akut -allergiás reakciók, agranulocitózls. 
Ellenjavallatok. L.: Adreson szuszp. inj. 
Adagolás. Szokásos kezdő adagja a kórképtól függóen 100-400 
mg. Az adagok a tüneti javulás után fokozatosan csökkenthetők, a 
kezdő adagtól függóen 15--20 mg-mal napi 25-75 mg-ra. A napi 
adag nagyobb részét a kora reggeli órákban, kisebb részét délben 
célszerű bevenni. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Adreson 
szuszp. inj. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.- A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak
ban: kezelőorvos} akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály. szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. A javaslatot tevő intézet megnevezését, a javaslat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos - krónikus 
betegségek esetén - a javaslat alapján, annak keltétól számított 
n_:1aximálisan 12 hónapig rendelheti a gyógyszert. Amennyiben a 
beteg számára ezt az időtartamct meghaladóan továbbra is-szüksé-
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ges a gyógyszer, úgy- az- CSak úja bb szakintézetL-javaslat _alapján 
rendelhető. --Csak abban az esetben-rende_lhetó; ha a-beteg-gyógy~ 
kezelése, :má&; ... forga_lomba- hozataira engedélyezett" gyógyszerrel 
eredményesen nem- biztosítható. 
Csomagolás. 20 tabi. 

ADRIBLASTIN Farmitalia LOOO 
i nj. 
Hatóanyag. 10 mg liofilezett doxorubicinium Chioratum poramp.-
nként. _ _ 
Javallatok. Mamma-, tüdő-, hólyag-, thyreoidea-, Ovariumkarci
nóma, csont- és lágyszövetszarkómák; Hodgkin- -és iiem.JHodgkin
linlfómák; neuroblasztóma; Wilms-tumor; :akut limft;>blaszt. és mie
loblaszt leukémia. 

--A- felületes hóly-agdaganat -intravezikáliS: profilaktikus-:kezélése. 
Ertenjavallatok. Korábbi citosztatikus vagy sugárkezelés· következ
tében létrejött mieloszuppresszió., Súlyos szívbetegség. Terhesség. 
lntravezikálisan húgycsőszúkület esetén. 
Adagolás. /v. manaterápiában felnőtteknek: a) 60-75 mg/testfel-
szín m' (egy adagban vagy 2-3 egymást követő napon). Az adag 2} · ,,_., 
nap -múiva ismételhető, a csontvelőtartaléktól -függóen:. -KisebQ 
adagban (60 mg/m') olyan betegeknek. akik- idős koruk miatt vagy, 
e1őzetes terápia, vagy csontvelőt-infiltráló neaplazma miatt- megfe-
lelő csontvelőtartalékkal nem rendelkeznek. b) Napi 30 mg/mz._há-
rorn egymást követő napon át, négyhetenkénti ismétlésset főleg 
gyermekgyógyászatban. 
Kombinációban általában 25-50 mg/mz .at egyszeri adag-:;.mielo
szuppressziót okozó, ill. 60-75 rng/m 2 mieloszuppressziót n~rn ()kö"::.\ 
zó kemoterápiás szarekkel együtt adva. _ _ · · · ,~ _ ,' 
Intravénás alkalmazás során az összadag az-550 mg/mz-t ne.:-haládjli 
meg .. , __ . 
Csökkent májfunkcióban; 20-50-J..lrnol/1 szérumbllirubin-sZinl:, ill._ 
9-15% BS P-retenció esetén a normál adag fele, ennél-magasabb 
értékek esetén. a szokásos adag negyede. Beszűkült vese_fun_kc;ió 
esetén az adagot nem szükséges csökkenteni, tekintettel a.vizeletben 
történő csekély kiválasztódásra. 

. TntiaViiz7kálisan.' 30-50 mg {3Ü"50 ml oldatban)·--instillációként: 
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A kezelések száma,- gyakoriSága és időtartama_ Változó. 
Mellékhatások./v. alkalmazás során: mieloszuppresszió, kardioto
xicitás. Alopecia, mely reverzibilis. Az adagolást_.követő 5-1 O. n~pon 
sztornatitisz, ami gyakoribb és súlyosaQb-,a 3 egymást követé napon 
át' történő adagolása után. --- --.. 
Ga$Ztrointesztinálisme:llékhatások (nau:z;ea, hányás, diarrea). A bő
rön súlyos szövetkárosodást és·n-ekrózist,·a kis vénákon fleboszkle
rózist okozhat, --ha -többször-ugyanabba--~a--v~nába-adják,, -· 

lntravezikálisan: hematúria, diszúria, strangúria, gyakori vizeletürí
tés, csípő, ill. égető érzés a húgyhólyagban és a húgycsőben. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
-heparinnal (kémiai inkompatibilitás). 
Figyelmeztetés. A kezelés előtt és alatt májfunkció- és vérképel
lenőrzés szükséges. 
Az ajánlott adagolás mellett a leukopénia általában átmeneti. a mély
pontot a kezelés 1 0-14. napján éri el. és kb.-a 21 . napofr"ált-··fffilyre. 
Előfordulhat akut balkamra-elégtelenség, különösen olyan betege
ken, akik az általánosan elfogadott 550 mg/mz adag n*! többet kap
nak. Ez az adag kisebb (400 mg/mz) a mediasztinális területen 
előzetesen radioterápiával kezelt betegek esetében. Figyelembe kell 
venni az elézetesen vagy az egyidejű potenciálisan kardiotoxikus 
vegyületekkel történő kezelést is (pl. ciklofoszfamid, daunorubicin). 
A szívelégtelenség több héttel a gyógyszer adagolása után is jelent
kezhet, és gyakran gyógyszeresen nem·befolyásolható. Alap EKG, az 
ezt követé időszakos EKG készítése ajánlatos az aktív gyógyszeres 
terápia alatt, ill. után. Átmeneti EKG-változások, mint a T -hullám 
lelapulása vagy inverziója, S-T depresszió és aritmiák miatt nem kell 
a terépiát felfüggeszteni. A QRS-komplexum feszültségének csök
kenését inkább lehet a szívtoxicitás előjelének tekinteni. Ebben az 
esetben márlegelni kell a terápia folytatását az irreverzibilis szívkáro
sodás miatt. Súlyos kardiális toxicitás jelentkezhet hirtelen is, meg
előző EKG-elváltozások nélkül. 
Az egy~b citatoxikus és mieloszuppresszív gyógyszer-ekhez hasonló
an mutagén és karcinogén. 
A vizelétet vörösre színezi. , 
A bőrfelületről vízzel, szappannal le kell mosni. Különös figyelemmel 
kell ezt elvégezni intravezikális alkalmazáskor: a periuretrálls területet 
instillációkor és folyadékürítés után is alaposan le kell mosni. 
Megjegyzés: + + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 porarn p: +5 ml oldószer. 

AESCUSAN Germed H 600 
drazsé 
Hatóanyagok. 4 mg aescinum, 2,25 mg thiaminium chioratum 
drazsénként. . 
Javallatok. Vénás pangás, vénatágulat, visszerek, aranyér, az alsó 
végtagok ödémáinak adjuváns kezelése. Brachialgia, ulcus cruris, 
trombózis és tiebitisz megelőzése. - __ 
Adagolás. Naponta 3-szor 1 drazsé étkezés előtt; -makacs esetek
ben 3~szor 2 drazsé. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. · 
CSomagolás. 50 drazsé. 
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AETHER ADNARCOSIM Chinain A 100 
Hatóanyag. 100 g aether-ad narcosim üveg'enként. 
Javallat, Inhalációs narkózis. . . . 
Ellenjavallatok. Diabetes mellitus.légúti éstüdőbetegségek,.vese· 
betegség_ek, acidózis. súlyos májbetegs~, lázas állapot, ter!'esség; 
intrakramáhs nyomásfokozódás. sokk, szulés (a placentán aljut, az 
újszülötttien légzésdepressziói oliozhat). Robbanásveszély . miatt 
diatermia _alkalmazása, valamint statikus elektromosSág keletkezése 
me ll ett. 
Adagolás. Nyitott maszkon vagy félig zárt. ill. zárt eljárással alkat-

. mazható. Kezdetben 10-20 tf% - néha ennél· nagyobb koncentrá· 
ció -, majd felületes anesztézia fenntartásár;> 5. tf%, mély anesztézia 
fenntartására pedig 1 O tf% szükséges. Akellemetlen..fokozott bron
chiális szekréció és nyálelválasztás·meggátlása céljábóLatropin-
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premedikáció alkalmazandó. ··. · • · · ·· ··· · ·.• ... ·· 
Kombinált kezelés. Az excitációs·lázis hosszának csökkentése érde
kében más inhalációs narkotikumokkal (pl. dinitrogénoxiddal) 
együtt ajánlatos alkalmazni. 
Mellékhatások. A 

l 

fiatalokori néha ~";~~~~~i~~~::,~'::i~:Í 
és szívelégtelenséghez._vezet::
Ovatosan adható: __ -- {'--- __ fr~~_,_ 

izomrelaxánsokkal (más anesztetikumoknál job'-
ban fokozza azok hatását); _ · -,<~~ 

- aminoglikozid antibiotikumokkal (neuromuszkuláris blokád elhú~ 
zódhat. légzésdepresszió fokozódhat). 

Figyelmeztetés. Gyúlékony, robbanásveszélyes gázkeveréket ké
pez.a.levegóvel, oxigénnel és dinitrogénoxi~dal. 
Száraz; hűvös helyen. fénytől védve tartando. lge"\tOzves_zélyesl 
A megkezdett üveget azonnal. de legfelJebb 24 órán bel ul fel kell 
haSí:r'lálnir-·- ----- - · --- -- · '" __ -
Az aikaholisták érzékenysége csökken az étérrel szemben. Béta
receptor-blokkolók- alkalmazását éternarkózis esetén a mútét előtti 
napokban le kell építeni. Ha béta-blokkoló! sz.edó beteg -általános 
érzéstelenítésa szükséges, lehetőleg csekély inbtrop hatású készít· 
.ményt (halotán, nitrogénoxid ul) kell 'választano. 
Me·gjegyzés. Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 1 üveg (1 00 g). 

AETHOXYSKLEROL Kreussler Pharma Y OOO 
1% inj. 
Hatóanyag. 300 mg polidocanolum (30 ml) amp.-nként. . 
Javallatok. Különbözó kaliberű vartx, seprővénák és hemangiómák 
szklerotizálása. 
Ellenjavallatok. Agyban fekvő állapot, nagyfokú arterioszklerózis. 
magas vérnyomás, glomerulonefritisz és nefrózís, hepatopá_t~e
veny sziv- és érrendszeri megbetegedések, átélt endokarditisz és 
miokarditísz, a koszorúerek megbetegedései, fertőzéses trom~oflebi~ 
tisz, a dekompenzáció -minden formája, a vérelfolyás gátoltsaga (pl: 
daganatok), kompressz~ós kötéssel, nem be!olyá~<;>l~ató lábsz~n 
ödémák. Asthma bronchiale, nagytoku vegetat1v labthtas, tuberkulo
zis, minden lázas állapot, heveny flebitisz, nem kellően kiegyensú
lyozott diabétesz. . : . , , 

· Adagolás. Szokásos adagja a~ ~lső al~alof!lm~l- ~ vanx-n~_gysaga; 
tól függóen - 2 ml. A reakcio mártekétol fugg?en a kovetkezo 
kezeléskor az adagot növeini lehet Legfeljebb napl 2 mg/ttkg adha
tó. Lábszár kezelése esetén a lábat vfzszintesen vagy a vizszmtes 
fölött 30-45" -kal emelve kell elhelyezni. Az in j. helyét befedve, 
szaros kompressziós kötést tegyünk Jel. A ~öté~t 4-6 ~~tig ajánlatos 
hordani. Nagy kaliberű, ill. kiterjedt vankóz1sban tobb hónapos 
kompresszió javasolt rugalmas- pólyával, kompressziós harisnyával 
vagy nadrággaL Ezeket csak magasra helyezett lábró_l szabad-leven_
ni, minden- ha csak rövid ideig is tartó- felálláskor ÚJra fel kell tenn_ t 
Hemangíómákat legjobban közvetlen injektálással lehet trombotl
zálni. . 
Belső arSnyeres csomók esetén_szigorúan szubmukózus, kül~ők ese-

• tén pedig sc. inj.-t adnak (cseppenként, ne a csomó belseJébe). 
Figyelmeztetés. Aszövetek jól tűrik, me:~~~l~ló táJ:?Iáltsá!iJú szövet
ben nekrózist nem okoz. Az ív. beadásra kulonosen ugyelm kell, mert 
a trombotizálás rendszerint érrendszeri és anYagcsere-károsadott 
területeken történik. Paravénásan adva átmeneti_ fájdalmat okoz, ez 
az elasztikus kötés alatt gyorsan megszúnik. Nem szabad intraarté
riásan adni mert súlyos nekrózis következhet be, s ez a végtag 
amputálásához is vezethet. Ilyen szövődmény ~setén s~rgós érsebé~ 
szeti konzílium indokolt. Trofikus zavarú bőrteruletek kozelében nem 
végezhető trombotizálás. Vegetatív labilitás esetén a pszichoszoma
tikus eredetű érreakciókat {pl. a. várakozási szorongáskor fellépő 
perifériás érgörcsöket) az i nj. után kompenzációs értágulat követhe:
ti. Ez az állapot sokkhoz vezethet, ezért legyenek kéznél a sokkterápia 
gyógyszerei. (L.: 315. old.) .. Terhesség alatt, az első 3 hónapot 
kivéve, súlyos panaszokkal járó görcsös erek esetén óvatosan alkal
mazható. 
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_ Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin: 
tézetí) felhasználásra. · 
Csomagolás, 5,aínp, (30 ml)_· 

AGAPURIN .·- _ Charnapol- . - H 800 
100 mg drazsé, 400_mg relard tabi,.. . _.- .-.•--• . . • 
Hatóanyag. 100 mg pentoxityllinum drazsénként,íll. 400 íng pent' 
oxifyllinum retard· tabl.;.nként. 
Javallatok. Minden olyan kórkép, amelyben a mikrocirkuláéió javí
tása a cél. így: arterioszkleróziSos, diabéteszes, gyulladásos eredetű· 
perifériá_s artériáskeringési_ zavarok (claudicatio intermitte~s. diabé
teszes _-angiopátiák, endarygiitis _qbliterans),~ __ diszt~ófi_~s_:._izavarok 

. (ppszt1:rombotikus $Zi[ldróma,:_ulcus_,-CxtJris,-ganQré0l;l:;:fjfgYcl~.9ar:tat), 
angioneuropátiák (par~s_ztézia, akrocianózis, Rayn8ud-szindr6ma). 

-.Agyi vérellátási zavarok (cerebrovaszkuláris kórképek).A szem-vér-
-ellátási zavarai (a retina és az érhártya akut és' krónikus vérellátási 
elégtelensége). A belsőfül akut múködési zavara. 
Elléojavallatok. Friss szívizominfarktus, erós vérzések, agyvérzés. 
Retinavérzés. Terhesség. - -- _ / ~------
Adagolás. 100 mg,os drazsé: naponta 300-600 mg (3-szor 1t2 
drazsé) étkezés után. 400 tilg-os retardtabl.: naponta 800mg (2, 
szer 1 tabi.) étkezés után, egészben lenyelve bő folyadékkal. A max~ 
mális hatás a bevétel után kbc'2 órával jelentkezik és 8 óráig tart.'~. 
Mellékhatások. Gyomor- és bélpanaszok, melyek ritkán teszik 
szükségessé a kezelés·megszakitását. Túlérzékenységi reakció· (pl. 
bőrkiütés). 
Gyógyszerkölcsön hatás. Ovatosan adható: , , 
- vérnyomáscsökkentökkel (hatásukat erősíti). • •. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kL Az orvos rendelkez_ésé 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Az o·rvos·akkor rendelheti, ha azt a területileg,-ill. szakmailag illetékes 
fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa java
-solja. 
Csomagolás. 60 drazsé; 20 relard tabi. 

AGATHEGSAN EGIS H.SOO 
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ta b L 
Hatóanyagok. 250 mg theobrominum, 20 mg phenobarbitalum, 
5 mg pentaerithritylum tetranitr-icum tabl.-nként.-
Jav_allatok:· Angina pectoris, sztenokél,rdia, arteri()szklerózis, neuro-
sis qordis enyhe eseteL _- - -
Ellenjavallatok. Kindiogén sokk, kollapszus, agyvérzés, anémia. 
Adagolás. Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
Mellékhatások. Fejfájás, szédülés, hányinger, hipotónia, tachikar
dia~ methemoglobinémia. -

Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentókkeL(fokozott hatás), · · 
Figyelmeztetés. Glaukómában, migrénben fokozott óvatosságet 
igényel adása. Fenobarbitáltartalma miatt megváltozhat az együtt 
adott gyógyszerek eliminációja; tartós alkalmazásakor számítani kell 
a fenobarbitál felhalmozódására is. 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munk?-J!t9Zé' 
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni; hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Megjegyzés. 00 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommaJ - ismételhető . 
Csomagolás. 20 tabi. 

AKRGFGLLIN Kőbányai Q 210 
olajos inj. 
Hatóanyag. 5 mg oestradiolum propionicum (1 rnl) amp.-nként. 
Javallatok. Primer és szekunder amenorrea, raro-és hipomenorrea, 
menorrágia, genitális hipoplázia, kasztrációs és klimaxos tünetek, 
ablaktáció. 
Ellenjavallatok. Terhesség; a májműködés zavarai, hepatitisz utáni 
állapot, idiopátiás terhességi ikterusz és súlyos terhességi pruritusz 
az anamnézisben~ Dubin-Johnson- és Rotor-szindróma; elózetes 
vagy fennálló tromboflebitisz és tromboembóliás folyamatok; a méh 
és' az e.mlők hormondependens tumorai vagy azok. gyanúja; -endo
metriótis; nem tisztázott hátterű vaginális vérzések; zsíranyagcsere
zavarbk, az --előzetes terhességek alatt- súlyosbodott otoszklerózis. 
Adagolás. Az injekció kizárólag im., ·mélyen a farizomba adható. 
Primer amenorreában: naponta 1-3 rng vagy 3 napon,ként 5-1 O mg 
kúraszerűen. 20----'-25 nap alatti összmennyiség 30-60 mg im. A kúra 
utolsó 5-7 napján célszerű a kezelést sárgatesthormon-adagolá5$al 
kiegészíteni. 5-10 napos szünet után a kezelés 3-szor megismétel
hető. 
Szekunder amennőrreában, valamint raro- és hipomenorreában a 
ciklus középideiében (annak a 11. és 12. napján) 10-1 Omg adható 
im. Ha a vérzés megindul, a kezelés több ciklusban megismételhető. 
Ha a kezelés eredménytelen, a primer amenorraánál leírt adagolási 
mód alkalmazandó. 
Menorrágia esetén a vérzés elsó napjától 5-1 Omg/nap im., a menst
ruáció végéig. , 
Genitális hipop!áziában a ciklus 6-16. napjáig naponta 2 mg., össze
sen 20 mg im. Eredménytelenség esetén adagelását a ciklus elején 
kezdjük, és kéthavonként a ciklus első 15 napján összesen30mg-ot 
adunk im. -
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Kasztrációs és klimaxos tünetek befolyásolására -haVonta- s:-&-1 0-
szer 1 mg adható im.- esetleg androgénekkel kombinálva-' a szük
sége_s ~yéb. tüneti kezelés kiegészitésére, 
A Jaktáciő mégszüntetésére az előrehaladottterhesség megszakadá
sa vagy_szü1és utáh-aZonnal-5-1 Omg, majd ezt követPen további 2-3 
napon át naponta 5-1 O mg. . . . .·· 
Mellékhatások. Émelygés; hányás, fejfájás, migrén; testtömeg-, 
emlő- és-tibidóváltozás, nátrium- és vizretenció, fokozött tromboem
bólia-veszély, (főként nagyobb adagok esetén) kloazma. kolesztati
kus ikterusz, áttöréses, pecsételó--és megvonásos vérzések, allergiás 
bórreakció. __ 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- enziminduktív hatás ú gyógyszerekkeJ. (metabolizáciőját meggyor-

sithatják). · c ·• · · . . 
Figyelmeztetés. A kezelés azolioali megsiakitását indokolja ko
rábban n~m észlelt migrénszerú vagy szokatlanul erős fejfájás hi:il
mozott előfordulása, akut látászavar, tromboflebitisz vagy trómbo
embóliás betegség első jelei, jelentösebb vérnyomás-emelkedés, 
ikterusz (kole_sztázis), tartós immobiliz-áció. -- . __ -.,, 
Az-ösztrogének nátrium- és vízretenciót-okozhatnak, ezért kardiáli_s-
és vesemúködési zavarokban, hipertóniában, epilepszia; asztina ese'~ 
tén csak fokozott óvatossággat alkalmazhatók; sekélyvagy zárt zug(J\ 
glaukómában fokozhatják a szem belnyomását Diabéteszben gon- ·"'" 
goln·i kell a·glükóztolerancia romlásának lehetőségére. 
Osztragének alkalmazása előtt részletes fizikális vizsgálat szükséges, 
az emlők és a medencei szervek vizsgálatával, vérnyomásm~réssel. 
Tartós alkalmazáseselén az első 6 hónap után, majd legalább' éven!~ 
megismétlendák a -vizsgálatok. Ilyenkor a további~kezelés-·sz~ksé-· 
gess'égétfelül kell vizsgálni. ·· ..... \, / 
A terhesség korai időszakába ri adott nagy adag ösztrogén a-magzat-
ban fejlődési ·renöellenességet okozhat, ezért' az alkalmazás előtt a 
terhesség kizárandó, 
Egyes-·máj"' és endokrinvizsgálatok .. csak a -.terápia- befejezése-Után 
2-4 hónappal adnak megbizható eredményt. 
Megjegyzés. >!< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 

"o- ~szerJnL-:.egy_ vagy._két-alkalori1mal ,...., ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (J,ml). 

AKTEDRON Chinain B 200 
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inj .. tabi.. . 
Hatóanyag. 10 mg amphethaminiumphosphoricum (1 ml) amp.
nként; 5 mg amphethaminium phosphoricum tabl.-nként. 
"'_avSII_atok. Narkolepsi:ia; esetleg egyes epilepszia típusok -adju-
váns kezelése. - -

Ellenjavallatok. Súlyos arterioszklerózis, kardiovaszkuláris-beteg
ségek, hipertónia, hipertireózis, glaukóma, emfetamin és egyéb 
szimpatomimetikus aminok iránti túlérzékenység; terhesség, ·izgalmi 
állapotok és korábbi gyógyszerabúzus. 
Adagolás. Kezdő adagja lelnőtteknek reggel vagy délelőtt5-1 Omg 
(1/2-1 amp. sc .. ill. 1-2 tabi. étkezés után) később a beteg állapotá· 
tól függően emelhető az adag. • . . ~· 
Mellékhatások. Palpitáció, tachikardia, vérnyomás-emélkéCfés, hi· 
peraktivitás, nyugtalanság, álmatlanság, eufória, diszfória, tremor, 
fejfájás, pszichotikus reakció; szájszárazság, kellemetlen, fémes száj
íz, székrekedés vagy hasmenés, étvágytalanság és testtömeg:.veszte
ség, urtikária, impotencia, libidóváltozáS. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 

·- MAO-bénítóval, valamint annak abbahagyása után két hétig (hi
-pertóniás krízis veszélye). 

Ovatosan adható: 
- karboanhidráz-bénftókkal és nátrium-hidrogénkarbonáttal (a vi-

zelet lugositásával lassí~ák kiürülését hatása el húzódik). 
Figyelmeztetés. Az emfetamin iránti tolerancia gyorsan kifejlődik, 
és tartós adagolás során depedenda alakulhat ki. Gyermekek kezelé
sére nem javallt! 
Esti alkalmazása álmatlanságot okoz. 
Fokozott óvatossággal adható étvágytalanság, alvászavar, csökkent 
veseműködés esetén, ill. labilis személyiségű betegeknek. Alkalma
zásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának 
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó·mun
kát végezni tilos. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes· italt fo
gyasztani'! 
Megjegyzés. ti1 ~ Csak-Vényre adható ki, és csak egyszeri alkci:Jom
mal. Rendelése és kiszolgáltatása tekintetében a kábítószerekre vo
natkozó szabályozás érvérwes. (l.: 3.4 fejezet). 
Csomagolás. 5 am p. (1 ml); 1 O tabi. 

ALSROMAN Chinoin A 200 
tabi. 
Hatóanyag. 300 mg bromisovalum tabl.-nként. 
Javallatok •. Alvászavar, főleg szorongás vagy kimerültég Okozta 
elalvási zavar; neurotikus hiperesztéziák (pruritusz, tinnitusz stb.), 
hipertireoid excitabilitás, ill. egyéb eredetű hipermotílitás. 
Adagolás. Felnőtteknek altatóként lefekvés előtt fél .órával 
300-900 mg (1-3 tabi.), nyugtatóként általában naponta 3-szor 
150-600 mg (3-szor 1/2-2 tabi.). 
Gyermekeknek - koruktól függóen - a felnőttadag negyede-, fele 
vagy háromnegyede. 
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Mellé~hatások. Allergiás reakció előfordulhato Tartósabb haszná
lata esetén a hosszú'felezésl idő miatt idült brómméi'gezfj;s (;,bromiz
mus] _tüo_et~i_ala~ulhatnak ki._Ezek: pszichés zavarok (menlóriaki
esés; koncentrációgyengülés, áJmossá.Q. ingerléke;nység. em()c_io_ná
lis labilitásr·-ritká1_1 delirózus tudatzavar. kóma); remegés, beszéd- és 
niozgásko·ordinációs·- zavarok, derrnatiti sZ. _ ( akné, . nodózus· bromo
derma); könjunktivitisz; a gyomor'-bél traktus zavarai .. 
Gyógyszerkölcsönhatás~. óvatoSan adható: 
-egyéb központi idegrendszeri depresszánsokkal (egymás hatását 
.• erősíthetik). · . . . 
Fi_gyelmeztetés. A bromizmus veszélyemiatt szedatfvumként kizá
rólag, hipnotikumként pedig--elsősorban csak-átmeneti alkalmazása 
ajánlatos. Mellékhatás<)k .. észlelésekor..",edését,be .. kellszürtetn.i. 
Terhességben és szoptatás alatt csak-_k1vé_telésé"n,- orVosi /el1enó_rzés 
mellett adható. 
Hozzászokást okozhat. Huzamosabb szedésének hirlelell a'bbaha· 
gyása megvonási vegetatív tünetekkel járhat. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatárOZandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni _ 
tilos. A továbbiakban egyénileg. határozandó meg a_ tilalom mérték~/··. __ ,,, 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztanL_tilos! t 
Megjegyzés. t!<l Csak vény_re adható ki. Az orvos rendelkezése, 
sz_erint- _egy vagy két alkalommal - ismételhető. ~'-----<-
Csomagolás. 30 tabi. 

ALDACTON BoEih~inger M. N 100 
i~. - ,_. -.~ 
Hatóanyag. 200m~ kalium canrenoicum (100 ml) amp.~nké_ne 
Javallatok. Az elektrolit- és a folyadékháztartás egyensííly~nak. 
zavaraival_ járó betegségek, amelyeKben a hiperaldoszteroniifnuS 
követk,_eztében a· kezelés egyéb formái nem kielégftók vagy nem 
alkalmasak: súlyos folyadékretencióval járó_.májcirrózis, szfvelégte.:. 
lénség; nefrotikus szindróma vagy neoplazma. Dekompenzált szfve· 
légtelenség szivritmuszavarokkal, mely hipokalérniából és hipomag
nezémi_ából ered digitáliszintoleranciában; idült légzési elégte_lenség, 
dekompenzált cor pulmohale. Hiperaldoszteronizrnus következté-

. ben bekövetkező· súlyos elektrolit,·és vízháztartási zavarok, műtétek 
után. .. . .. · . . 
EllenjaVallatok. Súlyos veseelégtelenség, hiperkaléíni3; hiÍJtmat· 
_riémia, terhesség. _ __ .- __ 
Mellékhatások. Előrehaladott veseelégtelenSégben és/vagy egy-

' idej Q .:.Káliumadás mallett hiperkalémia;~nagYf_okú ödéína_ esetén hi
-ponatrérnie és hipovolémia, főleg_ egyéb dioretikumok nagy_ adagjai-
nak _egyidejű adésa esetén. _ __ , _ _ . · __ . . _. 
Ha túls_ágosan gyors a vérnyomásesés:- kerin~ési,pána~zoK-{hyo-
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másérzés a fejben, szédülés, látási zavarok és a koncentrációképes-
ség csökkenése). . . .. • .• 
Férfiakon ginekomasztia, potenc1azavar, nőkon menstruac1os zavar, 
fájdalmas emlőfeszülés. Ritkán bórkiütés és gyomor-bél intoleran· 
eia. Nagy adagok után átmeneti letargia, zavart állapot. , 
Adagolás. Kizárólag lassú iv. vagy-izotóniás nátrium-klorid.:. vagy 
5%-os glükózoldattal hígítva - rövid infúzió formájá_baJ\ adható. 
Adagolás individuális; általában felnőtteknek naponta 40~ mg 
(2-4 amp.), több részletben. • 
Az olyan mútétek előkészítésekor, amelyek után rendszeresen ma· 
sodlagos aldoszteronizmus figyelhető meg, a kezelést lehetőleg már 
egy nappal a mútét előtt el kell kez9eni. .. • 
Gyógyszerkölcsönhatások. Egyuttadása keru/endo: 
- szalicHátokkal (hatását csökkentik); 
- diuretikumokkal (fokozott diurézis); 
- káliummal vagy káliummegtakarltó diuretikumokkal (hipárkalé-

mia); .. 
- antihipertenzivumokkal (fokozott vérnyomáscsokkentés). 
Figyelmeztetés. Az amp.-t csak közvetlen ül a bead~s előtt szabad 
felnyitni. Állás közben vagy egyéb gyógyszer hozzáadasakor magza
varasodhat. Csak tiszta oldat használható; Előrehaladott veseelégte· 
lenségben szenvedó betegeknek csökkent renális perfúziÓS nyomás 
és korlátozott glomeruláris filtráció esetén (f?l. műt.~t .. u~~ ni kollap· 
szusállapotok) szükség van a szérumelektrohtok, kulonosen a szé
rumkálium szintjének, valamint a vesefúnkció ellenőrzésére. 
Alkalmazésának első szakaszában - egyénenként meghatározand~ 
·ideig_;: járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó ryiunkát végezni 
tilos: A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mérté~e. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóm
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 O am p. 

ALDECIN Essex G OOO; K 420 
aeroszol 
Hatóanyag. 1 O mg beclometasonum dipropionicum (1 O ml-es) 
adagolÓszelepes palackonként. A mikrokristály-sz~szpenzió, disz· 
pergáló anyaga acidum oleinicum. A szel;p eg~szen lenyomas~~o~ 
50 ~g hatóanyag távozik a palackbóL A keszítmeny lokállsan feJli k1 
hatását. · 
Javallatok. Orális alkalmazás: asthma bronchiale, különösen abban 
az esetben, ha szisztémás kortikoszteroid· vagy ACTH·függóség áll 
fenn. Status asthmaticus kezelésére nem használható! 
Alkalmazásakor a szisztémás kortikoszteroidok vagy az ACTH 
hosszú ideig tartó adagolásakor fellépő -hypophysis-m~llékves; 
szuppresszió, a bronchodilatátorokkal kapcsolatban megfigyelheto 
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.t{lchikardiá.kés paiPitáció, valamint a teofillinszármazékak·gaszt:roin
-tesztinális mallékhatásai jelentősen csökkennek vagy-teljesen:meg-
szOnnek. - _. . · . -- -- - · ~-'--. · 
/ntranazális:-8/kalmazás: szezonális-vagy krónikus 'allergiás rin_itisz
ben, különöSen antihisZtaminokra, orális és szisztémás vazokonstrik
tof'okra·nem reagálóknak.·-- - _· ·.,_ ' . - . ".'-0-.::··:- o.-. ' 

: -Ellenjavallatok. ·A gyógyszerrel szembeni: túlérzékenység;- relatív 
ellenjavallat a terhesség _első trimesztere, továbbá a tuberkulózis. 
·Adagolás. Orális alkalmazás: felnólieknek napi 300-400 11g (3-4 
:alkalommal 2-2 inhaláció/nap). Sú_iyos e·setbena kezdeti terápjában 
az adag megkétszerezhetó (60{}-800 !'Q/nap). Javulás. esetén az 
adagot csökkenteni lehet. =GYermekeknek:- napi .1 0~00, esetleg 
400 11g (2-3, esetleg 4-szer 1-2 belégzés/nap);-az életkorrak és az 
állapotnak megfelelóen. . . •. . .· . . . . ....... . 
Intranazális ·alkalmazás: felnöttek ··.-és :gyermekek:: szokásos_· .-adagja 
naponta 200 11g (4-szer1 inhaláció) mindkét orrnyilásba; Ezután az 
adag a beteg igénye szerint csökkenthető. Felnőtteknek a napi 
1 mg-ot (20 inhaláci6) és gyermekeknek 12 éves kor alatt 0,5 mg-ot 
{10 ínhaláci6) nem szabad túllépni sem az orális, sem az intranazális 

:alka_lmazáskor ... --- · -_, · _ --. __ .. ,:, -. . 
1
/ -.-.•• 

M!>llékhatások, Orális alkalmazáskor a szájban Candida albicans 
fertőzés .. -intranazális alkalmazáskor köhögési, tül)szentési -jnger,\.,_ 
gyenge_ égető érzés, ritkán rekedtség jeleotkezhet. Soor; kialakulása --~-

.- megelő_z,:hető, ha az inhaláció után a beteg. a száját vízzel .gondosan 
kiöbllti: 
Megjegyzés. ~~.Az Egészségügyi Minisztérium által megnatáro-

, zott havi ·rnen.nyiség keretei között az egés;zségügyi .szakiga:l'gatási 
sz_erv. vezetője által kijelölt sz_akrendelés,- ill. gondozó által a QY:ilyát'f~'\ 
_tartótt és gondozptt betegek_ közül azok részére rend.elt)ető,_ aldkJl_ek .i 
azt a szakmailag ·illetékes felügyelő szakfőorvos,-eiQzeteseh:-jóVá'" 
hagyta. A kijelölt szakrendelés, ill. gondOzó vezetői~::- a .beteg:_n_evé
nek, a szükséges gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható 
mennyiségének, a gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével -
értesíti a területileg illetékes gyógyszertárat, valamint a beteg.kezelő
orvosát. A gyógyszertár a beteget_nyilvántartásba veszi; ut9QPi alap
ján --a· havonta megállapított-mennyiség!J' gyQgy~zert _adhatja ,ki. 
· AjóVáhö'Qyás ·alapján· a ·ketelóö'rvos·--(köiZéti; ·üzemi --es kö-rzeti -gyer_::-
,mekgyógyás~ Orvos) térítésmentesen rendeU ... ;: .. ·-, __ ,.~: 
Csomagolás. 1 adagolószeleppel ellátott palack (200 adag) 1 O ml. 

ALEXAN Ma ck LOOO 
-_inj. _ _ .___ : __ -c--· . _._ _ • 

Hatóanyag. 40 mg (2 ml), ill.100 mg cytarabinum (5 ml) amp.
nként:-·: 
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Javallatok. Akut limfoblasztos és nem limfoblasztos leukémia; kró
nikus myeloid leukémia blasztos krizise, nem-Hodgkin-limfóma. 
Ellenjavallatok. Gyógyszerek indukálta csontvelőgátlás, citarabin
túlérzékenység, terhesség, szoptatás. 
Adagolás. Akut leukémia indukciós kezelésére általában napi 
10-200 mg/m'. két részletben, iv. vagy napi 1 00 mg/m' folyamatos 
infúzióban. A terápia időtartama a csontvelővizsgálat er.~Prtl.~JlYétől 
függ. (A tolerancíahatár a csontvelőapJázia fellépése.) A -terápia 
megismétlése előtt 14 napos vagy hosszabb kezelésmentes idősza
kot kell beiktatni a csontvelő-helyreállás érdekében. A remisszió 
fenntartására havonta egyszer 5 egymást követő napon át- napi 
75-100 mg/m2 iv., im. vagy sc. 
A leukémia idegrendszerben való infiltrációja esetén intratekálisan 
1 0-30 mgjm2 3-szar hetente. 
Az infúziót izotóniás nátrium-klorid- vagy 5%-os glÜkózoldattal ké
szítik. 
Mellékhatások. Csontvelőgátlás, anémia~. leukopénia, trombocito
pénia, megaloblasztózis. Gyakran anorexia, rosszullét, hányás, has
menés, szájnyálkahártya-gyulladás, májfunkciós zavarok, láz, im
munszuppresszió, pneumónia, vérzések, tromboflebitisz, bőrkiüté
sek. Nagy adagok esetén (napi 200 mg/m2 adag és 5-7 napos 
kezelés felett) gyomor-bél panaszok, ileusz. 
Gyógyszerkölqsönhatás. Együttadása tilos: , 
- metotrexáttal vagy 5-fluorouracillal (toxicitás fokozódása). 
Figyelmeztetés. A remisszió indukálását célzó agresszív kemote
rápiás kezelést csak specializált osztályokon lehet végezni. Feftétle
rlúl szükséges a gyógyszerekkel vagy folyadékbevitellel végzett hi
perurikémia-profilaxis magas blasztszám vagy nagy tumortömeg 
(nem-Hodgkin-limfóma) esetén. 
Reprodukciós korú nőhetegek esetén a kezelés során, ill. a- kezelést 
követő 6 hónapig fogamzásgátló szerek alkalmazására van szükség. 
A mutagén hatás férfiaknál is érvényesülhet. A kezelés és a pancito
péniás fázis során a vérkép, a máj- és vesefunkció, valamint a szé
rumhúgysavszint ellenőrzése szükséges. __ 
Intrakután adása ödémaképződés veszélye miatt kerülendő. 
Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 30 amp. (40 mg); 10 amp. (100 mg). 

ALGOPYRIN Chinoin A 600 
inj .• tabi. 
Hatóanyag. 1 g, ill. 2,5 g noraminophenazonum natrium mesy_li
cum (2 ml és 5 ml) amp.-nként; 500 mg noraminophenazonum 
natrium mesylicum tabl.-nként. 
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Javallat. Fájdalom- és lázcsillapitás. 
Ell8iljávallatok .. _ Pifazol6nszármazékok- iráilti túlérzékenység;;--he
patik~s_:-porfí~ia·, veleszületett glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz,~ hiány,-_ 
granulocítopé.nia. - · 
Adagolás. Fe/n6ttekszokásos .. adagja fájdalom esetén.napi 1,-4 g 
(2c-4-szer 1-2 tabi.). Erős fájdalom esetán naponta 1-c2 alkalommal 
0.5"1 g{1-'2 mi), esetleg egyszerre 2,5 g (5 ml) ím .. görcsösfájdal-
mak esetán 1-2 g (24 ml) igen lassan ív. _ 
Csecsemők és gyermekek napi adagja per .os· általában 30-4Ö'mg/ 
ttkg, 4--5 részletben, ill. 1 O mg/ttkg im .. naponta egyszer vagy két
szer. 

- Mellékhatások. Allergiás bőrreakciók, leukopénia; igen ritkánag
ránulocitózis; hemolitikus- anémia;- iv:::tádás·esetén"-rltkán'-:í:ihafilaxiás 
sokk, az adagtól és a beadás sebességéiőUüggőer\ vemyömásesés. 
Magas láz, hidegrázás, torokfájás, nyelési nehézség, szaltatlan bőr" 
és nyálkahártya-elváltozások jelentkezésekor a kezelést abba kell 
hagyni, és orvoshoz kell fordulni. Sokk kialakulásának jelei esetán 
azonnanel kell függeszteni·az· adagolást,-és intézkedni kell a sokk 
kivédésére. 
A vizelet esetleges vörösre szineződése ártalmatlan. ( ~-" 
Figyelmeztetés. Tartós alkalmazása -a ritkán előforduló; de-élet' 
veszélyes agranulocitózis -vesz_élye mi~tt ....:. csak orvosi_ -felügyelet\ 
mellett, a fehérvérsejtszám ·rendszeres ellenőrzésével-történhet.:' \~ 
A vérnyomásesés, ill. a sokk veszélyének_csökk.entése érdekében--az 

. iv: injekciót fekvő ... betegnek lassan kell beadni, a vérnyomás, a sziv
ritrilus és a légzés-ellenőrzése mellett. Terheseknek, elsősofban az 
első három hónapban és a terhesség· utolsó hat hetében csak~üi_Q;: 
nösen- indokolt esetben, fokozott orvosi ellenőrzés mallett ·adható. · 
3 hónapos életkor, ill. 5 kg-nál kisebb testtömeg eseté-n adása-k.-6rü,. :' 
lendó-. .. __ -
Megjegyzés. A tabi. vény nélkül is kiad ható. Az ínj. csak, vényre 
adható ki. Az orvos rendelkezése szerint- egy vagy két alkalommal 
,..,. ismételhető. .. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml), 100 amp. (2 ml), 5 amp. (5 ml); 
1 O tabL 

ALKCEMA Alkaloida sil1o; -r 2oo 
. kenőcs 

Hatóanyagok. 500 mg chlorhexidinium chloratum, 50 mg tri amei
nolanum acetonidum, vízzel lemosható (50 g) kenőcsben. 
Javallatok. Diszhidrózis, intertrigo, valamint- ·olyan bőrfertőZések, 
am_elyek esetében az egyéb antibakteriális és antimikotikus helyi 

--keze_l~s hatástalannak bizonyult. . _ _ _ -. _ _ -: 
· Ellenjavallatok. SzeméSzeti alkalmazás; a bőr tuberkulotikus, 'to--

Vábbá Vírus ·okozta-megbetegedéSéh:- · _o " • -· 
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Alkalmazás. Naponta 2-3-szor vékony rétegben a beteg bőrlelü
tetre kenni. ill, a pörkeltávolítása után-a bőrelváltozásra néhány órára 

· dezinficiens oldatos kötést helyezni, majd bekenni. 
Mellékhatások. Allergiás tünetek, bőrszárazság. Azonos bőrterü
leten tartós_alkalmazás .után- különösen fiatalokon- atrófiát okoz-
hat. - . 
Figyelmeztetés. Ha a kezelés eredménytelen marad a~4t ·~~en 
2 hét, krómkus esetpen 4 hét alkalmazás után, a kezelés folytatása 
nem célszerű. Az arcbőrön- való krónikus alkalmazása kerülendó. 
Nagy felületen- különösen kötés alatt tartósan- nem alkalmazható. 
Gyermekeknek -csak kivételes esetben rendelhető. 
A klórhexidin szappannal inkompatibilis, ezért a ken-őcs alkalmazása 
előtt a szappannal tisztitott bőrfelületet bő vizzel alaposan le kell 
mosm. 
Megjegyzés. 'i'.'i' Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy -két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). 

ALKERAN Weilcome L OOO 
·tabi. 
Hatóanyag. 2 mg melphalanum tabl.-riként. 
Javallatok .. Myeloma multiplex, előrehaladott ovariális adenokarci
nóma. Előrehaladott mellrák, továbbá mútéJi kezelésének kiegészíté
se. Polycythaemia vera. 
E_lh:mj~vallatok. Nem sokkal megelőzően végzett radioterápia vagy 
c~totox1~us gyógyszeres kezelés. Szoptatás. Terhesség (csak-az eset
leges magzatkárositó hatás márlegelésével adható!). 
Adagolás. Abszorpciója e_gyénenként változhat. 
Myeloma multiplexben rendszerint pred n izannal együtt intermittáló 
módon. A szok~sos adag napi 0,15 mg/ttkg osztott adagokban 
4 napon ~t, n_~~! 40 mg p~ednizonnal együtt szintén 4 hapon át. 
hathetes időkazokben meg1smételve. Egy-éven túli kezeléskor to
vábbi javulás rendszerint nem várható. _ 
Ovariális adenokarcinómában -a_ szokásos adag napi 0,2 mg/ttkg 
3 részletben, 5 napon át. Ezt 4-8 hetenként megismétlik, feltéve 
hogy a cso11tvelő múködése rendbejött. . ' 
Elórehaladbtt _mellrák kezelésére a szokásos adag napi 0,2-0,3 mg/ 
ttkg vagy napl 6 mg/m2 4-6 napon át. Ezt 3-6 hetenként megismét
lik. 
Polv_cythaemia vera esetén a ~emisszió előidézésére a szokásos adag 
napl 6-1 O mg, 7-1 O napon at. A fenntartó adag napi 2-4 mg. 
Mellékhatások. Csontvelő-depresszió, ami leukopéniához és 
trombocitopéniához vezethet. Akut leukémia (amiloid, malignus 
m~lanóma, makroglobulinémia, hídeg agglutinin szindróma és ova
riális karcinóma tartós kezelése eseteiben). Hemolitikus anémia. 
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Grisztrointesztinális tünétek: -nBuzea, hányás, haSmen·és, SZtomatí
tisz, alopecia. _ Makulop8puláris kiütésekr p~ur~tusz. ~Ldmof:'ál_i,s_ fibró
zis, amenorrea (a menopauza-elótt-az ovanáhs mOkodés-felfuggesz.,. 
tése miatt); ·· • . · . · . . . . · . 
Figyelmeztetés, A vérképet szigorúan ellenőrizm kell a túlzott 
mieloszUppresszió és az irreverzíbilis csontveló_-apl_áz_i_a. ve~z_éJy~:mi
att: A vérsejtszám csökkenése folytatódhat a gyógyszerszedéSe után 

· is, ezért a leukocita- vagy trombocitaszám abn~rmálisan nagy ~ésé
nek első jelére átmenetileg meg kell szakitam a kezelést: Szukség 

·esetén· transzfúzió. 
A ki nem elégitő vesemúködéllú betegeket ·~ csökkentett adagok 
mallett is - szigorö megfigyeléS alatt kell tartani, mivel·· urémiás 
csontvelőgátlás léphet fel; (Vesekáro'$()dott mielómás·bejegekben a 
terápia korai szakaszában a vér ureaszirttjének időleges •jelentős 
emelkedését figyelték meg:) •· u • • ·.··. · . . • .... ..·. · · 

Megjegyzés. of' of' Kizárólag fekliőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 25 amp. 

ALKSEBOR Alkaloida T 100; T 130_... ~.--~. 
kenőcs _ _ \ 
Ható·anyagok. 5_00 mg chlo~hexidin_ium chloréitum, 250 _mg reti-· 
no1um; 250 mg tocopherolum aceticum, 2 g dexpanthenolum, vízzel -~
lemosható (50 g) kenőcsben. 

· Javallatok." Acne vulgaris, acne conglobata,_ rosacea; Seborrhoea 
oleosa, szeborreás dermatitisz, pariorális dermatitisz, mikrobás ekcé
ma, impetigonizált kantakt ekcéma._ ' _ ---, ... _. ·<'~:;- Y'··. 
Alkalmazás. A beteg ·bőrfelület gondos (bőrtipustól és él'ié~ény-; 
ségtől függően meleQvizes vagy arcsz_eszes)- megtisztítása u_t_áil:Jl_~~
ponta -2-szer (regge! és este) a megszárított felületet vékt;Jilyan_ be
kenni. 
Mellékhatások. Érzékeny bőrO egyéneken dermatitisz, 
Figyelmeztetés. Ha érzékeny bórG egyénekén a kezeléS kezdetén 

' fellépő égétő·csfpós érzet, bőrpir a fokozatos hozzászoktatíis után 
,.·c·is fennmarad, a kezelést abba kell hagyni. Aklórhexidin szappannal 

inkompatibilis, ezért a kenőcs alkalmazása.elótt a szappanoaLtisztl· 
tott bórfelületet bó.vizzel alaposan le kell mosni. ., · , , 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos réridelkézése 

~ szarint- _egy vagy két alkalommal ....: ismételhető. _ -'-
Csomagolás. 1 tubus (20 g). · · 
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ALLEAGENUM POLLINARE MIXTUM Charnapol G OOO 
1-11-111 inj. 
Hatóanyag. Biológiailag ellenőrzött fO-, gabona- és virágpOrkivo
nat. 
Javallatok. Szénanátha, specifikus deszenzibílizálás. 
Adagolás. Kizárólag sc. A kezelést az F csomagaliis leggyengébb 
ampullájával kezdjük, majd a nagyobb koncentriiciójú .. E, «"és H 
injekciók következnek. Eleinte hetenként 3-szar, később hetenként 
egyszer, majd kéthetenként 1 inj.-t adunk. Altalában az amp. egész 
tartalma injiciálható, különösen érzékeny egyéneknek azonban aján
latos a mennyiséget csökkenteni. 
Mellékhatások. Enyhe allergiás tünetek (asztmás panaszok, bőrpir 
az inj. helyén), amelyekjelentkezéSekor a kezelést meg kell szakítani, 
majd kisebb kancentráció adásával folytatni. Ha az ioj. beadása után 
azonnal allergiás tünétek mutatkoznak (könnyezés, rosszullét), a 
kart az oltlis helyétól proximiilisan le kell kötni, és 0,5-1 ml1 ezrelé· 
kes epinefrint kell adni sc. 
Figyelmeztetés. lv. nem adható. A kezelés alatt a virágpor beléleg· 
zését kerülni kell. 
Megjegyzés. + Csak vénYre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető.- Az a sZ:akrendelés 
(gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szarinti 
betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg és szakmailag 
illetékes. 
Csörnagolás. 3-szor 12 amp. 

ÁLLOCHOL Medexport J 720 
drazsé 
Hatóanyagok. 5 mg extractum urticae siccum, 25 mg carbo acti.: 
vatus, 40 mg extractum allii sativa siccum, 80 mg extractum felis 
tauri siccum drazsénként. 
Javallatok. A máj- és epeutak krónikus megbetegedései. Krónikus 
atóniás obstipáció. 
Profilaktikus alkalmazás: hepatokolecisztitiszben és koleciSztitiszben 
a kórkép további súlyosbodásának megakadályozása és a normális 
béltevékenység biztositása. 
Ellenjavallatok. A májfunkció súlyos zavarai, az epeutak elzáródá
sa. sárgaság, epehólyag-empiéma. 
Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-4 alkalommal 
1-2 drazsé, étkezés után. A kezelés időtartama 3-4 hét. Profitaktiku
san napi 2-3-szor 1 drazsé, 1-2 hónapig. Szükség esetén a kúra 
3 hónapos szünetekkel 2-3~szor megismétélhetó. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 50 drazsé. 

77 



ALLOFERIN Roche E 200 
inj. _ _ , 
Hatóanyag. ·1 O mg a Icuronium chioratum (2·ml) amp:-nként. 
Ja.vállatok •. Közepesen tartós ízomrelaxációt ·igénylő niútéti be-
avatkozások;, '. .-
Adagolás. Attól függóen, .hogy támogatott vagy mesterséges léle
geztetés mallett kerül--alkalmazásra, meg kell határozni::a- relaxáció 
szükséges intenzitását és ezzel együtt az adagolást, Valamint az 
intervallurnak tartamát. . _ _ /- . , · .. _, 
Inhalációs narkózisban a mútét körülményei. valamint a beavatkozás 
időtartama döntik el az ismétlő adagok nagyság_át, valamint alkalma
zásuk időtartamát. Az átlagos adagok: 

Bevezető adag 
ttkg (150 ~g/ttkg) 

ml 

40-50 1.2-1.5 
50-60 1.5-1.8 
60-70 1 ,8-2, 1 
70-60 2,1-2.4 
80-90. 2.4-2,7 
90-100 2.7~3.0 

.lsrT.étlő:adag 
(30 pg/tt~g) 

ml 

0,24-0,30 
0,30-0,36 
0,36-,0.42 
0.42-{).48 
0.46-,0.54 
0,54-0,60 

-AZ_adi!Qok ~ 
ismétlés_ének 
intervalluma 

15-25_perc 

Neuroleptanalgéziában is az inhalációs narkózisra érvényes-ada"go
lási előírások az irányadók. 
/f!tubációs nar_kózís esetén is· alkalmazható, elsősorban nem ép szív-
mGködésa betegek esetében. .·. 

-.- ·';·\('' 

ttkg 

40-50 
50-60 
. 60-70 
J0-60 . 
80-90 
90-100 

Bevezető adag 
(250lJg/ttkg) 

ml 

.•. 2,0-2,5 
2,5-3,0 
3,Q-3,5 ! . 

.3,5-,4,0 ······ 
4,0-4,5 ' 
4,5-5,0 

0,24-0,30 
0,30-0,36 
0,3EHJA2 
0.42=PA8 .. 
0.48-0,54 
0.54-0,60 

Az-adágok"-:. 
ismétléséhek 
intervalluma 

AZ·-első iSmet
lő adag 30-50 

- perc; a··~ováb
. cbialc15"~5 

·percijriként 

JritubáciÓ--all(alffiazáse~3-4 perccel az inj. után.A;hatás érvényesülé
séig (a gégefőizmok elernyedéséig), a,hipoxia elkerülésére álarcos 
(maszkkal) lélegeztetésszükséges. 

· A leggyakoribb esetekben az utolsó adag. beadását követő 20-30 
perc után megszúnik a hatása. A hatás:gyorsabb megszüntetése 
Prostigmin 0,5-2mg {20 ~9/ttkg) \lagyMestínön 1~:1 mg (40 ~gl 
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ttkg). iv. beadásával érhető el. ElőtordÚlhatnak paraszimpatikus in
- gerjelenségek,,ezek elkerülése céljából a Prostigmin vagy ~estinon 

i nj. beadása előtt egyszeri alkalommal 0,25--0,5 mg atropm IV. -adan
dó. Meg kell várni. amíg a pulzus szaporábbá válik. és ezután (kb. 
5 perc múlva) kell a Prostigmint vagy Mestinont adni. 
Mellékhatások. Mint más, a kuráréhoz hasonlóan ható készít

. ménynél is, előfordulhat a halotánnal bevezetett vagy fol.ytat~,nat
kózisban a vérnyomás kismértékű esése. A nagyobb vérnyomás
csökkenés térfogatkiegyenlítéssei szüntethető meg. 
GyógyszerkölcSönhatások. Óvatosan adható: 
- aminoglikozid- és polimixincsoporthoz tartozó antibiotikumokkal 

(hatásukat potenciál hatja). . .. 
Figyelmeztetés. Miaszténiás b~te9E!:k !_zomzatának nem ~epolan
záló izomrelaxánsokkal szembent kulonos érzékenysége m1att csak 
különös,elővigyázatossággal, -kis adagokban alkalmazható. . _. 
Változatlan formában túlnyomórészt a vese, kisebb mártékben a máJ 
választja ki. Vesefunkciós zavar esetén a kiválasztás elhúzódó. 
Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 50 amp. (2 ml). 

ALMAGEL és ALMAGEL A Pharmachim J 200 
szuszpenzió ~ 

, Hatóanyagok. Almagel: 6,80 g alumínium hydroxydatum, 2,35 g 
mag·nesium hydroxydatum, 27,20 g sorbitum _{170 ml) ízesített, 
konzerVált vizes szuszpenzióban. 
Aimatfél A: 3,40 g benzocainum, 6,80 g aluminium hydroxydatum, 
2;35 g magnesi um hydroxydatum. 27,20 g sorbitum (170 ml) ízesí
tett, konzervált vizes szuszpenzióban. 
Javallatok. Gyomor- és nyombélfekély, akut és kró'nikus gasztri
tisz, hiperaciditás, másodiagos kolitisz, bélfelfúvódás, rekeszsérv, 
özofagitisz, gyomorégés, enyhe epeúti és májbántalmak. Gyógyszer
szedés következtében fellépő gyomor- és bélpanaszok megelőzése. 
Adagolás. Felnőtteknek reggel, délben, este étkezés után %--1 órá
val. valamint elalvás előtt 1-2, esetleg 3 adagolókanállal (5 ml). 
Megelőzés céljából alkalmanként % órával a gyomorpanaszt okozó 
gyógyszerek bevételét megelőzően 1-2 kanállal. • 
A napi adagok összesen nem haladhatják meg a 1 0-12 adagoloka
nálnyi mennyiséget. Gyermekeknek koruknak megfelelóen keve
sebb. Olyan kórfolyamatokban, amelyekben a beteg hányingerról, 
hányásról vagy jelentős fájdalomról panaszkodik, a kezelést rendsze
rint Almagel A-val kezdik el, majd az akut panaszok megszúntével 
áttérnek az Almagel alkalmazására. 
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Gyó{jyszerkölcsönbaÍások. Együttadása.-ti/os: _ _ . __ . 
- tetraciklinnel, vaskészítménnyel {~omplexet ·képezve meg~_ot1; a 
k~t gyógyszer bevétele között legalább 2·.6ra teljen el). 

" .. Számos egyéb gyógyszer felszívódáslit .is akadályozza (szí~g!ükozi
dok, barbiturátok stb.); ezértaz Almagel és ezek szedése·kozott1-2 
óra különbség legyen. . ' . . • 
Figyehpeztei:és. Cúkorbetegeknel< is adhatók, 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadhatók. · 
Csotí\agolás. Almagel (170 ml), Almagel A (170 ml), 

ALSOL EGIS T.400 
-"'kenőcs ·-;~--: 

H8tóany8g•'- 2-70-mg aluminilirri ___ .aCetiCum tarta_ricú_(ii_-, __ .QOricum 
(18 g) vazelin típusú kenócsbén. (A 45 g-os· tubus 2,5-szeres 
mennyiséget tartalmaz.) 

/ JaVallatok. Enyhén antiszeptikUs, adsztringens hOsitő kenőcs. 
Alkalmazás:CKülsőleg. ·· 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (18 g); 1 tubus (45 g). 

ALUMINIUM HYDROXYDATUM· EG IS J. 200<. 
tabi., por . . .· . 
Hatóanyag. 500 mg alumínium hyproxydatum tabl.-nként; 100 g 
por dobozonként . . . . :-. _ -, ·--. _-.. ;" .. 
J_avallatok. Hiperaciditás, pirózts, ulcus ventrteuli et du_().~.~nl. --,_-

. EUenjáVaiJat. Csökkentvesefu_nkciiJ_ esetén tartósan és.ná9Y;€f:d891 
ban nem alkalmazható. . ·" .. · , <. / 
Adagolás. Étkezés e.lótt és után a porb611 késhegynyit,.a tabfel561 
2-2 db-Ot jól szétiágva lenyel ni._ -. -;_ 
Megjegyzés. Vény nélkül is ki.adható. 
Csomagolás. 50 tabi.; 1 00 g por. 

AMSINON Organon M 700 
-inj,__ . ..,;,_ --· -- --- ,,._ -
Hatóanyag. 30 NEthyreotrophinum (3 ml) üv~genként, .. 
Javallatok. Diagnosztikai:-pn_mer és ~~e~under--h1potu:e.óz1s me!1ku-
1önböztetése. Kombinálva radioaktiv JOdöal; a pajzsmmgy-karctnó~ 
ma metasztázisainak lokalizálásához; :ha ezek. fünkcionálisan aktívak. 
Terápiás:-a pajzsmiri'gy-karcinónia-aktí\hnet~~ztáiisai~an a reszorp
ció~ ·fokozása és ezzeJ,,közvetve_a radiöaktiv_ JÓd teráptás-_hatásának 
fokozása. -
Ellenjaval_latok. Koszorúér-trornbózi_s._ M~_l_l~~ve_sekér_~~t __ ~r(>ryikus 

-elégtelensége. 

Terhesség esetén márlegelni kell alkalmazásának előnyei!, ill. a mag
zat esetleges veszélyeztetését. 
Angina pectorisban, szivelégtelenségben szenvedó betegeknek, va
lamint glükokortikoid terápiában részesülőknek csak kellő elővigyá
zatossággal szabad alkalmazni. 
Adagolás. Egyedileg kell meghatározni. többek között a pulzus
szám és a testtömeg ellenőrzése révén. A szokásos adag általában 
naponta vagy minden második nap 1 O NE (1 ml). Az ·n1d6€Zert a 
liofilezett hatóanyaghoz adva, az inj. im. vagy sc. adható be. 
Mellékhatások. Hányinger, hányás, fejfájás és csalánkiüléselőfor
dulhat. Hipotónia, aritmia, pajzsmirigy-megnagyobbodás. 
Túlzott érzékenység is felléphet. Súlyos anafilaxiás reakció esetén 
megfelelő terápiát kell alkalmazni, amely lehet 0,1-0,5 mg 
(0,1-0,5 ml) epinefrin (T onogen inj .. 1 ; 1 OOO) lassan beadva, vala
mint nagy adag vizben oldódó glükokortikoid. 
Megjegyzés. If! Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmaílag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. A javaslatot tevő intézet megnevezését, a javaslat 
keltét a vény hátlapján fel-kell t~ntetni. A kezelőorvos- krónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapján, annak keltétől Számftva maxi
málisan 12 hónapig rendelheti a gyógyszert. Amennyiben a beteg 
számára ezt az időtartamct meghaladóaó továbbra is szükséges a 
gyógyszer, úgy az csak ú jabb szakintézeti javaslat alapján rendelhe
tő;·- Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
róás, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerre1 eredménye
sen nem biztosítható . 
CsOmagolás. 1 üveg + oldószer. 

AM BOSEX Kőbányai Q 200 
szublingvális tabi. 
Hatóanyagok. 0,004 mg aethinyloestradiolum, 4 mg methyltes
tosteronum tabl.-nként. 
Javallatok. Klimaxos zavarok, frigiditás, klimaxos hátterű oszteo
porózis. 
Ellenjavallatok. TerhesSég; a májműködés zavarai, hepatitisz -utáni 
állapot, idiopátiás terhességi ikterusz és súlyos terhességi prurhusz 
az anamnézisben, Dubin-Johnson- és Rotor-szindróma; előzetes 
vagy fennálló tromboflebitisz és tromboémbóliás folyamatok; a_méh 
és az emlők hormondependens tumorai vagy azok gyanúja, prosta
takarcinóma; endometriózis, nem tiSZtázon hátterű vaginális vérzé
sek; zsiranyagcsere-zavarok, az előzetes terhességek alatt súlyosbo
dott otoszklerózis. 
Adagolás. Naponta 2-4 tabl.-t a nyelv alá helyezni. 
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Mellékhatások. ,Émelygés, hényés, fejfájés, migrén; testtömeg-, 
emlő- és ·Jibidóváltozás, nátriuin-_ és. vízretenció· (főként-. nagyobb 
adagok_ ,eset~ n),- fokozOtt trombo"ernbólia-veszély, kloazma,- kole~z
tatikus-HcterUsz;-áttöréses, pecsételő:és_ megvonásos_vérzések. férfla
kon impotencia, a spérmatogeneziszavarai·(_ösztrogénhatások), viri-
lizációs tün·etek,-.alle'rgiás· bőr~eakció: '_ · 
Gyógyszerkölcsön hatás. Ovatostin ·adható:,-"·: · ... -. 
- enziminduktív hatású_ gyógyszerekkel (metabolizáciÓJát·nieggyor-

síthatják): ·. . .. . ..... ,. ·· 
·r. Figyelmeztetés. A kezeléS azonnali megszakitását indokolja {mint 

ösztrogén hatás) korábban nem észlelt migrénszerú vagy szol<atl.~~ul 
erős fejféjás halmo~ott elófor'!ulása; a~ut _lá~~szavar~· tro{1'1!Jofleblt_ISZ 

. -.. vagy tromboembóllás,be\egs_eg .első_ Jelel, )ele_n~ő~;;ebb._,,v:ernyomas
-emelkedés, ikterusz (kolesztázis}.--tart~s immobili.zác_ió_. _ _-~----· - : ..•. 
Az ösZtrogének nátrium.,·. és wízr-etencló_t akozh.atn~k •. ~z_ert ka_n:hal1s 
és vesemOködési zavarokban, hipertóniában; epilepszia, asztma ese
tén csak fokozott óva.,tossággal alkalmazhatók; sekél_y vagy zárt zug ú 
-glaukó,mában fokozhatják a szenl belnyomását. Diabéteszben _gon
dolni kell a glükóztolerancia romlésénak lehetőségére. 
Ösztrogének alkalmazása előtt részletes fizikális-vizsg~lat-szükséges-- -~---
az:emlők.,és a medence_i szervek vizsgálatával. v_érnyomásmér.éss~l. 
_Papanicolaou-festés·javasolt .. Ta~ós a_lkalmaz~s esetén az el_ső 6 hó\ 
nap után, majd évente meg1smetlendők a _v1zsgálatok. Ilyenkor a 

. további. kezelés szükségességét-.felül_ kell. vizsgál ni. .. -,____..__,. 
A tefhesség korai időszakáPan.adott nagy adag ös_ztrogén a.!'Jagzat
ban fejlődési rendellenességet-okozh~t ezért-a terhesség k1za~~~dó. 
Vi.rilizációs -tünete~- (fokozott' szőrn~vekedés. a:"h~n~t·méjyu~~s~) 
jelentkezésekor a kezelés azonnal ~elfugg~sZ!endő_..- BJzon_y_q§;mw--:?~ 
endokrinvizsgálatok csak a terápia befejezese után 2-4 hoq~ppaJ 
adnak megbizható eredményt. _ -..._ ___ -, · 
IVIegjegyzés. lit Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

AMBOSEX PROLONGATUM Kőbányai Q 200 
olajos irlf. .. -' ·. 

-··Hatóany~gok. 1- mg ·oestradiolum benzoicum:·4-"!1'9~oestradrolum 
phenylpropionicl,!m, 20 mg testastemnum propJOJ)I~um. 40_-mg_te~
tosteroilum isocapronicum, 40 _ _mg testosteronu_m- phenylpr9p1001-
cum (1 ml) amp.-nként. , . ·· · , . • · ... 
Javallatok •. Klimaxos. kies.ési tünetek, ___ k_lj,m~~zal- kapcsolatos és 
bizOnyos egyéb eredetú oszt~oporó_zi~;;_ok.--_ . 
(:Jienjavall~tok. L.: Ambosex szublingvális-tb_l. . . . .•• 
Adagolás. Altalában havonta 1 ml (1 amp.). Azm)ekcló k1zarolag 
im .• _mélyen-a farizomba adható,_.- -- ._ -~"--__ ,_·,_._~_ 
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Mellékhatások. L.: Ambosex szublingvális tbl. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- enziminduktív hatású gyógyszerekkel (metabolizációját m_eggyor-

síthatják). 
Figyelmeztetés. L.: Ambosex szublingvális tbl. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml), 

AMIDAZOPHENUM Chinoin A 600 
0,1 és 0.3 g tabi. . 
Hatóanyag. 100, ill. 300 mg aminophenazonum tabl.-nként.-" 
Javallatok. Láz- és fájdalomcsillapitás. 
Ellenjavallatok. Pirazolonszármazékok iránti túlérzékenység, -he
patikus porfíria, granulocitopénia. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 900-1200 mg (3--4-szer egy 
0,3 g-os tabi.), Gyermekeknek a) lézcsillapításra- néhény órán át, 
ill. a kellő hatás eléréséig, de semmiképpen sem. folyamatosan -
39 ·c felett óránként, 3B-39 ·c közölt kétóránként 2-12 hónapos 
korig 100 mg, 2-14 éves korig 150 mg; b) tartós kezelésre lézzal járó 
megbetegedésben az előbbiekkel azonos mennyiségben naponta 
ötször. 
Mellékhatások. Allergiés bőrreakciók, leukopénia, igen ritkán ag
ranulocitózis, továbbá hányás, cianózis, görcsroham (utóbbi kettő 
túladagolási tünet). 
Figyelmeztetés. Tartós alkalmazása- a ritkán előforduló; de élet
Veszélyes agranulocitózis veszélye miatt - csak orvosi felügyelet 
mellett, a fehérvérsejtszám rendszeres ellenőrzésével történhet. A vi
zeletet pirosra- színezi. Terheseknek, különösen az első három hó
napban és a terhesség utolsó hat hetében csak különösen indokolt 
esetben, fokozott ellenőrzés mellett adható. 
Megjegyzés, Vény nélkül kiadható. 
Csomagolás. 10 tabi. (0,1 g); 10 tabi. (0,3 g). 

AMMÓNIA PÁRNA Biogal ·B 100 
kizárólag belélegzésre 
Hatóanyag. 1 ml ammania soluta 10% (pólyézott) amp.-nként. 
Javallat. Ajulás esetén }31sósegélynyújtásra. 
Alkalmazás. Szükség esetén 1 amp.-t feltörve tartalmát belélegez
tetni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 3 db. 
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AMMONIUM CHLORATUM . Biogal ' N OOO 
drazsé 
Hatóanyag •. 500 mg ammonium · chioratum bélben oldódó· dia-
zsénként. '· 
JavallatOk.- Metab.Űiikus- alkalózis. -A vizelet-savanyítását i9ér1yló 
állapotok. . . . . . ' . o• ••• 

Ellenjavallatok. Máj;., ill. véseelégtelenség;· hipetklorémiás·ac_idó~ 
z is. 
Adagolás. Felnőttek napi adagja 4-tl g (4-szer 2-4 drazsé), legfel-

. -_ jebb három egymás utáni napon át. 
Mellékhatások. Elsősorban nagy adagoktól étvágytalanság, hány
inger,. hányás, gyengeség, aluszékonyság, szomjúság; fejfájás, hi
perventiláció, hiperklorémiás-acidózis,- hipokaléflli~~ .::A.m·móniainto-
xikáció esetéil ·zavartság';'Hallocinációrdetirium~ < 

GyógysZerkölcsönhatások. Együttadása 'tilos: 
- Fonurittal (acidózist okoz, a Fonurit hatás'át csökkenti):-
Óvatosan adható: . · _ 
-bázikus jellegű gyógyszerekkel {a viieletet-savanyitja, ezáltal ki-

ürülésüket fokozza); -
-savas jellegű gyógyszerekkel (ezek kiürülését gátolja). 
Megjegyzés, Vény nélkül is kiadható. 
CSomagolás. 20 drazsé. 

AMPICILLIN Pharmachim .S 710; S 720 
granulátum sZirup. készítéséhez 
Hatóanyag. 3 g ampicillinum (30 g) gránulátumban. . .. 
Javallatok. Ampicillinérzékeny kórokozók által kiváltott'. akueés 

· krónikus fertőzések: Haernaphilus influenzae okozta krónil<us :})ron~' 
Chitisz -tartós kezélése-olyan esetben,· amikor.más antibioti_kúr'nok 
(tetraciklinek) ellenjavalltak; krónikus húgyúti fertőzések;·salmonel
lás eredetű enterokolitiszek, shigella-fertózések; az epeutakjertózé
sei. 
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Ellenjavallat. Penicillin- és cefalosporintúlérzékenység. 
Adagolás. Felnótteknek átlagos adagja 1 O ml 6 óránként. Gyerme
keknek átlagos adagja 1-3 ml (50-150 mg) ttkg-onként naponta, 
6 óránkénti 4.:egyérilő'reszte· elosztva. • ..... L.·· 

Az üvegbe 4 adagolöméreényi {40 ml) vizet töftünk és jól összeráz
zuk; hogy egyenletes szuszpenziót nyerjünk. 1 :ini SzuszpenZió 50 mg 
hatóanyagat tartalmaz. 
Mellékhatások. Hányinger,; hányás •. .hasmenés és bórkiütés;;me
lyek rendszerint átmeneti jellegűek,- csak ritkánVálnak olyan súlyos
sá, hogy a kezelés megszakitását szükségessé tennék. Enyhe átme~ 
neti SGOT ~emelkedés, anafilaxiás sokk, vérképiöszervi károsodá~ 
sok: anémia, trombocitopénia, leukopénia.- -

Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülefldó: 
-- bakteriosztatikus-antibiotikumokkal.(hatáscsökkenés): r 
Figy8lmeztetés. Penicillinkezeléskor (per _os adáskor ritkábban, 
mint parenterálls -adagolás esetén) súlyos, sőt halálos anafilaxiás 
sokk előfordulhat, elsősorban allergiára hajlamosakon. Ezért aszt~ 
más, all_ergiás anamnéZis esetén fokozott óvatosság ajánlatos. Máj
károsodás és elégtelen veseműködés esetén az adagokat különös 
gondossággal kell megállapítani. · · ~"'~· 
Hosszan tartó kezelés során ajánlatos a máj- és a vesefunkció, vala
mint a vérképző rendszer időnkénti ellenőrzése . 
Az elkészített szuszpenzió hűvös helyen, fénytól védve- célszerűen 
hűtőszekrényben.- 7 napig tartható el. Használat előtt fel kell rázni. 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki,- és csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 30 g. 

AMYLNITRIT PÁRNA EG IS H 300 
kizárólag belégzésre 
Hatóanyag. 45 mg amylium nitrosum (pólyázott) amp.-nként. 
Javallatok.- Angina pectoris, spasztikus migrén, kokainmérgezés, 
epinefrin okozta heveny agyi anémia esetén elsősegélynyújtásra. 
Elle.njavallatok. Kardiogén sokk. kollapszus, agyvérzés, anémia, 

. akut hipotóniás állapot. 
Alkalmazás. A párnába csomagolt amPullát összetörni, és a gőzt 

_ belélegezni. Szükség esetén %---1 óra múlva ismételhető. 
F.igy81_meztetés. Arter_ioszklerózisban, sz_űk zugú glaukómában al
kalmazása fokozott óvatosságat _igényel. Akut miokardiális infark
tusban adva, a beteg állapotát súlyosbíthatja. 
Megjegyzés.· lll Csak vényre adható ki. Az orvos. rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 db. 

ANAVENOL Chemapol H 600 
drazsé, cseppek 
Hatóanyagok. 0,5 mg dihydroergocristinum (mezilát formájában), 
1,5 mg aesculinum (hidrát formájában) és 30 mg rutosidum (hidrát 
formájában)-drazsénként; 0,5· mg dihydroergocristinum mesylicum, 
1,5 mg .aesculinum és 30 mg rutosidum (nátrium-szulfát formájá
ban) ml-enként (1 ml~25 csepp). 
Javallatok. Krónikus vénás elégtelenség, varikozitás okozta pana
szok, poszttrombotikus szindróma, lábszárfekély, tromboflebitisz és 
poszttraumás keringési zavarok adjuváns kezelése. 
Ellenjavallat. Vérzési zavarok. 
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Adagolás. Kezdő adag altalában naponta 3-szor2 drazsé. ill. 4'szer 
20 csepp egy h~tig. Fenntartó adag napi 3-szor 1 drazsé, ilL 2-3.
szor.20_csep'p. -etkezés után kell-_bevenni. 
Mallékhatások. Allergiás bőrreakciók ( csalánkiútés )>az orrnyál
kahártya hiperémiája. ·fejfájás, .szédülés, fáradtság, hányinger, há
nyás, eny~e 'hasmenéS, r:nenstrUáci{>s zavarok·_,(met,romenorr~gia}. 
A vérlemezke·-aggregáció zavara·esetén·vérzéses ·jelenségek-fordul
hatnak elő. Az adagok csökkentése~ ill. a-szedés megszakítása·-után 
a mallékhatások megszúnnek. · 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre éidható --ki. -Az orvos _rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalomm·ar- ismételhető.- Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt-a terüle~tUeg; iltSzákmailag illetékes:osztály;-~ak-

. rendelés--(gondozó)·'szak-orvosa-javasolja;''-· · · 
Csomagolás. 30 db drazsé; 1 üveg (25 ml). 

ANCOTIL Roche S 200 
tabi., infúzió 
Hatóanyag; 500 mg flucytosinum tabl.-nként az infúi:i6'8 flucyto
sinum 1 %-os oldata, natrium chiaratummal izotonizálva. 
Javallatok. ~Generalizált candidiázis,·cryptocoCcózis, kroffioblas~,.----·· -~-~,_ 
tomikózis;· t 
Ellenjavallatok. A készítménnyel szenlbeni túlérzékenység.- Ter~,_ 
hesSégben csak kivételesen adható, márlegelve a lehetséges ártal
mat és a ·terápiás hatást. 
Adagolás;_= rabletta. Ép vesemúködés esetén szokásös.napLadagja 
150-200 mg/ttkg. vagyis 6 óránként 37,5-50 mg/ttkg. Húgyúti 
candidiázisban·- napi 1 00-mg/ttkg alkalmazása-- is· elegend~·:: lehet. 
Akut infekciókban (pk Candida-szepszis)' a kezelés időtart~IÍ1~1!"4; 

, hét, szubakut és krónikus esetekben hosszabb kezelés_ szü_kséges,i 
ilyenkor-az amfotericin B-vel történő kombinált kezelés aján-lot( 
különösen meningoencefalitiszben, endokarditiszben· ·és_ aspergilló
zisban. -A fenti kombináció alkalmazása szükségessé teszi ·a vese-
funkció különösen gondos ellenőrzését. · 
l_nfúziós oldat !v. alkalmatása csak olyan esetekben :javallt, :ha a per 

.-·os- adago1ás- nem ·lehetséges;-Ez-_esetben:js egy héten belül át kell 
aZon1)an:térni· __ a per _.:os_ adagolásnt. __ lv._._:Bda~ja megegyezik-_C:I: per os 
átlaggal (37.5-50 mg/ttkg)20'-40~perces iövid'in!Uz1óllán, normál 
veselunkcióilál6-óránként alkalmazva. Beszúkültvesemúködés ese
tén az egyes adagok bevétele'közötti-időt a táblázatszarint növeini 
kell. 
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Hatása: hemodializisSel és -peritoneális-~dialízisSél- jól -éliminálható. 
A elearanea mindkét eljárásnál közel·azonos.-a:·kreatinin-clearance
siel. 
Mellékhatások. Émelygés, hányás, hasmenés, börkiütés, vérképel
tölódás, elsősorban-leukopénia;--trornbopénia, valamint- a májenzi-

mek szintjének emelkedése a szérumban. Ezek sokszor a túladagolás 
következményei-(pl. csökkent.veseműködés esetén), és az adagok 
csökkentésekor vagy a kezelés felfüggesztésekor megszúnnek .. 
Gyógyszerkölc_sönhatás. Együttadása kerülendó: 
- citozin-arabinoziddal (az Ancotil antimikotikus hatását felfüg

geszti). 
Ovatosan adható: 
- citosztatikumokkal (leukopénia, neutropénia, úombocítOPéhla ve

szélye miatt szükséges lehet a vérkép naponkénti ellenőrzése); 
-a glomerulusfiltrációt csökkentő készitményekkel (ezek növelik az 

Ancotil felezési idejét, ezért a kreatinin-clearance rendszeres ellen
őrzése és az adag megfelelő beállitása szükséges). 

Figyelmeztetés. A kezelés előtt, ill. alatt a vesemúködést az endo
gén kreatinin-clearance-meghatározásával ellenőrizni kell. Ha szük
séges, az adagot a táblázatban foglaltak szerint módosítani kell. Az 
amfotericin'B és az Ancotil infúziós oldatát külön kell alkalmazni. 

Kreatinin-clearance 
(ml/min) 

> 40 
40-20 
20-10 
< 10 

Az egyes adagok bevétele közötti idő 
(a legfeljebb adható 50 mg/ttkg esetén) 

6 óra 
12 óra 
24 óra 

Az első adag bevétele után 12 órával a szérum 
5-fluorocitozin koncentrációját meg kell hatá
rozni. 
A további adagokat úgy kell megállapítani, 
hogy a 25-50 ~g/ml-es terápiás kancentráció 
biztositott legyen 

MegjegyZés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 100 tabi.; 1 inlúziós palack (250 ml). 

ANDAXIN EGIS C 100 
tabi. 
Hatóahyag. 200 mg meprobamatum tabl.-nkén.t. 

_Javallatok. Neurózis. Premenstruumban jelentkező idegesség. 
Izomrelaxánsként reumatizmusban, spasztikus tónusfokozódásban. 
Antidepr-esszáns kezelés kiegészítése. Műtét előtti nyugtatás. 
Gyermek-gyógyászatban: neuropátia. 
Ellenjavallatok. Akut interniittens porfíria, myasthenia gravis, 
meprobamátérzékenység. Terhességben adása megfontolandó. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 200-1200 mg (1-3-szor 1-2 
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tabi.). Altató adagként lefekvés el.ótt 400-600 mg (2~3.tabl. ); Psz i. 
chózisokban a Hibernal~ és Rausedyl-kezelés mellett,-depresszfók
ban antidepresszánsok mellett adjuvánsként alkalmazható."' 
Gyermekeknek: ~12 hónapos korig 20 mg/ttkg, naponta ~5-síör, 
1 ~ 14 éves korig 1 O. mg/ttkg naponta ~-ször, . · , 
Mellékhatások; Almosság,·fáiadtságérzés,izomtónus'csökkenés, 
fejfájás,- izgatottság, szédülés, at~xici, látási--zavarok. -
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-a- központi idegrendsz.erdepresszánsaival (hatásuk növekedhet); 
- közpo-nti izomrelaxánsokkal (hatásukat fokozza, kivétel a karizop-

rodol, ennek izomrelaxáns hatását csökkenti).
Figyelmeztetés. Nagyobb.adagok hirtelen megvonása epileptic 

-form görcsöket vált kit Huzamos-alkalmazásakor,hozzészokásJehet-
séges._ - - ----__ - .: ______ :_._,._--r_,. 

Alkahnazásának elsőszakaszában • ..;·egyénenként .. meghatározandó 
ideig --jármúvet veZetni vagy baleSeti veszéllyel jáibmunkát-végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése . 
Szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. r -· ·-"" 
Fekvőbeteg-osztályok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben lelic 
tak figyelembevételével írhatják fel. ' 
Csomagolás. 20 tabi. 

ANDRORAL Kőbányai Q 100 
tabi. 

- Hatóa_nyag. 1 O mg methyltestosteronum szublingvális tabt,-·nként. 
Javallatok.-Hypogenitalismus-masculinus; eunuchoidizmusi k.asz1:: 
ráció utáni kiesési tünetek, késői pubertás, férfi klimaktériunl, pQten~J 
ciazavarok egyes alakjai. Prostatahipertrófia. Hipogonadizmu'son 
alapuló posztpubertális kriptorchizmus._lnoperábilis_,mamma~rci-
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-nóma palliatív kezelése. . · : _ _ __ · · 
Ellenjavallatok .. _ Prostatakarcin6ma, férfia~- mammakarcinómája, 
kardiális-rehális -dekompenzáció,- hiperkalcérni8, májfunkciós· zavar, 
prepubertás, terhesség és ·szoptatás. 
Adagolás. Individuális. Androgénterápia céljára általában naponta 
1 0" 20 mg '(1"2 tabi.). prostatahipertrófiában cn api 1 0"30 mg· (1 -"3 
tabi.). Mammakarcinómában napi 30"50 mg (3'-5tabl.) ~10hétig 
a mútét után, majd az adagolásnapi 10"20 mg-ra (1-2tabb) csök
kenthető. 
Mellékhatások. Akné, oligospermia, gine:komásztia, ödéma,.pria
pizmus, hiperkalcémia, nőkön virilizáció-és.kolesztatikus.sárgaság. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan -lldható:. _ · 
- kumarinszármazékokkaf_ (hatásuk-megnöveked het); 

- fenobarbitállal, fenilbutazonnat aminefenazonnal ( csökkenthetik 
az androgének hatását, mivel az androgén lebomlását a szarvezet
ben fokozzák). 

Figyelmeztetés. Prostatakarcinómát a kezelés megkezdése-előtt ki 
kell zárni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint --egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

ANTAETHYL Chinain X 300 
tabi. 
Hatóanyag. 500~mg disulfiramum tabl.-nként. 
A he/yettesít6 készítménykéntforgalomba kerü/6 Kazányi Gyógy
szervegyészeti Gyár által elöállított Antaethyl tabi. 250 mg ható
anyag-tartalmú. Mfg a Chinoin-féle Antaethyl, ill. a ·korábbi'Anticol 
(Po/fa) dobozaiban 20 db 500 mg-os tabi. volt a Kazányí.fé/e 
40 db 250mg-os tabi. -t tartalmaz. 
Java'llat. Krónikus alkoholizmus. 
Ellenjavallatok. -Miokardiális lézió, koszorúér-betegség, előrehala
dott arterioszklerózis; szuicidium veszélye, terhesség. Csak fokozott 
óvatossággal adható máj- és vesebetegségek, diabétesz, epilepszia, 
strúma és a vérképzőrendszer betegségei esetén. 
Adagolás. Az első három napon át szokásos adagjai' napi 0,5-1,0 g, 
melynek bevételét ellenőrizni kell. A negyedik napon-az adag- csök
kentendő. Ugyancsak a 4. napon esedékes az első iváspróba, mely
nek során pulzusszámolás és vérnyomásmérés után 1 dl bort vagy , 
2 dl sört vagy 0,2 dl pálinkát igyon a beteg, aszerint, hogy milyen
szeszes italt szakott fogyasztani. 
A diszulfiram-alkohol reakció (tüneteit l. a Mallékhatások fejezet
ben) az alkohol elfogyasztása után 2-15 perccel kezdődik, tetőpont-
ját kb. 30 perc alatt éri el, és általában másfél óra alatt zajlik le. Ezalatt ' 
1 O percenként megismétlendő a pulzusszámolás és a vérnyomásmé
rés. Az iváspróba alatt analeptikumok és kardiakumok legyenek- ké
szenlétben. A második iváspróba alkalmával az alkohol·mennyiSége 
aszerint emelhető vagy csökkenthető, ahogy az első próbaiváskor 
alkalmazott mennyíség túl gyenge vagy túl erős reakciót váltott ki. 
A diszulfiram szedése hosszú időn át naponta ajánlott, a bevétel 
ellenőrzése mellett. 
Mellékhatások. A diszulfiram-alkohol reakció tünetei jelentkezési 
sorrendben a következők: a fej-, nyak- és a mellbőr erős kípirulása. 
a kötóhártyák be Iöveiiisége (esetleg ödémáj a), verejtékezés, nehéz-, 
majd szapora légzés, tachikardia, vérnyomásesés. · 
Diszulfiramkezelés alatt ritkán előfordulhat álmosság, fáradtság, fej
fájás, impotencia, kellemetlen utóíz érzése. mely tünetek főleg az 
e_lső hetekben jelentkeznek, és többnyire átmeneti jellegűek. Előtor-
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- -dulhat· allergiás- derm~titisz; -pei"if~·riás neuritisz, látóideg-gyulladáS, 
polineuritisz. többnyire nagyobb :adagok -után pszichotikus .-reakci-
ók. . . . . . 
Gyógyszerkölcsi)nhatások. Együttadása tilos: ·: .. · 
-·metronidazollál {az alkoholintolerancia-szempontjából additív. ha-

tás, pszichotikus- állapot, zavartság jelentkezhet)~ 
óvatosan·adható:_ . --- -~-,------ · - _ ---- · -- · · 
- feniteinnal (fenitoinintoxikáció veszélye);-
-orális antikoagulánsokkal (azok hatását fokozhatja); 
- izoniaziddal (járásbii:onytalanság, mentális funkciózavarok jelent-

kezhetnek). 
Figyelmeztetés. A: krónikus alkoholisták.diszulfirammal_ támoga_
tott elvOnókúráját szakorvosi-·Jelügy.el!;!t-.mellett.Jehet-;;m.egkezdenl. 

:A kezelés:megkezd~sekor--á beteget--5;7_~f18pig alkoholm~ntesen-.kell 
. tartali i.-- Ez~--idó _;aJátt- a,~beteget.:,teljeS---belgyógyászati, :laboratóriumi 

-··kivizsgálásnak· vetik· alá, melynek· magába kell_ foglalnia a --szív és 
keringési rendszer vizsgálatát,.-E~G-,. röntgen-~ _WR--, vérsejtsüllye
dés-, teljes vérkép-, májfunkció- és vizeletvizsgálatöt. -~élszerú az 
éhgyomri vércukorszint és a széru_melektrolitok mérése ·IS. Ezekben 

· a napokban célszerű a beteget robo-rálni, 8-:_és C-vi_tamint.:·egy~p~··:.-~, 
· vitaminokat.Jolsavat adagolni. Ha az- említett- vizsgálaXok-alapján~a 
kezelésnek ellenjavallata nincs,-megkezdhetó a :dis_zulfiram adagolát: 
sa. Mfnden-kezeltet célszerű ellátni a diszulfiram szedését feltüntető-,~, 
irattal. - " 

_.:A májfunkeiét a kúra alatt rendszeresen--ellenórizni.kell. A kezelés 
·alatt az,.>Bikohol fogyasztása minden _-formában tilos, beleértve a 
gyógyszerkészitményeket is (pl. kanalas orvosságok). A k:~zelés nem 
pótolja, csak kiegészíti a pszichoterápiás és szocioteráplá~,g~_ndo~ 
-iá_St: ; .. 
_Megjegyzés. JI! Csak vényre,adható_-ki. Az -o.r:vos .;rendeilk8Zése 
szerint- egy vagy két- al.kalommal·--:..ismételhetó:· ~--Az .orvos _akkor 
rendelheti, ha azt a területileg. ill. szakmailag illetékes fekVőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja .. 
Csomagolás. 20 tabi. ' 

ANTALLI;RG Huma.n G OOO 

o~~zeté~~-;:- .Humán albu-;"inhoz diazotálással k-apcso1t p-amino
benzolazohisztamin 5%-.os oldata.- TartQsítósz~r; _0;0~%-:tiomerzál. 
_Javallatok. -Allergiás. asztma, urtikária, üuin~ke·-ödéma, -.allergiás 

, --ekcéma, .Meniére-betegség, allergiás eredetú..iritisz,_blefaro_konjunk-
tivitisz. conjunctiviti_s.ver_nalis. -' _ . . :- .-;.; , __ . 
Ellenjavallat;. Terhesek kezelésére-\(onatkpzókelló számú adat_ hiá
nyában adása terheseknek nem -ajánlatos.-

Adagolás, 2-3 ml im., általában másodnaponként. 40-60 ml össz· 
mennyiség. Szükség esetén 1-2 hónapos szünet után alkalmazása 
megismételhetó. 
Megjegyzés. + Csak· vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint ~egy vagy két_ alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 10 amp. (1 ml), 10 amp. (2 ml). 

ANTELEPSIN Germed 
0,25 mg és 1 mg tabi. 
Hatóanyag. 0,25 mg, Hl. 1 mg clonazep~mum tabJ . ..,nként. 
Javallatok. önmagában vagy korábban hatástalannak mutatkozó 
antiepileptikummal együtt adva a követkazó rohamformákban: Len
nox-szindróma, West-szindróma. bilaterális massziv mioklónus, ele
mi és komplexlünetegyüttessel járó parciális rohamok, terápiarezisz
tens valódi absence-ok, tónusos-klónusos rohamOk, fotoszenzitiv 
epilepszia. 
Adagolás. Individuális; függ az életkortól, a klinikai képtól és az 
egyéni tűrőképességtóL A kezdő adagokat, főleg a kezelés elején 
jelentkező mallékhatások csökkentése, ill:elkerülése érdekében (át· 
lagosan 3-4 hét alatt) fokozatosan kell emelni a szükséges tenntartó 
adagok eléréséig. Javasolt napi fenntartó adagok: felnőtteknek 
3-8 mg, gyermekeknek 1 éves korig 0.5-1 mg; 1-5 éves~knek 
1-3 mg; 6-16 éveseknek 2-6 mg. A napi adagot 3-4 részre kell 
elosztani. 
Mellékhatások. Fáradékonyság, ataxia, szomnolencia. járási zava
rok, izomhipotónia, melyek rendszerint a gyógyszeres kezelés elején 
jelentkéznek és a kezelést tovább -folytatva általában csökkennek. 

- majd -spontán megszúnnek. 
-Csecsemőkön, kisgyermekeken fokozott nyálelválasztás és a -bron-
chusok hiperszekréciója. 
Az epilepsziás betegek magatartászavarát általában kedvezóen befo
lyásolja. Ritkán agitáltság, ingerlékenység vagy agresszivitás figyel-
hető meg. · 
Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható: 
-a központi idegrendszer depresszánsaival (egymás hatását erósf-

tik). 
Figyelmeztetés. Főleg csecsemők és mozgásszegény kisdedek 
kezelésekor a légutak szabadon- tartására -fokozottan: ügyelni kell. 
Alkalmazása korai terhességben megfontolandó, de az a körülmény 
is, hogy maga a terhesség, de a gyógyszeres kezelés megszakitása 
is a betegség rosszabbodásához vezethet. 
A gyógyszeres kezelés, ill. a gyógyszer-hatásának időtartama alan 
alkoholt fogyasztani tilos! Gépjármúvezetés, veszélyes munka vég
z~se a 3.12 fejezetben közöltek figyelembevételével. 



Megjegyzés. • + ·Csak vényre· adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. - Epilepsziában 
szenvedő betegnek az ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakorvo
sa vagy javaSlatára a kezelőorvos- (körzeti, üzemi orvos;J~Drzeti_ gyer-
niekorvos) "térítésme.ntesen rendelheti. . . ;: . 
Csomagolás. 50 tabi. (0,25 mg); 50 tabE {1 mg). 

ANTEOVIN Kőbányai Q 231 
tabi. . ,,, 
Hatóanyagok. Fehér tabl.-nként 0,05. mg Jevonorgestrelum és 
0,05-mg aethinyloestradiolum; rózsaszfnOó·:tabL-nként Ot1-25 mg 
levonotgestrelum-és 0,05 mg aethinyloéstradiolum, 

·Javallat• Orális fogamzásgátláso·{Fuokcionáli~ .vérzázavarok; kö
zépidős fájdalom, diszmenorrea.·esetén'.terápiás·\\rtékGo)·. • •• • · · 
Ellenjavallatok-;~Hepatitisz--utáni· állapotok;><Súly_os ~idiopát1ás--ter
hességi ikterusz és súlyos terhességi ·pruritusz az anamnéZisben. 
Dubin-Johnson- és Rotor-szindróma, májműködési zavarok;- koleli
tiázis, kolecisztitisz, trombóziskészség, súlyos organikus szivbeteg
ség,.-krónikus kolitisz, az endokrin .mirigyek betegségei, malignus 
-~~::;~r:>k, első~orba~ emlő~_arcinó~a, továbbá·laktá~i-~~~-s _intol~-~ar'· ·~---

Adagolás. A menstruációs ciklus-élső ilapjától számított 5. naptól. 
kell alkalmazni 21 napon át. Napi Ltabl.-t kell azonos napszpkban, 
lehetőleg este bevenni. Ezt követően 7 nap szünetet kell tartani;ami 
alatt menstruációszerú megv-anásos .véri:és.jelentkezik.: Függetlenül 
ennek-bekövetkezésétöl-és tartamától, az 1 hetes szünetet .követő 
napon az újabb.21 napos-kúra m·egkezdhető. A feilti.adagoláSi mód 
mindaddig folytatható, amíg a terhesség megelőzése k!Vá?atoí". 
Rendszeres szedés·esetén a fogamzásgátló hatás az 1 hetes tabletta:; 
szedési szünetre is kiterjed. · '~ .... v· 

A.két·egymást6/_külöiJ.bözó·színú tabi .. -OsszetéteJe·eJtérfJ. A szedést 
" fehér sz[ n(/ tabi, -kal ke fl elkezdeni." majd ha azok . elfogytak, a 
rózsaszínűekkel kell folytatni! 
Ha-a tabl.-k napi bevétele-a szokásos·idóben ·elmarad,-azt_a,.legrövi
debbidőn belül pótolni kell. 
Ne_m tekint_hetö__folyam_atosnak az oyuláci_ógátlás~. ha_ a kúra _f~IY3má_n 

··2 táhl. bálrétele között 36 őránál hosszabb ídó !el ik el. A fogamzás
gátló hatás kialakt.Hásához,bízonyos-idóre.van-szükség,- biztos anti
kdncipiens hatás-'csak a szedés máSodik -ciklusában vari; 

; Ai-differenciált 'tablettarendelés sz9mpontjait,Jigyelembe·-:véve; az 
Ahteovin az enyhén gesztagén fenotípusú·nól(r'észére a-legalkalma-

- : sabb:- Minthogy használata mellett-c:a ·fméhnyálkahártya -átalakulása 
biztositott, adoieszcenseknek és:_rnég nem'Szült.nő_knek-is előnyös. 
MellékhatásOk. A kúra-kezdetén esetlegjelentk9zó gasztrointesz
tinális tünetek, mellfeszülés, nauzea- a folyamatos -kezelés--során 
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rendszerint megszúnnek vagy csökkennek. Testtömeg--növekedés 
vagy- -csökkenés egyaránt előfordulhat. 
A kezel_és során esetleg jelentkező enyhe, pecsételő vérzés nem 
indokolja a kúra megszak[tását. Erősebb áttöréses vérzés esetén a 
tabletta szedésót abba kell hagyni, és nógyógyászati vizsgálatot kell 
végezni. A vizsgálat eredményétól függően a vérzés 1. napjától 
számított 5. napon úja bb 21 napos kúrát lehet elkezdeni. Az áttöré' 
ses és pecsételő vérzés jelentkezése az Anteovin-kúrák elöreh5fifdtá
val csökken, majd rendszerint meg is szúnik. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Hatásfokát- enzimindukció révén -
néhány egyidejűleg szedett gyógyszerek (pl. rifampicin, fenobarbi
tálszármazékok, fenitoin, széles hatású-antibiotikumok és a· szul~
fonamidok) csökkenthetik (áttöréses vérzés) vagy felfüggeszthetik. 
Figyelmeztetés. Varikozitásban, epilepsziában, hipertóniában, 
depresszióval járó pszichiátriai kórképekben, diabetes _mellitusban 
alkalmazása körültekintést igényel. 
Tekintettel a tabi. igen csekély hormontartalmára, hasmenés és há
nyás esetén - az akadályozott felszívódás miatt - a. _fogamzásgátló 
hatás átmenetileg szünetelhet. Ezért rendelésekor mindazon inter
kurrens betegségek figyelembe veendők, amelyek hányással, -has
menéssel járnak. Egyszeri heveny tünetesetén aznap 2 tabl;.adandó. 
Elhúzódó, tartós diarrea vagy hányás a szedés felfüggesztését és más 
hagyományos védekező módszer alkalmazását teszi szükségessé. 
A magzat védelme érdekében a tervezett térhasség előtt 3 hónappal 
a tabletták szedését tanácsos abbahagyni és más, nem hormonális 
védekézési módszerhez folyamodni. 
Megjegyzés: ~ Csak vényre adható ki. Egyszeri alkalommal 3 hó
napra-elegendő gyógyszermennyiség rendelhető. 
Rendelhetőségét a- módosított- 23/1973. (Eü. K. 17) EüM számú 
utasításban, valamint az Egészségügyi Minisztérium 89 560/1979. 
(Eü. K. 1980. 1) számú közleményében foglaltak szabályozzák (l.; 
3.7 fejezet). 
Csomagolás. 3-szor 21 tabi. 

ANTINEURALGICA EG IS A 600 
tabi. 
Hatóanyagok. 50 mg coffeinum, 200 mg aminophenazonum, 
300 mg phenacetinum tabl.-nként. 
Javallatok. Fejfájás, egyéb fájdalmak, neuralgia, láz. 
Ellenjavallat. Pirazolontúlérzékenység. 
Adagolás. Szükség szerint naponta 1-3-szor 1-2- tabi. 
Mellékhatások. Allergiás bótreakció, leukopénia, ritkán agranulo
citózis. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendő: 
- ·tenobarbitálokkal (az analgetikus hatást mérséklik): 
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Figyelmeztetés. A ritkán előforduló agr~nulocitózis miatt tartóSan 
csak orvosi felügyelet, a fehérvérsejtszám rendszeres=-ellenőrzése 
mellett alkalmazható. 

·Megjegyzés. Vény nélkül is ki adható .. 
Csomagolás. 1 O tabL 

ANTORAN . Ciba M 900 
tabi.· 
Hatóanyag. 100 mg sulfinpyrazonum tabl.-nként. 
Javallatok. Időszakos, krónikus tofikus köszVény, krónikus köszvé
-nyes artritisz, hiperurikémia.' 
Ellenjava-llatok. Súlyos vese-· és-májbetegségek;-:Valaminf aktiv 
ulkusz_._ _ _ _ _ _ _- ___ ~ :--~" 
Adagolás' Kezdö·adag ·naponta 2.4~s.zer 50·mg {1-2·tabjo), majd 
a napi adag fokozatosari 40()..j)OO.mg-ra.(4-6 tabL) emelhető . .A vér 
húgysavszintjének csökkenése után az adag ·csökkenthető;- Célszerű 
étkezéskor folyadékkal bevenni. , . .··.. . .. 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális zavarok és vérzés, bőrkiütés, 
anémia; leukopénia, trombocítopénia,- agranulocitózis. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendő: 
- szaHeilátokkal (hatását antagonizálják); 
- kumarínszármazékkal (az antikoaguláns- hatást fokozhatj a); 
-:fenilbutazonnal, pirazolonszármazékkal (növekvő túlérzékeny-

ség). 
Figyelmeztetés. Vérképellenőrzés szükséges a,kezelés_ megkezdé
se előtt és alatt. Terhesség esetén az előnyt-és a k0ékázatot-ri1érlegel-
~~l. . . . • 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri ;a'!kaiOtn':= 
mal. Az ~ szakrendelés (gondozó) szakorvosa rende_lhe'ti;e {ilki ~ 

-- . gyógyszerjavallatai szerinti·betegség _esetén a.beteg gyógykezelésé
re területileg és.szakmailag illetékes;.-csak abban az esetben rendel
hető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira engedé
lyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható: 
Csomagolás. 100 tabi. 

AQOA DESTILLAT A Biogal • X 400 
pro Ülj. 
Javallat. Oldószer. . . ·. . 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az -orvoS rende'lkezése szerint 
-egy vagy két alkalommal.-:- ismételhető.r· · _ . - .-· 
Csomagolás. 1 O amp. (5 ml); 10amp,.(10 ml), 100 amp. (1 O ml). 
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APARKAZIN EG IS A 400 
50 mg és 250 mg drezsé; inj . 
. Hatóanyag. 50 mg, ill. 250 mg diaethazin-ium.chloratum drazsén
ként; 250 mg diaethazinium chioratum (5 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Parkinson-kór tünetkomplexurna (mind a posztencefa
litiszes, mind a szenilis formában), 
Adagolás. A per os adagolást egyénileg kell beállítani, szigorúan 
ragaszkodva ahhoz, hogy a kezelést kis adagokkal kezdik::és:tassan 
emelik az optimális határig. Eleinte- az esetek-súlyosságaszerint
napi 1 00--150 mg, 4-5 részre osztva, melyek közül a reggeli adag a 
legerősebb. Később a napi adag (4-5 naponként) 10-150 mg-mal 
emelhető a könnyű, 250-400 mg-mal a súlyos esetekben. A napi 
adag a kórkép súlyossága szerint legfeljebb 500-1500 mg közölt 
lehet, Parenterá/is alkalmazása csak ritkán szükséges. Gyors hatás 
elérésére Y2--1 amp. im. vagy lassan iv, (pl. tortikollisz, okulogiriás 
roham esetén). 
Mellékhatások. Főként az adagok túl gyors emelésekor szemno
leneia vagy részegséghez hasonló tünetek, továbbá ataxia, parészté
zia, szájszárazság, hányinger. Hosszan tartó kezeléskor orvosi fel
ügyelet, időnként vérkép- és vizeletvizsgálat szükséges, mert olykor 
agranulocitózist és vesekáros9dást észleltek. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- szimpatomimetikumokkal (a vazokonstriktor hatás gyengül). 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának első szakaszában -egyénenként 
meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó 
meg ·a tilalom mértéke. 
Hatása alan alkohol nem fogyasztható. 
Megjegyzés. 114 114 Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Parkinson-kórban és -szindrómában szenvedő betegnek a ke
zelőorvos [a körzeti, üzemi orvos, az ideg-elme szakrendelés (gon
dozó) szakorvosa J térítésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 50 drazsé (50 mg); 20 drazsé (250 mg); 5 amp. 
(5 ml). 

AR DUAN Kőbányai E :ioo 
in j. 
Hatóanyag. 4 mg-liofilezett pipecuronium bromaturil amp.-nként; 
oldószer: 2 ml 0,9%-os natrium chioratum oldat. 
Javallat. A vázizomzat ellazítása az általános anesztéziában. Alkal~ 
mazható különbözó műtétekben, ahol 20-30 percet meghaladó 
izomellazítás szükséges. 
Ellenjavallat. Myasthenia gravis. 
Alkalmazás és adagolás. Közepes vagy hosszú sebészi beavatko
zások alkalmával felnőtteknek iv.: intubáláshoz és mútéti izomrela-
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xécióhoz általában 0,06-0,08 mg/ttkg alkalmazható; szukcinilkolin
nal intubált betegeknek 0,04-0,06 mg/ttkg az ajánlott adag. Elégte-

. ~ len vesemGködés eselén 0,04 mg/ttkg-nél nagyobb adag nem java
solt.. Ha toVábbUazítás szükséges, a kezdő mennyiség %"ével .vagy 
%'ával az .·adás megismételhető. Ennél nagyobb ismétlő adagok 
elnyújtott hatást hozhatnak létre. ••• · · · 
A hatás felfüggesztése. Perifériás idegstimulétorral mért 80:'85%-os 
blokkban, ilL a klinikai jelek alapjánmegítélt részleges blokk fennál
lása esetén az izomellazitó hatás felfüggeszthető atropinnal.kombi'
nált 1-3. mg ríeosztigminnel vagy 10-30 mg galantaminnal. A rela
xáns hatás -biztonságos megszOnését perjfériás idegstimulétorral 
vagy a szokásos klinikai jelek alapján keiLeiJenőrizni, ·••· • .• . 
Mellékhatás. Egyes. esetekben pulzusszámcsökkenés,.fóleg.olyan 
betegeken, a!<ik az-anesztézia.;bevezetéséhez-vagy~gyidejúleg. halo~ 
tant-Vagy-fentanitt is.kaptak.---.. _. >. -- __ ._ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- szukcinilkolinnal (az előzetes 9,epolarizációs blokk erősíti ·a pipe~ 

kuronium-bromid hatását); · -·-~-
-inhalációs anesztetikumokkal és barbiturátokkal (erősítik és.meg-

nyújthatják a pipekuronium-bromid hatását); • 
-egyes antibiotikumokkal ( erősíthetik és megnyújthatják a pipek~-

ronium_-_bromid hatását)'. _ · ,___ .' _ - .. -- _ \ 
Figyelmeztetés.- A légzóizomzatra gyako_rol! ~~t~~ miatt, csa/c 
Jélegeztet6 berendezéssel felszere/t anesztezJologJaJ e$ mtenzlv ter á- ~- · 
piás egységben,. ill. azzal rendelkező osztályokon alkalmazható. 
Csak frissen elkészített oldat használható. 
Megjegyzés. ot. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felh,aszná
lásra. 
Csomagolás. 25 amp. + 25 oldószer amp. 

ARFONAD Roche H 400 
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inj. ---·- . .: ... -- ·. : 
Hatóanyag. _250 mg trimetaphanium camsilicum poramp.-:nként. 
Oldószer: aqua destilfata pro injectione (5 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Hipotenzióban végzendő sebészeti beavatkozások. Hi
pertenzió és egyidejű akut tüdőödéma balszlvfél-elégtelenség; Hi-
pertóniás krízis. ~ ·· .. ~. ~ 
'Ellenjavallatok. 1\Ainden olyan._ körülmény, ·amely -i;!- vérnyomás 
csökkenése esetén rizikót jelenthet: nem kezelt anémia~ hipovoJémia, 
sokkállapot, aszfixia, légzési elégtelenség, nagyfokú anerioszkleró
zis,. szívkoszorúét-megbet9gedések,, ·s.úlyos vese-: vagy._méjlq\roso-
dás. ·. •. .. . · . · . 
Olyan helyzetek, amelyekben a vér pótlása elegendő mennyiségben 
nem lehetséges. 
Terhesség és sz ülés alatt. 

Adagolás. Hipotenzióban végzett sebészeti beavatkozásokban: iv. 
cseppinfúzió narkotizálás és a-mútéti terület magasra helyezése után, 

. 1 O perccel- a szükséges vérnyomáscsökkentés előtt. Bevezetésül 
percenként 3 mg (60 csepp) 1 %o. es oldat adandó, majd az adago
lási úgy kell folytatni, hogy a kivántcsökkent vérnyomás fennmarad-
jon. . _ -
Általánosságban 0,5-1,5 mg (10-30 csepp) adandó percenk~_nt, és 
a vérnyomást 3-5 percenként ellenőrizni kell.- Fiatal, erős bí!!"t@'é'fé.hek 
nagyobb adagra van szükségük; idősebbeknek vagy hlpotóniások, 
nak kisebbre. 
Gyorsabban múló hatás vagy jobb vérnyomás-irányitás érdekében 
az infúzió 0,5%.-es vagy 2,5%.-es oldattal is végezhető, a cseppszám 
megfelelő beállitása mellett. 
A-kOntrollált hipotenzióban a vérnyomás csak annyira csökkenten
dő, amennyire azt a mútét feltétlenül megköveteli; normotónia ese
tében a szisztolés érték ne legyen 60-70 Hgmm-nél alacsonyabb, 
hipertóniásoké pedig ne legyen alacsonyabb a kiindulási érték 50%
ánál. 
Az infúzió adagolását a műtéti seb bezárása előtt be kell fejezni. 
Ezután a vérnyomás 1 0-20 percen belül ismét a kiindulási énékre 
emelkedik. Az emelkedés gyorsítása, ill. túlzott mértékO csökkenésé
nek szabályozása epinefrinnel. norepinefrinnel vagy efedrinnel érhe
tő el (esetleg prokainamiddal fokozva). Lokálanesztéziában végzett 
beavatkozáskor epinefrin hozzáadása mellőzendő, mivel az Arfonad 
hatását csökkenti. Sokkállapot elkerülésére, nem hipotenzióban 
végzett beavatkozáskor ajánlatos a mútét végén vagy posztoperatfve 
is'mételten kisebb iv. adagokat adni hfgitatlan 5%-os törzsoldat for
májában. -
Sebészeten kivüli indikáció esetén (akut tüdőödéma, hipertenziós 
krizisek): 0,1--0,2 mg/ttkg egyszeri ív. adag alkalmazandó az 5%-os 
törzsoldatból. Infúzió formájában is alkalmazható. · 
Mellékhatások. Lassú infundálás és gondos vérnyomás-ellenőr
zés esetén viszonylag ritkán jelentkezik mellékhatás; leggyakrabban 
a kívántnál nagyobb tenziócsökkenés. · 
Néha előfordulhat hányinger, hányás, hőhullám, ritkábban ~achikar
dia, paralitikus iieusz vagy hólyqgatónia (paraszimpatikus blokád). 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő szereket és diuretikumokat szedő betegek~ 

nek (additiv hatás); 
- szimpatomimetikumokkal ( antagonizáló hatás);, 
- narkotizáló szerekkel, különösképpen a spinál is anesztetikumokkal 

(túlzott vérnyomáscsökkenés J. 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának előfeltétele a múvi vérnyom_ás
csökkentés valamennyi aspektusának ismerete. 
Minden nagyobb vérveszteség kvantitativ pótlandó.: A vérnyomás 
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túlZott inértékCi csökkenése-esetén korrekciós·célra vazokonStrikto .. 
rak,- el5«5.sorban fenilefrin_ vagy rnefentermin alkalmazható, norepi
hefrin csupán-fefrakter esetekben.- A-hígitatlan 5%-os törzsoldathoz 

· nerri adható'egyéb gyógyszer. Inkompatibilis többek között tiopen
ta·nal, tiamil811al, gallamin:"trietiljodiddal, erősen alkalikus oldatokkal, 
valamint jodidokkal és _brom,idokkal, Hígított .infúziós _oldatok :a_lkal
·: .azáSakor az inkompatibilitás veSzélyével nem keU-szárnolnL-'-" 
Megjegyzés. ol< ol< Kizlírólag fekvóbetég-gyógyintézeti (gondozó
intéZeti} ·felhasználásra. 
Csomagolás. 25 amp. + 25 amp. (5 ml) oldószer .. 

ARTHROFLUOR Biogál mV200 
kenőcs 
Hatóanyag. 50 mg natriom fiuoratum ·(50·g):vfziel''lemoshat6 
kenőcsben: · · 
Javallatok. Degeneratív izületi ·elváltoZáSok, spondilózisok,· atró
zishoz társuló -artritiszek. Gyulladásos izületi kórformák, poszttrau
más artritiszek, valamint mialgiák esetében terápiás kiegészítésként. 
Alkalmazás. Naponta egy vagy több (2-3) alkalommal a fájdalma.s 

- testrészt-(ízületet) -és környékét vékonyan bekenni és a:kenőcspt 
bedörzsölnL -A kezelés legalább egy héten tit folytatandó. c 
Figyelmeztetés. Kenőcsös-kézzel a szemhez nyúlni nem szabad! 
Alkalmazása után kezet kell rriosni. -- \~"-
Megjegyzés. til -Csak_ vénYre adh~tó ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy·vagy·két alkalommal- ISmételhető. -· 
Csomagolás. 1 tubus (50'g). 

·- ARTIN Biogal J·•300 
drazSé- _ '< _ _,.: ·· 
Hatóanyagok. 16 mg aloinum; 32 mg phenolphthaleinum, 4T11g 
extractum strychni ·siccLim, 4 mg ipecacuanhae radix, 2,4 mg extrac
tum·belladonnae siccum drazsénként. 

; .'Javallat. Akut és krónikus obstipáció. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostata hipertrófia. -. 
Adagolás. Feln6/teknek este lefekvés előtt 1-3 drazsé. 

__ f_igy~J_n:te_Zt13~és. __ Me_gszakítás __ nélkül_i tar~ós: ai~S.IJ!lazása ":le9szo
káshoz vezet. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolá~. 20 drazsé. 

ARUGEEN Gérmed s 010 
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spray 
Hatóanyagok., 0,12% chlorcresolum, 0,04% chlorophenum, 
47,837% propanol um, 2% propylenglycolum, 0,003% methylrosani
liflium chloratum:és 50% difluordichlormethanum -palackonként, 

- ~ -

Javallat. Punkció, oltás, injekció, infúzió adása és vérvétel e-lőtt a 
bórfelület fertötlenitése. 
Elle_njavallatok. Fenolszármazékokkal szembeni érzékenység. 
Adagolás. A palacket függőlegesen tartva vagy enyhén megdöntve 
kb. 1 O cm távolság ró.! az adagolószelep kétszeri lenyomásával a 
fertőtlenítendő bőrfelületre permetezünk, majcj 30 másodpercig vá~ 
runk, hogy a fertőtlenítő hatás kifejlődjék. Elő anyagg_al ,JQJténő 
oltáskor a permet megszáradáslit- kb. 1 perc- meg kell vár'ili. 
Mellékha_tás. Allergiás reakció, különösen fertőtlenítőszerekkel 
szembeni érzékenység esetén. 
Megjegyzés. + Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 1 palack (130 g). 

ASTHMAMID EG IS K 400 
tabletta 
Hatóanyagok. 0,35 mg atropinium sulfuri cum, 100 mg theophylli
num, .200 llJQ aminophenazonum, 40 mg papaverinium chloratum, 
40 mg phenobarbitalum tabl.-nként. 
Javallatok. Asthma bronchiale, egyéb, hörgóspazmussal járó be· 
tagségekben profilaktikumként. Migrén. 
Ellenjavallatok. A fehérvérsejtképzés zavara, aminofenazontúlér
zékenység, barbituráttúlérzékenység, glaukóma, prostatahipertrófia. 
Laktáció. , j 

Adagolás. Naponta feln6tteknek 1-2-szer 1-2 tabL-Iskoláskorú 
gyermekeknek naponta 1-2-szer 1h tabi. 
IYiellékhatások. Kábultság, szédülés, szapora szívverés, szájszáraz· 
Ság, látási zavarok, midriázis, urtikária, ritkán nyugtalanság, izgatott-
ság. , . 
Gyógyszerkölcsönhatások. avatosan adható: 
-neuroleptikumokkal, szedatívumokkal (hatásukat erősiti); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (hatásukat csökkenti); 
- antihisztaminokkal (paraszimpatolitikus hatás fokozódhat); 
- orális antikoagulánsokkal (hatásukat,-csökkenti). 
Figyelmeztetés. Tartós adagolás során a vérképet ajánlatos 2 ha
vonta ellenőriztetni. 
Gyermekeknek tartósan nem adható. 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó-munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy .a 
gyógyszer milyen _mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Megjegyzés. ol< ol< Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 20 tabi. 
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ASTMOPENT 1'ölfa ' K 400 
inj., tabi. 
Hatóanyag,-0,5 mgorciprenalinium sulfuricum (1 nílfam.pc-iikent; 
2Q mg ·orciprenalinium·-sulfuticum·tabl.-nként.' -
Javallatok.· Asthma:bronchiale .. és bronchospazmussal jáfó megbe
tegedések ..• Kardiális hipodinámia'•· digitális~ vagy más gyógyszer 
túladagolása követkeZtében' keletkező kómoly bradikardiai· ha' elékl-
romos stimulélásra nincs lehetőség. - -
Ellenjavallatok. Tachikardiával járó kórképék (kivétel·a kaotikus 
kamrai tachikardia, ha elektromos stimulálásra ninCs mód); hiperten
zió, tireotoxikózis. A terhesség első trim-eszterében alkalrilB_zása 
megfontolást igényel. · 
Adagolás. /nj..~ Felnőtteknek: 0,5-1 mg (1-,:Z amp.) sc .. vagy_im., 
vagy 0,25-0,5 mg (Y>-1 amp.) lassan/lit; GyerrilekeknéiC0;25-0;5 
mg ('h-1 amp.) sc. vagy mélyen im., csecsemőknek 0,1-'0,15 mg · 
(0,2-'0,3 ml). 
igen lassú iv, cseppinfúzió-formájában is alkaimazható- 5%-os glü
kózoldattal vagy izotóniás konyhasóoldattal higitva: A·percenkénti 
átlagos mennyiség ilyenkor felnőtteknek 10-30 11g, gyermekeknek .. . ~ 
~on ·· · ·· r 
Tabi. Szokásos napi adagja feln5ttelinek40-160 mg (2-4-szer 1-~ 
tabi. h gyermekeknek: 6 év felett napi 20-40 mg (2-4-szer 'h tabi.),' 
6 éves kor alatt napi 10-20 mg"(2-4-szer J' tabi.). '·~,. 
Mellékhatások. Tremor, palpitáció, tachikardia, fejfájás, náuzea, 
gasztrointesztinális zavarok. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: . 
-MAO-gátlókkal (hipertóniás krizis veszélye). AzAstmopent'ke~~' 
lés csak két héttel a MAO-gátlókkal végzett terápia befejezése.:(ltáii,, 
kézdhetó meg. . \z ..... 
Együttadása kerülend6: 
- béta-receptoregátlókkal (hatását antagonizálják). 
Megjegyzés. ~ /nj. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondo
zóintézeti) felhasználásra' Tabi. csak vényre adható kL Az orvos 
rendelkezése szerint -·egy vagy két ·alkalommal·-;_ ismételhető. 
Csomagolás. 100 amp. (1 ml); 20 tabi. 

ASTMOPENT Pol fa k42o 
spray 
Hatóanyag. 15 mg orciprenalinium sulfuricurh ml-enként. 
Javallatok. Asthma bronchiale és bronchospazmussal járó megbe-
tegedések. c • - • 

Ellenjavallatok. Tachikardiával járó kórképek (kivétel a kaotikus 
kamrai tachikardia, ha elektromos stimulálásra nincs mód); hiperten
zió, tireotoxikózis. A terhesség első trimeszterében alkalmaZása 
megfontoláSt -igényel.-
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Adagolás. Az adagolószelep egyszeri lenyomására 0,75 mg ható
anyaget tartalmazó permet szabadul fel. Asztmás-roham kezdetén, 
majd 5 perc elteltével 1-1 adagot kell belélegeznL További. adag 
csak a két belégzés után 4 órával ismételhető meg. Ha ez idő alatt 
újabb roham jelentkezik, más gyógyszert kell alkalmazni. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: Astmopent i nj., 
tabi. . <- ""'~ 
Megjegyzés. IJ4 Csak vényre~adható ki. Az orvos· rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. - Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.- Asth
ma bronchialéban szenvedő betegnek a tüdőbeteg-gondozó, a bel
gyógyászati, ill. gyer-mekgyógyászati szakrendelés szakorvosának 
javaslata alapján a kezelőorvos (körzeti orvos, üzemi orvos, körzeti 
gyermekgyógyász) térítésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 1 palack (20 ml). 

ATHENSTAEDT Biogal 1110 
oldat 
Hatóanyagok. 1 O g ferrum oxydatum saccharatum [ ~ 1 OOO mg Fe 
(lll)] 500 g alkoholos-vizes oldatban; 
Javallatok. A vashiánybetegség minden formája: csecsemő- és 
gyermekkori vashiány; hipokrom mikrocitás· (vashiányos) vérsze
génység; idült vérzéses anémia, pl. menorrágia, metrorrágia esetén; 
terhességi va·shiány; serdülőkori vashiánybetegség. 
A,:vashí_ány megelőzése terhességben; rendszeres véradókon, gaszt
rektómia után. 
Ellenjavallatok. Aplasztikus és hemolitikus- vérszegénység, inef
fektív eritropoézis· sziderózisok. 
Adagolás. 6-24 hónapos korban naponta 3-4-szer 1 kávéskanállal; 
3-6 éves korban 4-szer 1 gyermekkanállal; 7 éves kortól kezdve 
4-szer 1 evőkanállal. 
Az adagolást a vérfesték-kencentráció normalizálódása után még 
legalább 3-4 hónapig folytatni kell. 
Mellékhatások. Epigasztriális nyomásérzés, hányinger, hányás, 
obstipáció, hasmenés. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
-orális tetraciklinekkel (egymás felszívódását gátolják). Ha adásuk 

elkerülhetetlen, a bevétetük között legalább 3 órás különbség le
gyen. 

Megjegyzés. Vény nélkill is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (500 g). 
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ATROPIN UM SULFURICUM EGI5-Biogal F OOO; .JJOO 
0.1% inj., tabi;· 
Hatóanyag. 1 mg atropinium sulfuricúm (1 ml) amp.-nként; 

-0~33 mg,éitrOpiniiJ!'ll sulfuricum tabl.-.-nként. 
Javallatok.-.fokozott mirigy~z~kréció. (nyálfolyás parkinsonizmus-

. :.ban, izzadás~·- kolinerg ;eredetű ·hiperaciditás) __ ,_c_sökkentése;.-nait<ózis 
előtt a).,agotónia, ilt a -bronchusszekréció mérséklése.>Simaizom-· 
görcs-oldása. (gyomor-bélhuzam, epe-, vesehólyag ismert eredetű_ 
görcse). 

--Kolinerg eredetű bronchusgörcs:-A sziv fokozott va'gustónusának 
mérséklése; sinusbradikardia; miokardiális infarktus 'heveny szaká
ban fellépő bradikardia-hipotónia;.szindróma.--Múvi ·pneumotorax 
előtt köhögéscsillapítlls .. L.abyrinthu~~a~aron alapuló tengeribeteg
ség. Morfin.-, · pilokarpin~-. légyi)ló._·gaiJfca, _ siervesfosztorsavészter-, 
növényvédőszer-mérgezések;_ ~béta· blokkolók:. túladagolása;:~_-vagy 
túlérzékenysége következtében létrejött bradikardia. 
Ellenjavallatok. G laukémára való hajlam, glaukóma,- prostata hi.:. 
pertrófia, coronaria"szklerózis. Laktáció. 
Adagolás. Egyszeri adag feln6tteknek0,33-0,66 mg (1-2 tabi.), ill._ .,", 
0,5 mg sc. Az átlagos napi adag 1-2 mg (3-szor .1-2 tabi.), legfeljeqb 
3 mg (9 tabi.) Bronchusgörcsökben a.kezdeti 0,5 mg fokozatosan 
emelhető. . · . ' 
Bradikardia esetén 2 óra alatt-legfeljebb 1,5,mg adható. 
Tengeribetegségben 2~3 mg is·adható sc. 
Gyermekekegyszeri adagja általában 1-0 éves korban: Y.-~ tabi .. ill. 
%-% amp. 0,05%-os inj. ,sc.; az iskoláskorúaké: %-1-tabl., ill. %-1 
amp. sc. _ · 
Antidaturnként több adható: Morfinmérgezésben ,5-1 O rrig"ig'fioc, 
-velhető az adag, szervesfoszforsavészter-mérgezésben- az oki.'keze_:-'' 
lés biztosításáig-gyermekeknek 0,5-3 mg;felnótteknek 5 mg adhá
tó iv. 1 O percenként, a fokozott nyálfolyás megszúnéséig. pupillatá
gulatig vagy a kardiopulmonális tünetek megjelenéséig_ (általában 
40-50 mg napi összadagig felnőttek esetében). •. ., 
Kombinált kezelés: kombinálható ·pa_paverinnel, -fenobarbitá11al, 
opiátokkal, fájdalomcsillapításban morfinnát . . . •. · 
Mellé.khatások._ Jorokszárazság, palpi.tác!cJ, erő_ft-PS:~i_chés_'é!;'_rr~_():
toros izgalom, akkomodációs zavarok,,;bőrkiütés.-Tartós __ hBSZriálat-
kor kumuláció vagy megszo_kás lehetséges. , 
Gyógyszerkölcsönhatások. -óvatosan adható: _ 
- antihisztaminokkal, neuroleptikumokkal, _tr_iciklikus antidepresz

szánsokkal, egyes vérnyomáscsökkentőkke!' ~- (Sanotensin,_ -Sa
negyt, Rausedyl) ( antikolinerg hatás fokozása); 

- szimpatomimetikumokkal (funkcionális szinergizmus-lehetséges a 
szemen, a bronchusokban, a szíven); 

-amantadinnal (fokozott kolinerg hatás léphel fel). 
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Figyelmeztetés. Látászavart okozhat {járművezetés,- veszé1yes 
munkakörülmények!). . . 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos-rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 10 amp. (1 ml) 0,1%; 50 tabi. 

. ATROVENT Boehringer l. K 4.20 
aeroszol c•\"0-«--

Hatóany~g. 6 mg ipratropi~m bromatum monohydricum (15 ml) 
palackonkent. Egy szelepnyitáskor -0,02 mg hatóanyag távozik a 
palackból. 
Javallatok. Krónikus obstruktív bronchitisz, intra~, és posztoperatív 
bronchospazmus, asthma bronchiale enyhe és középsúlyos esetei 
a kardiális teljesilóképesség figyelembevételével. ' 
Adagolás. Felnőttek és 6 éven felüli gyermekek számáraátlagosan 
naponta 3-szar 1-2 adag. Tünetmentes állapot fenntartása Céljából 
ajánlatos a belégzést 4 óránként megismételni. 
Roham esetán szükség szerint-2-3 adag belégzése ajánlott. A belég
zés utáni 2 óra elteltével a készítmény ismét használható. 
Mellékhatás. Száj_szárazság. . · · 
Ftgyelmeztetés. Ugyeini kell, hogy a permet a szembe ne kerüljön 
(akkomodációs zavart okoz). Az antikolinerg hatás miatt glaukómás 
és prostatahipertrófiás betegek esetében és a terhesség első három 
hónapjában elővigyázatosság javasolt. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott havi meny
nyiség keretei között az egészségügyi szakigazgatási szerv vezetője 
által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és gon
dozott betegek közül azok részére rendelhető, akiknek azt a szakmai
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. A kijelölt 
szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a beteg nevének, a szükséges 
gyógyszer me~nevezésének, havonta kiadható mennyiségének, a 
!:)YÓgyszerelés tdőtartamának f!3ltüntetésével - értesfti a területileg 
Illetékes gyógyszertárat valamlOt a beteg kezelőorvosát. ·A gyógy
szertár a beteget nyilvántartásba veszi; utóbbi alapján a havonta 
megállapított mennyiségú gyógyszert adhatja ki. A jóváhagyás alap~ 
·ján a kezelőorvos-(körzeti, üzemi-és körzeti gyermekgyógyász orvos) 
térítésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 1 palack (15 ml, 300 adag). 

AUROBIN Kőbányai H 600 
kenőcs 
Hatóanyagok. 40 mg prednisolonum.capronicum 400 mg lidocai
nium chloratum, 400 mg dexpanthenolum és 20' mg triclosanum 
(20 g) lemosható kenócsben. 
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Javallatok. A perianális tájék gyulladással járó folyamatai, J gy pl. 
pruritusz, ekcéma, dermatitisz, nodi haemorrhoidales, fissufa,ani. 
Ellenjavalla~ok~- Vírusinfekció, valamely komponenssel·szembeni 
érzékenység.: -Egyidejü· szisztémás ·iidokainkeze.lés. _ 
Alkalmazása. A vé.9bél. környékét naponta 2-4. alkalommal l<ell 
vékonyan bekenni. _ _ _ _ __ _ _. . __ ., ___ _ 
Belső heniofroidális nodusz esetén'- borsónyi tnenn'(iséQef-_ketr a 
végbéibe juttatni. naponta 2-4 alkalommal. 
A-tünetek. mérséklődésekor ritkább alkalmazás is-elegendó.
Mellékhatások. Tartós használata esetén __ bóratrófiát, striákat, hi
pertrichózist okozhat. Belső hemorroidál_is nodusz kezelésekor 1úl"~ 
adagolás,esetén enyhe-bradikardia jelentkezhet. 
Figyelmeztetés •. •Kiterjedt gyulladás~tén• szánjolni;k~ll·a .ható· 
anyagok esetleges feJszivódásávah·e~e~ .... _a:terhesSég·első:J"jar_m~dá
ban nem alkalmazható, későbbiekbeh pedig ~fokozott.~óvatosság 
siükséges. Szteroidtartalma,miatt hosszan tartó és--folyamatos alkal-
mazása kerülendő. _ . -·" - __ _ . _ · 
Ha a gyulladás fenntartásában·:gOmba szerepe bizonyított, gondos-
kodni kell-az. egyidejű specifikus antimikotikus kezelésről. : _ _ ;~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható. kL Az orvos. rendelkezés~/. ~ .. ~ ~ 
szerint:--egy vagy két-alkalom_mal---ismételhető; --· · t :_i%., 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). ~ 

AUXISON Boehringer L K 420 
aeroszol 
H8tóariyag. 2,5 mg dexamethasonum- isonicotinicum (10.5 g} 
adagolószelepes palackonként. Egyszeri adagként 0.125 mg,~ató· 
anyag távozik. . _ _ . --· -- , -:=,- · ;:':· . .-___ :_;-"·---~-------

JavallatPk.- Asthma bronchiale, kortikeid javallatú krónikUs-~!on-;' 
chitisz, emfizémás bronchitisz; tuberkulózis, Mo.rbus-Boeck;._,légúti 
rendszer (pl.· f_ibrózis,.-._kollagenózis, allergia) .kortikoid -javallatú, ese-
tei;_: _ .. , _ ,-_- :_ ~ -. ,:---· 
Elletljavallatok. Ul.cu_s-ventriculi etduodeni, előrehaladott oszteo
porózis, súlyos miopátia-(h'lyasthenia-.graVis},·vírusbetegség (mint 
varicella,_ herpes simplex ocul-aris). Pszichózis; terhesség esetén csak 
kivételesen használható. . . ~ · . · 
Adagölás.·lr\dividüális. Feln6tteki>ek általában· hapi"öt ·alkalommal 
elegendő 1-2-szeri belélegzés; az első 4-5 napon legfeljebb napon· 
-ta 8-szori alkalmazásra emelhető. Iskoláskorú gyermekeknek átlago
san mípi 5 alkalmazás javasolt. Kifejezett hatá.s. csak 3-4 nap után 

· várható. ~f 
Akut status asthmaticus kezelésére miln alkalmas. 
A ·iégzóutak fertőző megbetegedése esetéri járulékos--antibiotikum
kezeléS indokolt 
Erős roham esetén célszerű kiegészíteni-orálisan:-adott·kortikóiddal. 
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Mellékhatások. Köhögési inger. mely leginkább az első alkalma· 
záskor jelentkezik, gasztrointesztinális panaszok, mikózis-, vírus
vagy egyéb fertőzés fellángolása. 
Figyelmeztetés. Diabetes mellitus. tuberkulózis, akut és króniku~ 
fertőzés. hipertónia, szív- és veseelégtelenség, tromboembólia ese
tén a készítmény adagolása mellett megfelelő célzott_ kezelés és 
ellenőrzés szükséges.- -- _ __ 
Általános vagy helyi bakteriális és gombás fertőzés jelénlk-Bii'S"ekor 
megfelelő célzott kezelés szükséges. 
A készítmény szembe ne kerüljön. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott havi meny
nyiség keretei között az egészségügyi szakigazgatási .szerv vezetője 
által kijelölt szakrendelés, ill.- gondozó által a nyilvántartott-éS gon
dozott-betegek közül azok részére rendelhető, akiknek azt a szakmai
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. A kijelö1t 
szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a beteg nevének, a szükséges 
gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható mennyiségének, a 
gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével - értesíti a területileg 
illetékes gyógyszertárat valamint a beteg kezelőorvosát A gyógy
szertár a beteget nyilvántartásba veszi; utóbbi alapján a -havonta 
megállapított mennyiségű gyógyszert adhatja ki. 
A jóváhagyás alapján a kezelőorvos (körzeti; üzemi és körzeti gyer
mekgyógyász orvos) térítésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 1 palack (10,5 g). 

AZAXAZIN Medexport C 300 
tabi. ~ · 
Hatóanyag. 25 mg pipofezinum tabl.-nként. 
Javallatok. Pszichiátriában: különböző eredetű enyhe fokú dep
ressziók kezelése; ciklofréniás, aszténiás. szarnatogén depresszió és 
anxietás, más eredetű depressziós állapot, kifejezett motorikus izga
lom vagy érzékcsalódás nélkül, továbbá tartós neuroleptikumadago
lás eselén fellépő depressziókban. 
Kombinált kezelés: szkizofréniában más szerakkel (neuroleptikum, 
inzulin} együttesen alkalmazható. Súlyos depressziókban. malyeket 
alvászavarok kísérnek, egyéb antidepresszívumokkal kombináltan 
adagol ható. 
Ellenjavallat. Eddig nem ismeretes. Bár teratogén hatást nem ész
leltek, a terhesség első harmadában nem ajánlatos alkalmazni. 
Adagolás. Kezdő adag: 25-50 mg (1-2 tabi.), ez naponta 25-50 
mg-mal emelhető. Optimális napi adag: .150-200 mg (6-B tabi.). 
A szokásos napi adag felső határa: 400-500 mg (16-20 tabi.). 
A kezelés időtartama: egyéni, átlagosan 1-1 1.h hónap. A fenntartó 
ti:!rápiát napi 25-75 mg (1-3 tabi.) alkalmazásával szükség esetén 

105 



1 évig, szünetek közbeiktatása nélküllehet folyt3trii.- Szedatív_ti'atása 
miatt este is adható.- . _ -~ 
Mellékhatíisok. Fejfájás, émelygés, hányás, melyek az adag csök' 
kentéséVe_l megsiOnO~k. - , 
GyógyszerköiCsönl)atás. Együttadása tilos: ~ · ~ 
- MAO:inhibitorral (a centrális. izgalom fokozódik). 
Figyelmeztetés. Azaxazinke~elés- c~ak. 3-'-6 --~éttel 'a- nlcinoamino
oxidáz-gátlókkal végzett terápia befejezese utan kezdhető~meg. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó ~unkát v~gezni 
tilos. A továbbiakban egyémleg határozandó meg a t1lalqm mertéke. 
Megjegyzés, + Csak vényre adható kL Az orvos rendelkezése 
szarint - -egy vagy-két ·atkalommal: ---islllételhető; : .... :- Az-,-arvos- akkor 
rendelheti, ha azt a·_területileg, iiL"szakniailag:illetékes-fekvőbeteg~ 
ellátó osztály; szakrendelés· (gondozó)·'szakorvosa-_javasolja. 
Csomagolás. 50 tabi. · ~ 

AZOPHENUM COFFEIN UM CITRICUM Alkaloida A 600 
tabi. · · · · .... 
Hatóanyag. 500 mg phenazo'num coffeinum-citricum tabl.-!'kéntr 
Javallatok. Fejfájás, migrén. . \ 
Ellenjavallat. PirBzolontú_lérzékenység. . \_-
Adagolás. Felnólieknek szükség esetén 500 mg; legfeljebb 1 g (1, ~-· 
ill. 2. tabi.) egyszerre. Naponta 4 tabl.-nál .többet nem ajánlatos 
bevenni. -
Mellékhatások. Viszketés, bőrkiütés, urtikária, agranulocitózis. 
'Figyelmeztetés. Tartós alkalm~zása során a vérKépet rendszer~.s~~
ellenőrizni-kell. Mallékhatásai m1att rendszeres szedésre nerp_·anm1-\ 
ható. ' 
Megjegyzés. Vény nélkül is.kiadható. ·--. ">-

Csomagolás. 20 tabi. 

AZULENOL Biogal T 900 
kenőcs -. _ -- -
Hatóanyag. 30-mg azulenum <?O g) vazelin típusú kenő~sben. 
Javal_l_atok._ .. Könnyú __ égés _ é_s fagyás,_ röntgenbesugár:zá_s kovetk_ez
tében kiillakult bőrgyul ladás, enyhe gyulladáscSökke-ntő és"·hámbsb·::-
dást elősegítő hatása. , 
Ell811javaHat. Kamillaallergia.- .. , . 
Alkalmazás. Az érintett testfeluletre vekonyanJelkennJ; 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható,~. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). 
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BACLOFEN Polla E 100 
10 mg és 25 mg tabi. 
Hatóanyag. 1 O, ilL 25 mg baciolenum tabL-nként. 
Javallat. A sclerosis multiplexes izommerevség és az egyéb eredetű 
spinál is izomgörcsök kezelése. Cerebrális eredetű izomgörcsök ese
tén is alkalmazható. 
Ellenjavallf!tok. Pszichózis, epilepszia, terhesség első .. f)_ar~a. 
Adagolás. Altalában a kezdő adag naponta 3-szor 5 mg. --Az egyes 
adagok azután háromnaponként 3-szor 5 mg-mal emelhetők, amíg 
a maximális adagot (30-75 mg/nap) elérik. A tablettákat ajánlatos 
étkezés közben bevenni. 
Mellékhatások. Kábultság, szédülés, hányinger, hányás, különö
sen a kezelés kezdetén. Agyi vérellátási zavarok esetán vagy idősebb 
betegeken: depresszió, eufória, zavartság és hallucináció. Előfordul
hat izomhipotónia, mely az adag csökkentésével -esetleg a nappali 
adagok csökkentésével és az esti emelésével - megszüntethető: 
A szedatív hatás különösen a cerebrális spaszticitás miatt kezelt 
betegeken jelentkezhet. . 
Gyógyszerkölcsönhatás. avatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentőkkel (a Baclofen is csökkenti a vérnyoniást). 
Figyelmeztetés. Különös óvatosságet és orvosi felügyeletet igé
nyel alkalmazása cerebrális eredetű görcsös állapotokban és idősebb 
korban, továbbá gyomor- és nyombélfekély esetén. Parkinson-kór 
és atetótikus állapot kezelésére nem alkalmas. Alkalmazásának első 
szakaszában- egyénenként meghatározandó ideig- járművet vezet
ni vagy: baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A továbbiakban 
egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjeigyzés. Ilii Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető.- Az a szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti 
betegség esetén a beteg gyógyszerelésére területileg és szakmailag 
illetékes. 
Csomagolás. 50 tabi. (10 mg); 50 tabi. (25 mg). 

BACTRIM Roche S 300 
inj. infúzió készítéséhez 
Hatóanyagok. 80 mg trimethoprimum és 400 mg sulfamethóxazo
lum 40%-os propilénglikolos oldatban (5 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Légúti fertózések: akut és krónikus bronchitisz, bron
chiektázia, pneumónia, Pneumocystis carini i okozta pneumonitisz; 
faringitisz, tanziliitisz (az A-csoportba tartozó streptocoocus béta
haemolyticus esetén az eradikáció aránya nem eléggé kielégitő), 
szinuszitisz. otitis media. 
Húgyúti fertózések: akut és krónikus cisztitisz, pielonefritisz, uretri
tisz, prosztatitisz. 
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Genitális fertőzések mindkét nemben, beleértve a'9onocOcCális Uret-
ritiszt. _ _ _ _ _ _ _ __ _ - _ _ _ _ _ 
A gasztroif!tesztinálís traktus fertőzései, beleértve a ·tifuszt, paratí
fuszt, a .tífuszhoi'dozöoáUapotbt és a bacilláris-·dizentériát, kolerát (a 
folyadék' és elektrolitpótlás adjuváns terápiájaként J;' 
Bór- éslágyrészfertózések: pioderma, furunkulus, tályogok é~ fertő-
ződött sebek. , , , · . · , · 
Egyéb bakteriális fertózések.·--akut és krónikus oszteorriif:tlitlsz,--akut 
brucellóZis, érzékeny-kórokozók által előidézett szepti kémia, Nocar
diózis, micetoma (kivéve, ha valódi gombák okozták), dél-amerikai 
blastomikózis. · 
Alkalmazása akkor indokolt; ha a. per osadagolás•nem,lehetséges, 
főként pre- és posztoperativ állapotokban (általárlossébészeti,•lrau
matológiai és nőgyógyászali níOtétélinel); szeptikémia és más, a 
szerre érzékeny mikroorgan·izmusokkal (pl'-tífusz és páratífusz) -tör~ 
tént fertőzések esetén, 
Ellenjavallatok. A májparenchima jelentős mOködési zavara,- sú-
lyos veseelégtelenség, súlyos vérképzőszervi betegség. Szulfon
amid- vagy trimetoprimtúlérzékenység.- Terhesség. Ha·terhesség / _,--~
nem zárható ki, az esetleges kockázat és a várható kedvező- terápiá~-
hatás gOndosan -mérlegelendő. AlkalmazáSa koraszülötteknek és újS,.
szülötteknek életük első néhány hetében tilos, 
Adagolás. Kizárólag cseppinfúzióban és csak -a következő oldatok
ban hlgltva adható: glükózoldat (5-10%-os), R inger-oldat, Macro
dex, 0,9%-os nátrium-kloridcoldat. 
Az oldatok elkészitésekor minimálisan 1 :25-30 hlgitási arányt kell 
biztosítani az alábbi séma szerint: ~ .. ;: 
1 amp, Bactrim (5 ml) 125 .ml infúzióban, 
2 amp. Bactrim (10 ml) 250 ml infúzióban, <_, 
3 amp. Bactrim (15 ml) 500 ml infúzióban: 
Az oldatot közvetlen ül a felhasználás előtt kell elkésziteni. Ahaté
kany szint elérése érdekében az infúzió lefolyásának időtartama -
mely függ a folyadékmennyiségétól is- a másfél órát nem haladhat' 
ja meg. . _ 
Az ajánlott napi adag 6 mg trimetoprim és 30 mg szulfametoxazol/ 
ttkg, vagyis felnőtt és .72 évesnélidősebb gyermeknek, reggel és'este 
10-10 ml (2-2 amp.), súlyos esetekben legfeljebb 15-15 ml.{3-3 
amp.). 12 év alatti gyermekeknek 5 ttkg'onként2 ml két· egyenlő 
adagra elosztva (reggel és este). A kezelés csak addigjavasoltr amíg 

• . az orális adagolás nemválik lehetövé. Aszokásos adagot 5, a súlyos 
esetekben alkalmazott emelt adagot 3 egy·mástkövető napnál hosz
szább·:ideig nem szabad adni. -
Mellékhatások. Ritkán hányinger ( hányással vagy anélkül), bőrki· 
ütés, Stevens-Johnson.: és Lyell-szindróma. 
Vérképeltérések (leukodto-, 9ranulodto- és--ti'Omboeitopénia} -is 
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előfordulhatnak, ezek általában enyhék és a gyógyszer adagolásának 
felfüggesztése után -megszúnnek. _ Nagyon ritkán- agranulocitózis, 
megaloblasztos anémia és purpura alakulhat ki. Noha az anyatejben 
a trimetoprim és a szulfametoxazol is kiválasztódik, alkalmazása a 
szoptató anyáknak elhanyagolható kockázatot jelent a ·csecsemő 
számára. Alkalmazása helyi mellékhatásként enyhe-roérsékelt véna
fájdalmat és flebitiszr okozhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozódása); 
- feniteinnal (a fenitein szintje a szérumbah toxikusig emelkedhet); 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
- szalicilátokkal, fenilbutazonnal, naproxennel (a szulfonamid kom-

ponens szintjét a·szérumban toxikus értékre emelhetik); 
- pirimetaminnal (heti 25mg-nál nagyobb adagja esetén megalob-

lasztos anémia); 
- metotrexánal (ennek szintje a széruinbé3n toxikusig emelkedhet). 
Figyelmeztetés. KárosodottvesemOködésú betegek·vérében a ku
mulációt elkerülendő vagy a gyógyszer adagját kell csökkenteni, 
vagy a beadások közti intervallumot kell növeln i. Ezekben az esetek
ben a szint meghatározása indokolt. Hosszabb ideig tartó kezelés 
során tanácsos a vérképet rendszeresen etlenőriztetni. Hemátológiai 
eltérések különösen időseken fordulhatnak elő. Ha az ok folsavhi- · 
ány, ez folsaV adagolásával rendezhető. 
Minden esetben fontos, hogy a betegnek kielégitő mennyiségú vize
late-legyen. 
Bórkiütés megjelenése esetén a terépiát azonnal félbe kell szakftani. 
Zavaros vagy kristályosodott oldat nem használható. Az infúziót a 
feloldá'st követő 6 órán belülfel kell használnil 
Megjegyzés. + + Kizárólag lekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 50 am p. (5 ml). 

BARSAMID Chinain A 600 
tabi. 
Hatóanyag. 130 mg barbitaium natrícum, 284 mg aminophenazo
num tabl.-nként. 
Javallatok. Fájdalom- és lázcsillapitás. · 
Ellenjavallatok. Barbiturátok és pirazolonszármazékok iránti túlér
zékenység, hepatikus porffriit, grani.Jiocitopénia . 
Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek 1 tabi .. legfeljebb naponta 
háromszor. Gyermekeknek 6 éves kor felett Y2 tabi.-, legfeljebb na
ponta háromszor. 
Mellékhatások. Allergiás bőrreakciók, leukopénia, igen ritkán ag
ranulocitózis, továbbá kábultság, álmosság, szédüléS, hányinger. 
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. Gyógy~erkölcsönhat~sok. Együttadása kerülendij: 
- dpxicik~linnel_~s grizeofulvinnal (hatásukat csökkenti). 
Óva~oSafl:-adható.~ ··'> --- _,. - -_---~-- ,_ :.·- -- _ __,._ 

,'"--:--~özponti i~(l:menQszeri -depresszánsOkkal-. (a.-depressziv-hatás erő-
södik); ·> ,i'· , , , . -'' '.. ' .·. - , 

~triciklikus antidepresszánsokkal (hatásuk_csÖkkenhet);• ,, . 
- kuma·rinszárniazékokkal (az ·antikoaguláns hatá_s -Csökken);-··· 
- szteroidokkal és.ösztrogénekkel (hatásuk csökkenhet). 
Figyelme_ztetés. A ritkán ,el_ófordul6 ·agr@nulocitózis veszélye-miatt 
tartós alkalmazása csak orvosi felügyelet-mellett; a fehérvérsejtszám 
rendszeres eHenőrzéséve.l_ történhet. Több napig_ tartó, rendSzeres 

__ alkalma_zás.a esetén a bat:bitál kum~,~lációjával.js_Szántolni keii.·Hozzá
-szokást okozhat. Rendelése_ fQkozott~ör~_lt~~i_ntés.tig!3ny.el-az_qn~m-
- nézisból_ ismert, egyéb gyógy$_zerekket·s_zelnben-kialal(._ult·hozzászo-
kás. ill. abúzus esetén. Huzamosabb szedésének élbbahagyásakor 
elvonási ·tünetek (izgatottság, alvászavar)- jelentkezhetnek. Egyéb 
barbitUráttartalmú gyógyszerrel_és Sartannal _(ebből fanobarbitál 
metabolizálódik) együttadása. kerülendó. Terheseknek, különösen 
az első három-hónapban és a terhesség utolsóhat hetében, valamint __ -~-"
szoptatás alatt csak különösen indokolt esetben, fokozotteUenőrzét 
mellett- adható. Óvatosan, csökkentett adagban :adhqtó- vese- é$ 
mJljbetegeknek. A jármliveze_tq képességet-és a-baleseti-veszéllyeK 
járó munka végzését befolyásolhatja. ez~rt egyénileg kell megbatá- ··c._, 
rozni, hogy a gy~gyszer milyen mennyiSég_e és mely adagolási mó-
don történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó mu_nkáJ_v:é_g~zni: __ , ,,. 
Megjegyzés. ~ Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 O tabL 

BAYOLlN Alkaloida mV.200 
kenőcs 
Hatóanyagok. 2500 H DB-E heparinoidum. 5 g aethylenglycolum 
monoSalicylicum, 1 ,25 g benzylium nicotinicum (50 g) lemosható 
kenpcsben. . . . . .. . · .. .,, . •'" , 
_J.~_VQH?,t~9k~ .. lzü,l_~ti __ gyl,lllad_á_~ok,_~art~ózis, __ ~pOf1cfi_l_~~i.S~-,-~P2ndilart:rb_~ 
zis esetén fellépő izom- és végtagfájdal_om, izornláz éS-i:űZódáS;~~áit
baleseti_ sérülés, hematóma,. disztorzió, továbbá tendovaginitisz; epi
kondilitisz, burzitisz, radikulitisz, _neuritisz;_ fibro_zitisz, miozitisz:_ 
Alkalmazá_s. A fájda_lmas _testrészt _vékony. ré_t~gben- bedö_rzsölói, 
álta_lában naPonta 2""'""~-:-szor .. _Ha a_:t)edörzsöl_éS,p túf na~w :fájdal.om 
miatt netn lehetséges. elegendő a kenőcsöt csak-könny_edéna bórfe
-lületre _vir:lni. Az alkalmazás módja mir}dig,a betegséQ; lo~aHzációjá
tól, ill. a beteg állapótától függ. Keringésijavító hatása.fürdlíkkel 

. fokozható.- · 

1j0 

Figyelmeztetés. A kenőcs szembe vagy nyálkahártyára ne kerül
jön, mert erős vérbőséget okoz; alkalmazása után kezet kell mosni. 
Megjegyzés. ~fi~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (50 g), 

BAYPEN Bayer -s 710; S 720 
inj. ---0:-'f'""·--

Hatóanyag. 500 mg, ill. 2 g, mezlocillinum (riátriumsó formájában) 
poramp.-nként. 
Javallatok. E. coli, Klebsiella, Serratia, Enterobacter csoport, Citro
bacter, indol-pozitív és -negatív Proteusok, Providencia, Pseudo
monas aeruginosa. Bacteroidesek, Salmonellák, Shigellák, Hae
rnaphilus influenzae, továbbá Gonococcus, Meningococcus, Strep
tococcusok, penicillinérzékeny Staphylococcusok, Pneumócoccus, 
Enterococcus, Corynebacteriumok és Clostridiumok _okozta helyi 
vagy általános. húgyúti, alsó légúti, epeúti, gyomor-bél rendszeri, 
csont- és lágyrész-, ginekológiai fertőzések. továbbá szepszis, me
ningitisz, peritonitisz, fertőzött sebek és égések. fertőzés okozta 
immunitáscsökkenéssei járó állapotok (immunszuppresszió, neutro
pénia). 
Ellenjavallatok. Penicillinallergia. Tekintettel az esetleges kereSzt
allergiára, más béta-laktám antibiotikumok (cefalosporinok) iránti 
allergia is kontraindikálja adását. A terhesség első harmadában csak 
abszolút indikáció esetén adható. 
~dago~ás. lv. vagy cseppinfúzió formájában, kivételesen im., ill. 
lokálisan alkalmazható. 
Felnőttek és 14 éven felüli gyermekek átlagos napi adagja Gram
pozitív és érzékeny Gram-negatív kórokozók (pl. E. coli, Proteus 
mirabilis, Haernaphilus influenzae, Neisseria) által okozott sziszté
más és helyi fertőzésekben 80--100 mg/ttkg; pl.: alsó húgyúti fertő
zésekben naponta 3-szor 2 g, epeúti fertőzésekben naponta 2-3-
szor 2 g. 
Gram-negatív .. problémás baktériumok" (klebsiellák, Entérobacter, 
serratiák, Citrobacter, Pseudomonas, Providencia, Bacteroides cso
port) okozta fertőzésekben napi 200--300 mg/ttkg. Pl.: szeptikus 
kórkéPekben, krónikus recidiváló pielonefritiszekbeli haponta 3-szor 
5 g vagy 2-szer 1 O g, 
Gyermekek átlagos napi adagja 3-szor 75 mg/ttkg. 
7 év felett (20 kg felett): 3-szor 1,5-3,0 g, 
:HJ év közölt (13-20 kg): 3-szor 1.0--1,5 g, 
1-2 év közölt (10--13 kg): 3-szor 750 mg-1.0 g, 
Csecsemők átlagos napi adagja: 
3 hónap felett (5-1 O kg): 3-szor 400--750 mg, 
3 hónapos korig (3-5 kg): 3-szor 200--400 mg. 
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3 kg alatticsecsemőknek és újs<ülötteknek: 2-szer'75mg/ttkg. 
··A fenti adagok szükség -esetén emelhetők; -beszúkült vesefunkció 

esetén csökkentendók. · . . . · · · . • 
Alkalmazás. Nagytérfogatamiatt az i nj. elsősorban iv. alkalmazha
tó. Célszera rövid (kb. 30.perc) infúzióban adni, 1 O g egyszeri adag 
eselénhosszabb idő (kb. 2 óra) alatt. Az oldatot legfeljebb 24 óráig 
lehet eltartani, célszera mindig friss. oldatot használni. Glükóz
() 0%), levulóz-. (5%), Ringer-, izotóniás nátrium-klorid-oldatban 

- oldandó fel. Más gyógyszert az oldathoz keverni nem szabad l 
Helyi felhasználásra: a már elkészltett oldatot 1 0-szeresére (1 %-os-
ra) kell hígítani. .·· . -·, . 
Kombinált kezelés. Súlyos esetben egyidajatag adható ~ .ae<kémiai 
inkompatibilitás miatt- külön1ecskend6benAII• különJnfúzitJs·ol
datban aminoglükozid,·antibiotikurnmai.•Negyés;bakíeriális4ertőzés 
esetéfl; .. -ha az-egyik- kórökö,zó penicill_ináztermelc5- Staphylococcus 
áUreus,- célszerű penicillinázstabil penicillinszármazékkal (pl. oxacil-
lin) kombinálni. . .. , . 
Mellékhatás:ok. Hasmenés, allergia, eritéma,-hányinger, átmeneti 
alkalikusfoszfatáz-, transzaminázemelkedés, eozinofUia, hidegrázás,_ 
láz (Herxheimer,reakció). . . . · .. · (' 
Figyelmeztetés. Aliergiéra való hajlam esetén, pl. asthma bro~
chiale, urtikária: -stb._- mint egyéb-penicillinkészítmény ad~sakor -'~
túlérzékenységgel számolni kell. 
Megjegyzés. + + ,Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetL felhaszná
lásra. Kizárólag 0-1 éves korig, adhat6, ha adását. az antibiogram 
i_ndokolja, ill. olyan súlyos ismeretlen kórokozójú esetekben, malyek
ben-toxikus antibiotikum (aminoglükozid} .n-em adható. 
Csomagolás. 5 amp, (O,S.g); 5 amp. (2 g). . •-· "' 

BAYRENA Alkaloida · ~'sob 
szirup~ tabi. __ . _ __ _ ... 
Hatóanyag. 4 g sulfamethoxydiazinum.(40 ml) szirupban; 500 mg 
sulfamethoxydiazinum tabl.-nként 
Javallatok. Légúti fertőzések (bronchitisz, bronchopneumónia). 
Szájüreg, garat. melléküregek, fül fertőzése. :~ Urogenitális, ;rendszer 
fertőzései (~isztitisz, cisztopielitisz, pieliti~:.-.Pielonefri_tisz,. prosztati
tisz);~·Epeútfertózések .(kolecisztitisz, kolangitisz J;~ A bőr:·coccu
s_Ok okozta fertőzései (flegmoi1ék).- Enterális·i~fekciók. 'SeQészetí 
matétek előkészítése (vastagbél-, epematétek). ~Orbánc, actinomi
kózis kezelése. - Vírusbetegségek szekur:tder 9-~kteriálisJertózései. 
Profilaxisként .hosszabb; kortikoszteroidkezeléskfJr- a bakteriális -sze
kunder infekciQ _:kivédése,_ asthma ,-br'OnChiale_ 'esetén_"a .bakteriális 
légúti fertőzés megakadályozás~_- KtQIJikus; recidfv húgyúti infekció, 
krónikus prosztalitisz kezelése, krónikus bronchitisz akut_exacerbá
ciójának mega~ad$1yozása hossza~ tartó ke2;elésben.-,-
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Ellenjavallatok. Máj• és veseelégtelenség, vérdiszkrázia,· szUfon-
. amidtúlérzékenység, a terhesség- első harmada és utolsó-heteL 

Adagolás. 
Felnőtteknek: első nap 2 tabi., második napl611 tabi. reggel; étkezés 
után. _ ; 
Gyermekeknek a táblázat szerint. 

... . 

-' ;;._,_ 

első nap második naptól 

ko' testtömeg' 
tabi., ada- tabi., ada.: (kg) mg/ttk.g golók.anál mg/ttkg golók.anál 

szirup szirup 

3-12 hó 6-10 30 % 10 y. 
1-2 év 1~13 20 % 10 y. 
3-4 év 13-16 20 % 10 % 
5--S év 16-20 20 % 10 % 
7-10 év 2~30 20 1 10 

l 
% 

11-14év 30-45 15 1 % 7 % 

Kisgyermekek-kezelésére a szirup adása-célszerű. Az adagol6kanál 
(5 ml) 500 mg sulfamethoxydiazinum hatóanyagat tartalmaz. A napi 
adagot célszerű reggel egyszerre beadni, étkezés- után. Súlyos ese
tekben az első napi adag %-dal növelhető. 
Mellékhatások, Rossz közérzet, fejfájás, gyomorpanaszok, gyógy
sz_erexantéma. Vérképzőrendszeri károsodás {leukopénia, tromboci
taszám és laisavszint csökkenése). Májkárosodás. 
Gyógyszerkölcsönhatások, Együttadása kerűlendő:. 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozódása); 
- feniteinnal (ennek szintjét toxikusig emelheti); 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
- metotrexáttal {ennek szintjét toxikusig fokozhatja); 
- szalicílátokkal; fenilbutazonnal és naproxennel (a szulfonamid 

szintjét toxikus értékre emelhetik).---
Figyelmeztetés. Koraszülötteknek, újszülötteknek és csecsemők
nek 3 hónapos korig nem adhatól 
Laktáció ideje alatt ~ az első 3 hónapban - adása kerülendő! Ha 
azonban minden antibiotikumra :rezisztens· és szulfonamidra érzé
keny törzs 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 szükséges. 
Korlátozon vesefunkció esetén-a kumuláció veszélyének elkerülése 
végett- csa~ redukált adagok adhatök (a plazmakoncentráQió meg
határozása ajánlatos). Hosszan tartó kezelés alatt a máj-.és a vese

, fw1kci6, ill.-a vérkép- {a_-trombocitaszám-is!) rendszeres-eliánőrzése 



szükséges. Ha exantéma keletkezik, a gyógyszer szedését-azonnaí be 
kE!! l .szünte~ni.- A kezelés ideje alatt a -megfelelő rriEmnyiségú:-folya
dékbevit61rő_l_gondoskodni kell. 
óvatoSSág-,'ajánlato.s-__ a szer~~adásában: folsavhiányos anémi~ban~ 
krónikus· alkoholisták- kezelésekor, az immunszuppresszív· szareket 
szedő_ PG P-s -betegek kezeléseKor. -_. _. _ _ _ -
MegjegyZés. + + Csak vényre adh8tó ki,-'és- csak egyszeri alkalom-
mal. 
Csomagolás. 1 üveg szirup (40 ml); 8-tabi. 

bébé-TARDYFERON 
retard drazsé 
L.: Tardyferon bébé 

EG IS l 11 o 

BELLETOVAL Alkaloida C 500 
tabi. 
Hatóanyagok. 0,25 mg 1-hyoscyaminium Sulfuricum, 50 mg buta
barbitaium tabl.-nként. 
Javallatok. Ideges izQalmi panaszOk, vegetatív disztónia, diszme- _ 
norrea, premenstruációs idegesség, hiperemezis, migrén, paralys!s/_ ·-'~, 
agitans. Organikus betegségeket kisérő vegetatív tünetek mia_tti_ elal;
vászavar. _ _ _· '\ 
Gyermekgyógyászatban-: vegetatív disztónia, hiperhidrózis, hiperti- -
reózis, chorea minor. · . · 
Ellenjavallatok. Addison-kór, glaukóma, pr.bstatahipertrófia. 
Adagolás: Feln6fteknek napOnta 1-3-szor 1 tabL ::'- . 
Gyermekeknek: 1-6 éves korig 2-4-szer %·tabi:, 7-12 éve_~ kong 
2-4-szer 'h tabi. ·. . · · • <;·' '·' •· , 
Mellékhatások. Kipirulás; szájszárazság, nYelési nehézség, -~~nY~/ 
kerülés, tachikardia, akkomodációs zavar, reggeli-- lehangoltság, 
•. másnaposság" érzése, szédülés émelygés. · 
Gyógyszerkölcsönhatások. O~atosan _adható: .. 
- kumarinszármazékokkal (az ant1koagulans hatás csokken); 
-triciklikus antidepresszánsokkal, amentadinnat (a_kolinerg hatás 

fokozódhat); . . · ·· . . . · 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásuk- az ant1konc1p1ens hatás 

iS.-- csökkenhet);-·- -,- -- , ---- ,__ - ---"~"·-

- digitoxinnal (ennek- hatáSát csökkentheti)·.-· 
FigYelnieztetés. Down-szindrómában az ·esetleges atropinérzé-
kenység miatt csak óvatosan adható. . _ ... 
A járművezető 'képességet és-a balesetl veszéllyel. járó munka végzé
sét .:befOlyásolhatja, ezért- ,egyénileg :· .. kell .meghatározni, hogy a 
gyógyszer .milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mallett .lehet járművet vezetni vagy- baleseti veszéllyel 
járó -munkát .végezni.- Szeszes ·ital--a -gyógyszersz-edés -alatt~-nem fo-
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gyasztható. - Tartós alkalmazása a hozzászokás lehetősége miatt 
kerülendó. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-:- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

BELLOlD Kőbányai 
drazsé 
Hatóanyagok. O, 1 mg 1-hyoscyaminium sulfuricum, 0,3 mg secalis 
cornuti alkaloidae totales ( ergotoxinban kifejezve), 30 mg butabar
bitaium drazsénként. 
Javallatok. Vegetatív zavarok, hiperhidrózis, tachikardia, vazoneu
rózis, hipertireózis, diszmenorrea, asthma bronchiale. 
Ellénjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia_. 
Adagolás. Naponta 3-szor 1-2 drazsé, kúraSzerű adagolásban is. 
Mellékhatás. Huzamos szedés esetén a szem alkalmazkodása 
csökkenhet, ami a gyógyszer elhagyása után spontán megszúnik. 
Figyelmeztetés. A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel 
járó munka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatá
rozni, hogy a gyógyst;er milyen mennyisége és mely adagolá~j- mó
don történő alkalmazása mallett lehet járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni. 
A gyógyszerrel egyidejűleg alkoholt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
s~érlnt_- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
~somimolás. 50 drazsé. 

BEN ET AZON Chemapol M 900; mV 200 
tabi . 
Hatóanyag. 250 mg tribuzonum tabl.-nként. 
Javallatok. Akut köszvényes roham, spondilartritisz, ankilopoetika 
és egyéb szeronegatív spondartritiszek, reumatoid artritisz akut fel
lángolása. 
Ellenjavallatok. Pirazolonérzékenység, vérképzőrendszer megbe
tegedései (leukopénia, trombocitopénia, anémia), r:náj- és-vesebe
tegségek, gyomor- és nyombélfekély, a beteg anamnézisében sze
replő _gasztrointesztinális gyulladás, súlyos vagy perzisztáló diszpep
szia. Odémakészség, fennálló ödéma. Szívritmuszavar, vitium cordis, 
myopathia cordis chronica, hipertónia. Pajzsmirigy-diszfunkció. 
Terhesség. _ 
Adagolás. Individuális, a betegség típusától és a beteg állapotától 
függ. Kezdő ·adagja napi 1 g (4-szer 1 tabi.), súlyos esetben napi 
1.,5 g (3-szar 2 tabi.). Az állapot javulásával ez az adag 250-500 
mg-ra (napi -1-2-szer 1 tabi.) csökkentendő. 
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Mellékhatások. Gyomorpanaszok, -fájdalom, esetleg fekélyes el
változások az emésztócsatorna nyálkahártyáján. folyadékretenció, 
huZamosabb -ideig tartó szedéskor a vérzéSi idő -"meg hosszabbOdása 
és vérképzőrendszeri :zavarok, máj..: és vesekárosodás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
.., orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás növekedése);. 
- szalicilátokkal, szulfonamidokkal. citosztatikumokkal, fenitoinnal, 

.-- uicerogén és hematoxikus szarekkel (hatásukat fokozza); 
-a máj mikroszomális enzimjeit serkentő szarekkel (hatásukat csök-

kenti); . . . . · 
- anabolikus szerekkel_ (növelik a tribuzon aktív metabolitjainak ·szé-

rumszintjét); . . .. ·.. . .· • . • · .. c. ' . • . . . 
- kolesztiraminrial, antácidumokkal, ·ilL más a ·•iize.l~tef alkalizáló 

_szerekkel, valamint imipraminnal (a tribuzon hatékonys_ágát csök-
kentik). · . . ·· ·.. ·. · 

·Nem adható együtt más hasonló toxicitású (elsősorban vérképző- .... 
rendszer-károsító) készltménnyel: . . . . ::1 
Figyelmeztetés. Egy kezelés legfeljebb 14 napig tarthat, utána a. "' 

_vérkép, trombocitaszám,_vizelet és májfu"kció ellenőrzése szüksé.-"',. ·~--., !ni 
· ges. Ha egyidejűleg Syncumar adása is szükséges, úgy az utóbbiból 

a Szokásos adag felét vagy harmadát kell .csak adf!i, és az alvadásl_ 
időt Quick-teszttel kell ellenőrízni. Ha a beteg már előzőleg Syncu- \,.:._,____, __ .;i: 
mart szedett, elősZör csökkenteni kell ennek· BdaQját;·_-:úgy, hOgy a >;r 
Quick-teszt értékei az él.ettani értékek 50-60%-ára emelkedjenek. és 
csak ezután kezdhető el a Benetazon adása. A Syncuinar:adagja 
ezután a Quick-teszttel végzett rendszeres ellenőrzés_-eredrriérlfeine_k 
megfelelően módosltandó. ';,. / .. \ 
Hasonló óvatosság és a vércukorértékek gyakori ellenőrzése. szliksé'' 
ges Benetazon és orális antidiabetikumok együttes alkalmazása es-e:-
tén is. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint...: egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 

BERODUAL Boehringer l. K 420 
aeroszol . 
Hatóanyagok. 6,3 mg i pratrapium- bromatum .monohydratum 
(megfelel 6,00 mg vlzmentes hatóanyagnak)c 15 mg fenoterolum 
bromatum (21 g'os) palackonként. •, 
Az adagolószelep egyszeri lenyomása~or 0,02·- mg iJ)ratiopium bro
matum-és O,-Q5--mg fenoterolum--bromátum· hatóanyag távozik a 
palackból. . • <. 
JavallatOk. Asthma bronchiale, krónikus spasZtikus bronéhitisz, 
emfizémabront:hitisz,·a·tüdő hörgóspazmussatjáró'.-megbetegedései; 
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Antibiotikus, mukolitikus, kortikoszteroidos és sós aeroszolterápia 
előkészítése ( .. tüdőnyitás") és alátámasztása. 
Ellenjavallatok. A készltménnyel szembeni túlérzékenység. A ter
hesség első három hónapjában csak különösen gondos orvosi ellen
őrzés mellett alkalmazható. 
Adagolás. Felnőtteknek és gyermekeknek intermittáló és tartós 
kezelésre általában naponta 3-szor 1-2 belégzés. Akutroharql;!an 2 
belégzés. szükség eselén 5 perc után még 1-2 belégzés. · 
Mellékhatások. Könnya ujjremegés, nyugtalanságérzés, szivdo
bogás, szájszárazság. Ha a permet a szembe kerül, múló, könnyú 
akkomodációs zavar léphet fel. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- béta-blokkolókkal (hatáscsökkenés); 
- antikolinergikumokkal vagy xantinszármazékokka_l (a hatás erő-

södhet). 
Figyelmeztetés. Adása óvatosságat igényel tireotoxikózis, rilio
kardiális inszufficiencia, angina pectoris, aritmia. magasvérnyomás, 
ill. hipertrófiás billentyú malletti aortabillentyú-szúkület esetében. 
Glaukómás vagy prostatatúltengésben szenvedók, az antikolinerg 
hatás miatt, csak alapos körültekintés mallett kaphatják. 
Más szimpatomimetikus kezelésben részesülők kezelésekor-az eset
leges addidv kardiovaszkuláris hatással számolni kell. 
A szérum káliumszintjének esetleges, adagtól függő csökkenése 
miatt·- különösen tartós adagoláskor - rendszeres laboratóriumi 
.ellenőrzés indokolt. 
Röviddel a szülés előtt alkalmazva a fájások csök~enhetnek, a ter
hességmeghosszabbodása következhet be. 
Gyermekek csak felnőttek felügyelete mallett alkalmazhatják. 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott h~vi l)'leny
nyiség keretei között az egészségügyi szakigazgatási szerv vezetője 
által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és gon
dozott betegek közül azok részére rendelhető, akiknek azt a szakmai
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. A kijelölt 
szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a beteg nevének, a szükséges 
gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható . mennyiségének, a 
gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével - értesiti a területileg 
illetékes gyógyszertárat, valamint a beteg kezelőorvosát A gyógy
szertár a beteget nyilvántartásba veszi; utóbbi alapján a havonta 
megállapitott mennyiségú gyógyszert adhatja ki. A jóváhagyás alap
ján a kezelőorvos {körzeti, üzemi és körzeti gyermekgyógyász orvos) 
térltésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. Adagoló aeroszol (21 g), szájcsövel. 
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-BEROTEC Boehringer l. K 420 
aeroszol _ 
Hatóímyag .. 60 mg fenoterolum brorriatum (15 ml)palackonként. 
Egy szelepnyitáskor 0,2 mg hatóanyag távozik a palackból. _ _ 
Javallatok.- -Asthma- bronchial~;~:, spasztikus_bronchitisz és emfizé
más broncllitisz esetén-fellépő léghiány kezelése és megelőzése. 
Antibiotik-us; rnukolitiklis, körtikostteroidos· és Sós· BétoStólterápia 
előkészítése ( tüdőnyitás J és alátámasztása. 
Ellenjavallat. Abszolút ellenjavallata nincs. 
Adagolás. Individuális. Akut légszomjroham esetén felnőtteknek és 
6 éven felüli gyermekeknek _1 belé_gzés. A légszarni megelőzésére 
felnőtteknek 3-szor naponta 1 belégzés, 6 évenfelüli gyermekeknek 
2 -sz er naponta 1 belégzés; Altalában:elo!g- egyetlen lélegzetVételnyi 
inhaláció, hogy a fenyegető vagy akut légszomj·~tsetén a lélegzés 
a~onnali megkönnyebbülése ·álljon be. Szükség ·esetén·--minte·gy 
5 perc elteltévellehetséges egytovábbi adag inhalálása. Ezt követő
en ·csak 2 óra elteltével lehet a belégzéstmegismételni. 
Mellékhatások. Kézremegés, nyugtalanság, fejfájás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: _. ___ _ 
-más szimpatomimetikus aminokkal--(hatásfokozás); - - ( 
- MAO-bénítókkal, triciklikus antidepresszánsokkal, béta-receptor~ • 

_blokkolókkal (egymás hatását antagonizálják). .. .. ·. \ 
, figyelmeztetés. Adása óvatosságet igényel"hipertireózis, miokar- \~, 
diális inszufficiencia, hipertónia esetén.-:Terhesség kezdeti szakaszá-
ban alkalmazása lehetőleg kerülendő; a terhesség meghosszabbadá-
sát okozhatja, a fájásokat csökkenti. Néhány esetben .előfordult a 
szérumkáliumszint dózisfüggő, időleges csökkenése;· '-_-'J;:~~ ..----
Gyermeknek felnőttek állandó felügyelete alatt szabad alkalmazni: · 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható. ki, és csak egyszeri alkalbm-.; 
mal. Az EgéslSégügyi- Minisztérium által meghatározott havi-meriY:~ 
-nyjség keretei között az egészségügyi szakigazgatási -szerv vezetője 
által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és gon
dozott betegek közül azok--részére rendelhető, akiknek azt a szakmai-
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. A kijelölt 

, sZakrendelés; ill. gondozó vezetéje-a beteg nevének, _a szükséges 
- gyó_gys~e,r___rr:t __ egn_~vez~én_ek, -ihayo~~a- _ki_ad_fJ_itt9". mB!rmv.i!!i~9_é_fl~-~. __ a 

gyógyszerelés: időtartamának fe_ltüntetésével ....o értesiti a területileg 
illetékes--gyógyszertárat,: valamint a -beteg_ ke_zelőorvos_át. A gyógy
szertár-a beteget nyjlvántartásba_ veszi, -utóbbi-:alapján_· a_ hayonta 
megállapltott mennyíségúgyógyszert adha)ja.ki,•A jóváhagyás alap
ján a kezelőorvos {kQrzeti, üzemi és körzeti~gyermekgyógyász-orvos) 
térítésmentesen rendeli. - '\ --
Csomagolás. 1 pálack {15 ml)"__szájcsővel. 

BETACID Kőbányai J 710 
pasztilla 
Hatóanyagok. 100 mg pepsínum, 400 mg betainium chioratum 
pasztillánként. 
Javallatok. AChylia g_astrica {anaemia perniciosáb81'J is), anacidi
tás, hipaciditás, gasztrogén diarrea, rothadásos diszpepszia. 
Adagolás. Feln611eknek 1-2 tabi., gyermekeknek 1 tabi., C_!i_ecse
móknek ~tabi., %--1 dl vízben oldva étkezés közben vagy út'Bíi 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 O tabi. 3 Ft. 

BETAtOC EGIS H 200; H 400 
tabi. 
Hatóanyag. 100 mg -metoprololium hydrogentartaricum tabl.
nként. 
Javallatok. Hipertónia enyhe és középsúlyos eseteiben magában', 
súlyos esetekben diuretikumokkal és egyéb antihipertenzivumokkal 
kombinálva. 
Angina pectoris. 
Szlvrítmuszavarok: sihustachikardia, paroxizmális szupraventrikulá
ris tachikardia, irreguláris tachikardia, esszenciális keringési hiperki
nézis. 
Ellenjavallatok. ll. és lll. fokú AV-blokk, szívelégtelenség, kardio
gén sokk, bradikardia (60/perc szívfrekvencia-érték alatt). 
Adagolás. Egyéni beállltást igényel. 
Hipertónia: 100-200 mg (1-2 tabi.) naponta, reggel egy adagban 
vagy két részre elosztva: reggel és este. Egyes esetekben szükséges 
lehet a fenti adag növelése vagy egyéb hipotenziv szarrel való kom
binálása. 
Angina pectoris: 1 00-200 mg (1-2 tabi.) elosztva reggel és este; 
súlyos esetekben ez az adag növelhető 3Ö0-400 mg-ig (3-4 tabi.). 
Ritmuszavar: naponta 100 mg (1 tabi.), fele reggel, fele este; ha 
szükséges, 200-300mg-ig (2-3 tabi.) növelhető. 
Mellékhatások. Fáradtság" alvászavar, gasztrointesztinális tüne
tek, bradikardia. Ritkán:,_ nem specifikus bőrreakció vagy a végtagok 
hidegérzése. So~ esetben átmenetiek vagy_ az adag csökkentésével 
megszűnnek. - Orökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: · 
- kalciumantagonista típusú koszorúér-tágítókkal {egymás hatását 

kiegészíthetik vagy er6slthetik). 
Figyelmeztetés. A kezelést fokozatosan kelL befejezni. Hirtelen 
megszakítása - különösen isémiás szívbetegség esetében- a beteg 
állapotát akutan ronthatja. 
Mútét esetén a Betaloe-kezelést az anesztézia előtt legalább 48 
órával meg kell szüntetni. 



Asztmás betegek kezelésekor béta,-stimuláns együttadása .válhat 
szükségessé. ,, -~ 
A Betaloc.nem·ad_ható szivelégtelenségben, kivéve, ha azt egymagá
ban a frekvencia növekedése idézte elő. Egyébként a beteget előze-

;c tesen korilP,énz_áljiJk:digitálisszal, diuretikummal és __ vazodílatátorral. 
(A digitálisz által kiváltott_szivkontraktílitás.nöyekedéstnem befo
lyásolja.}' Inzulindependens diabetes maiiitusban szenvedő betegek 
kezelésekor - más béta-blokkolókhoz hasonlóan - fokozott elővi-
gyázatosság szükséges. · · . ·• • • · · 
Túladagolás esetén: 1-2 mg atropin iv. adása szükséges; .Ha ezután 
sincs megfelelő javulás, vérnyomásemelő szer~ket pl. noradrenalint 
dopamin! (dobutamínt) lehet adni. • · ··· . ·• .• 
Megjegyzés. ol< Csak vényre adható.kí. Az orvps-rendelkezése 
szarint ~ egy vagy kél'alkalommai·'C •ismételhető. ·••· ·' · · · ·• ·· ·• 
Csomagolás. 20 tabi. 

BIARISON Alkaloida mV 200 
kapszula . . • 
Hatóanyag. 200 mg proquazonum kapszulánként. , 
Javallatok. Degenerativ. izületi betegségek (a csipő-, térd-· és 
egyéb izületek artrózisa), króníkus gyulladásos izületi betegségek\ 
(reumatoid ·arttitisz,. -.spondyla'rt.Jlritis .ankylopoetica [Bechte~ew
kór)); akutgyulladásos ízületí-betegségek (akut köszvényes roham, 
akut fájdalmas_ állapotok:_ tortikollisz, cervikobrachiális- szindróma, 

. lumbágó,jsiász stb.);.nem ízületi_eredetú reumás betegségek {tendi
-nitisz,. burzitisz, szinovitisz,_,tendoszinovitisz); krónikuS degeneratfv 

· izületi betegségek gyulladásos fellángolásaí; izületi vagy peti.arJ,íktP. 
lárís s~rülések (zúzódások. fícamok, rándulások). _ •· ~-< . • 
Ellenjavallatok. Ulcus pepticum, szalicíláttúlérzékenység.··_,, · ··, 
Adagolás. Individuális. Felnóttek szokásos.adagja,rtaponta 600 mg 
(3-szar 1 kapszula). A napi adag 800 mg:ra (4 kapszula), akut 
esetekben legfeljebb .. 1200 mg.ra (6' kapszula) növelhető. Ez a 
mennyíség legfeljebb 7 napon át adható; .Króníkus betegségben a 
tünetek . enyhülése általában .néhány napon • belül. bekövetkezik. 

, ftrid~~~i~i:~sŐ:k~~~~~Íö~:~:úzódhat_: A JtlY1:11~_st köv~~ő~!J--~~, ad~_gok 
Mellékhatások. Gyomorfájdalom. hányinger i hasi fájdalom. has
menés. Ritkán: hipotónia, tachíkardia, fejfájás, allergiás bőrreakciók, 
vérképzőszervi zavarok. :. -.-

- GyOgYszerkölcsöllhatások-. -'Óvat0si!n~adhat6.' ~ _ . 
~.orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia); · • · . •· 
- kortikoszteroidokkal és nem szteroid.gyulladásgátlókkal (fokozó

dó· gasztrointesztinális tünetek); 
- kumarinszármazékkal (erősödő antikoaguláns-hatás)._ 

- .;. 

Figyelmeztetés. Ha a beteg anamnézisében emésztőrendszeJ-i be~ 
tegség, vese- vagy májelégtelenség szerepel, fokozott elővigyáza
tossággal adható. Terheseknek és szeptatós anyáknak, valamint 
gyermekeknek adása nem ajánlott. 
A gasztrointesztinális panaszok ..;. kivéve a hasmenést ..:.. a Biariso_n 
étkezés közbeni bevételével, ill. a napi adag csökkentésével rendsze-
ríntkívédhetők. _.' <,.,. · 
Tartós kezelésesetén rendszeres vérképellenőrzés javasolt.
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 

SILAGIT Chinain · J 720 
drazsé · 
Hatóanyagok. 60 mg natrium choleinícum. 20 mg phenolphthaleí
num, 80 mg methenaminum, 20 mg papaverinium chloratum, ,-. mg 
methylhomatropinium bromatum, 7,5 mg mentholum drazsénként. 
Javallatok. Kolelitiázis, kolecisztitisz, kolecisztektómia utáni pana
szok. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófía. gyomor-bél rend
szari sztenózisok, megacolon, súlyos máj- vagy vesebetegség, in~ 
farctus myocardii akut szaka, tachiaritmiák. 
Adagolás. Naponta 2-3-szor 1-2 drazsé. étkezés után. 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, akkomodácíós ·zavar, 
midriA?is, szemnyomás-fokozódás, vizeletürítési nehézség, étvágy
talanság, hányinger, hányás, obstipáció, aritmia. allergiás bőrtüne
tek. 
Gyógyszerkö_lcsönhatások. _ÓVatosan adható: 
-egyéb antikolinergikumokkal és triciklikus antidepresszívumokkal 

(az atropinszera mallékhatások fokozódhatnak). 
Figyelmeztetés. Látászavart okozhat (járművezetés, baleseti ve~ 
széllyel járó munkavégzés!). 
Megjegyzés. + + Vény nélkül is ki adható. 
Csomagolás. 30 drazsé. 

BILISCOPIN Schering 
in j. 

x 110 

Hatóanyag. 11.4 g acidum iotroxicum, meglumin só-formájában 
30 ml vizes oldatban amp.-nként (= 180 mgl/ml). 
Javallat. lv. kolecíszto-, kolangiográfia (kolegráfía). 
Ellenjavallatok. Súlyos szív- és keringési elégtelenség,_jódtúlérzé.: 
kenység, hipertireózis, súlyos vese~ vagy májműködési elégtelenség, 
bizonyos fehérvérsejt~rendellenességek (monoklonális IgM~ 
g_ammopatia, pl.: makroglobulinémia). Terhesség, leromlott állapot. 
Az allergiára való hajlam-külön elóvigyázatosságot igényel. 



Adagolás. Szokásosadagja felnőtteknek 30 ml, átlagon aluli testtö-
megú betegeknek 20 ml. A beadás sebessége legfeljebb 6 ml/perc, 

_Gyermekeknek 12 hónapos korig -0.7 ml/ttkg; 2'-6 éves-kórban 
0,5 ml/ttkg, 6 éven .felül 0,3 ml/ttkg. · _ _ _ -
A beadás időtartania_1 O.percnél_ rövidebb nem lehet. .Ha.szükséges, 
a készítmény- izotóniás -konyhasóo_ld;tttal- hígítható. · '-·- _' __ --
Az epehóly"agról és az~peutakról az-i nj.· beadása utá:n·.30-439.pei"ccel 
készíthelők felvételek. Az epevezeték speciális vizsgálatához.20-30 
perccel az inj. beadása· után célszerű -elkészíteni a_felvételek-et.-
Az epeutak speciális vizsgálatakor a felvételt mindenkor tO perccel 
korábban kell elkészíteni. 
Mellékhatások.- Kellemetieri ízérzés, rossz közérzet, hányás, hóér

- ·zés. -Ezek a beadás sebességének-csök~entése vagy't.övid·-meQszaki-, 
·tása után rendsierint·megszúnnek: TúlérzékeilySégi-reakció-eló.for-
dulhat. - .. .- . . . -- _ . _ 
,Fígyelmeztetés. Allergiás _mellékhatások_·esetére az .azonnali be
avatkozás feltételeit biztosítani kell~ A megelózés,-ill. kivédés módját 
l. a 315. oldalon. . . . --
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin-
tézeti). felhasználásra. · 
Csomagolás. 1 O am p: (30 ml): 

BILOCID Kőbányai J720 
tabi.' . .· . . . . . .· . . . .. . .··· 
'-Hatóanyag. 500 nig oxymethylniCotinamidum tabl.-nként._. 
Javallatok. Kolecisztitisz, kolangitit isz, hepatitis' epidemic~,_:u_táni 
kol~pátia, kölel_itiázis, enteritis;z .. _ _ -~ _ ~ -. -_ .. ____ --~:-:·:.-::·--"'_c~~;, 
Adagolás. lökésterápia: 2-4. napig napi 3 g (3'szor z·tabl.)·ét~~zés • 
után, majd napi_4 tab,l, Súlyosesetekben 2 óránként 500 •. mg.(1' 
tabi.). . ··. ·· · · · · 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi. 

BIOSUPRESSIN Biogal L OOO 
ka_pszul_a__ _ _ _ . _ ... _ ____ _ _ __ .. _ ·: __ -'... 
Hatóanyag. 2b0 mg hYdroxycarbamidum kap~_zulánként.~ 

· ·Javallatok. Krónikus-mieloid,leukémia, elsősorban a_nnakakcelerált 
fázisában, monoterápiában.-Egyéb proliferatív megbetegedésekben, 
főleg kombinációs -kez_elésre. Melanóma metaszt~zissal. Nagy kiter
jedésú, terápiarezisztens pszoriázis;---pspriasis -ad,-erythroderma'- Ver-
gens;t erythroderma· psoriaticum; psor-iasis pustulosa. ·. 
Ellenjavallatok.- Máj-. és vesekárosodás._ citopénia, terhesség;: to

'Vábbá:-·ha citosztatikutnok és immunszuppresszív szerek adása kont
raindikált;·.--fertilis korban csak vitálisjndikációban 'adhat(>:·-
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Adagolás. Tumorok esetében: a) váltakozó terápiában 80 mg/ttkg 
egyszeri adagban minden harmadik nap, b) folyamatos terápiában 
naponta 20-30 mg/ttkg (pl. 70 kg-os betegnek naponta 3-szor 2-3 
kapszula). 
Pszoriázis esetében: a) naponta 20-30 mg/ttkg (pl. 70 kg-os beteg
nek 3-szor 2-3 kapszula/nap), b) intermittáló kezelés: egyhetesadás 
után 1 hét szünet. A klinikai választól függően 2-3 kúra"• ""'-
Kombinációs terápia. Egyéb citosztatikumqkkal-való együttadásakor 
a napi adag az 1 ,O g-ot nem haladhatja meg. 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális zavarok (étvágytalanság, 
émelygés, gyomornyomás), bőrpír, átmeneti hematológiai tünetek 
(anémia), néha idegrendszeri zavarok. A szérumhúgysavszi_nt emel
kedése előfordulhat. 
Figyelmeztetés. Krónikus mieloid !eu kémiában már a fehérvérsejt
szám 20 x 1 0' /l-re csökkenése esetén, egyéb indikécióban 4 x 1 O' /l 
alatti fehérvérsejtszám és 100 x 1 09/l alatti trombocitaszáin esetén 
adását abba kell hagyni. 
Megjegyzés. of< of< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra van forgalomban. 
Csomagolás. 250 tabi. 

BISECU RIN Kőbányai Q 231 
tabi. 
Hatóanyagok. 1 mg aethynodiolunl diaceticum, 0,05 mg aethinyl
oestradiolum tabl.-nként. 
J'avallát. Orális fogamzásgátlás. 
Ellenjavallatok. Hepatitisz utáni állapot, súlyos idiopátiás· terhes
ségi ikterusz és súlyos terhességi pruritusz az anamnézisben.-_Du
bin-Johnson- és Rotor-szindróma, májműködési zavarok, kolecisz
titisz, trombóziskészség, súlyos organikus szívbetegségek, krónikus 
kolitisz, diabetes mellitus. Az endokrin mirigyek egyéb betegségei. 
Malignus tumorok, elsősorban emlőkarcinóma, továbbá laktáció és 
intolerancia. 
Adagolás. Szedéséta menstruáció első napjától számított 5. napon 
kell elkezdeni, és 21 napon át napi 1 tablettát kell bevenni, minden
nap azOnos időpontban, lehetőleg este. Ezt követően 7 nap szönetet 
kell tartani. Szabályos reakciókészségesetén a kezelési sz~net 2-5. 
napján menstruációszerú vér:?.és mutatkozik. A hétnapos_tablettasze

- dési szünet után ismét el kellkezdeni-szedését-tekintet nélkül arra, 
hogy a vérzés tart-e még.....,, és ismét 21 napon át kell szedni. Az egyes 
kúrák kezdete tehát mindig ·a hét azonos napjára esik. Ha a 7- napos 
kezelési szünet végéig sem jelentkezne vérzés, úgy a kezelóorvo_snak 
k~ll eldöntenie, hogy az újabb tablettaszedési időszak megkezdhe
tó-e. Ez az alkalmazási mód folytonosan ismételendő. 
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A fogamzásgátló hatás rendszeres szedése esetén az egyhetes tab
lettaszedési' szünetre. is· kiterjed: ·H_a a -tabletta bevétele egy_ napon 
elmarad, aztmásnap reggel pótolni kell, majd a következő tabL-t a 
szekott időpontban kell bevenni. 2 tabi. bevétele között 36 őránál 
hosszabb idő.ne teljen el, különben az ovulációgátló hatás.folyama
tossága ne.m biztositott. Az óvulációgétló hatils kifejlődéséhez kb. 
1 hétre van szükség. A kúra elsőehetében tehát a fágamzésgátlásra 
biztonsággal számítaf.li nem lehet. · 
Mellékhatások; ·Fejfájás. hányinger, mellfeszülés, · testtömeg
növekedés, bélpanaszok, amelyek a későbbi ciklusokbantöbbnyire 
megszűnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Enziminduktiv gyógyszerek ariletaboli
zációjának meggyorsításával a fogamzásgátlás•biztonSágéecsök- • 
kenthetik. ·c , •• , · c;c;"··;····c·;· .. · 
Fi_gyelm8ztetés; Varikozitásban;··- .epilepsziában·~-- hipertórliában, 
depresszióval járó pszichiátriai kórkepekben rendelése:alapos meg
fontolást igényel. 
A magzat védelme érdekében a tervezett terhesség előtt.3 .hónappal 
a tabletták szedését tanácsos abbahagyni és más, nerh hormonális .----
védekezési módszerhez folyamodni. (. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezésit 
szarint- eQy vagy két alkalommal - ismételhető. Rendelhetőségét 8<. 
-módosftott-23/1973. {Eü. K.17.) EüM számú utasításban;vafa
mint az Egészségügyi Minisztérium 89 560/1979. {Eü. K. 1980.•1.) 
számú közleményében foglaltak szabályozzák. {L.: 3.7 fejezet.) 
Csomagolás. 21 tabi. 

BISPAN Chinoin F.O()(); J,föö· 
~~. . . .-.-~-
Hat6ariyagok. 5:mg-isopropamidum iodatum, 60 _mg drotaverini~ 
úm chioratum tabl.·nként. · 
JavallatOk~ A gyomor és a bélhúzarn motoros é·s szekrécióS funk
ciójának zavarai. Ulcus duodeni et vantriculi esetén adjuvánsként. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia, gyomor-bél rend
szer -sztenózisai,:- megacolon, tachiarítmiák, súlyos máj-; vese- és 
szlv~légtef~nség.. ·~ ... · ... · . • .......... · . . ·. 
Adagolás. Feln6ttek szokásos adagja naponta.2:.3-szor 1-2tabl., 
a 12 évesnél.idősebb gyermel<eké 2-'l-szor %c1 tabi. 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, akkomodációs ·zavar, 
midriátis, szemnyomás-fokozódás, vizeletüritési,nehéiség, tachikar
dia, nauzea,- vomitusz;·obstipáció, fejfájás~' szédülés;·alle"rgiás·bőrtü
netek. · · ' · · 

· Gyógyszerkölcsönhatások. O vatosan adható:. 
...:. egyéb antikölinergikumokkáf-·és -triciklikus antidepresszánsokkal 

{az atropinszerO mallékhatások fökozódhatnak) .· ·-
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Figyelmeztetés. Fokozott óvatossaggal adható időseknek, máj- és 
vesebetegeknek, hipertireózisban üódtartaloml), keringési elégte
lenségben, coronariabetegség ben, szivritmuszavarok esetén,. hiatus 
herniához társuló reflux özofagitiSzben. 
Pajzsmirigy diagnosztikus tesztek végzése előtt legalább egy héttel 
a kezelést célszerú felfüggeszteni. Alkalmazása látászavart okozhat 
{járművezetés, baleseti veszéllyel járó munka!). 
Megjegyzés. >fo Vény nélkül is kiadható. ,,c~ 
Csomagolás. 20 tabi. 

BIUNG Biogal T 200 
kenőcs 
Hatóanyagok. 1 g ammonium bitumenSulfonicum, 2 g zincum 
oxydatum (20 g) vazelin tipusú kenócsben. 
Javallatok. Gyulladásos beszOrődéssel és viszketéssei jéró bőrel
változások, idült ekcéma, pernió, kongeláció, dekubitusz környéké
nek kiegészltó kezelése; furunkulus, karbunkulus beolvasztása (pá
rakötés alá). 
Alkalmazás. A beteg testfelületre kenni. 
Figyelmeztetés. Nyílt sebre alkalmaz_ni nem szabad. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolés. 1 tubus {20 g). 

BLEOCIN Kayaku L OOO 
i nj:· 
Hat6ar1yag. 15 mg bleomycinium chioratUm poramp.-nként. 
Java11atok. Bórrák (penis, scrotum, vulva). A fej és nyak rákja 
{maxilla, nyelv, ajak, garat, gége, szájüreg). Nyelócsórák. Tüdőrák 
(különösen az elsődleges bronchogén rák vagy az áttétet adó szaru
sejtes rák). Méhnyakrák. Malignus limfóma {retikuloszarkóma, lim
foszarkóma, Hodgkin-kór). Agytumor {különösen a glióma). 
Adagolás. Átlagos egyszeri adagja 15-30 mg (1-2 amp.) az alábbi 
módon. 
lm. vagy sc. legfeljebb 5 ml izotóniás nátrium-klorid-oldatban oldva 
bőr-, fej- és nyakrák esetén legfeljebb 1 mg/ml töménységO oldat
ban a fókuSzt körülvevő területbe. 
la. megfelelő mennyiségű izotóniás nátrium--klorid- vagy glükózol
datban oldva egyetlen injekcióban vagy elnyújtott hatású infúzió
ban. 
/v. 5-20 ml izotóniás nátrium-klorid- vagy glükózoldatban lassan. 
Ha láz lép fel, az egyszeri adagot 5 mg-ra vagy még kevesebbre kell 
csökkenteni, és gyakrabban pl. naponta vagy napi 2-szer kell adni. 
A_ kezelést rendszerint heti kétszer végzik, de a beteg -állapotától 
függően adható naponta is vagy csak heti egyszeri alkalommal. 
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Még -.a _tumor eltúnése után -is- szükség -lehet egy··idei_g kiegésZ"ító 
kezelésre pl.10 alkalommal heti-egyszer 15 mg (1 amp,, ív, 

, Egy kezelés teljes adagja legfeljebb 300-450 mg, cA tumor teljes 
eltűnését 1-,3 mg/ml oldattal átitatott tampon lokális alkalmazásával 
is elő lehét s·egiteni v~gy akiújulását megakadályozn i. Kiegészíthető 
a kezelés (pl; a bór-, fej', nyakrák esetén) O, 1%-os kenőcs alkalma-
zásávaL . . . . · .·•. • 
.Mellékhatások. Pneumóniaszerú tünetek, nagy adi:lg·esetén tüdó
fibrózis. Láz, 4-5 órával a kezelés után vagy később (ez spontán 
megszúmk). Hirtelen fellépő vérzés, a rákos fókusz nekrózisa követ
keztében. -Dermatoszklerózisszerú tünetek, mint pl. az ujjak és a 
tenyér keményedése; a bőr pigmentációja, körömelváltozá!'i>k, alo- -
pecia,- sz.tom_ati~is~_ (rendSzer~n.t_-aJ<~z,:t,!~::$~~~r:t-·kt?tJ?9J~~;-~~dása 
után). Ritkán súlyos sztomatitisz és anguláris sztomatitisz.Wullá.rke
zeléssel való kombináció esetén). lv, adás esetén gyak"ín•vénafal
megvastagodás, im. adás esetén:a terület indurációja;.·Ritkán· hány
inger, hányás (közvetlenül az inj. után). Anafilaxia; bőrkiütés. Fájda-
lom a rákos fókuszban, fejfájás, tompaságérzés a fejben, anorexia, 
diaré, pollakizúria, reziduális vizeletérzés, mikciós és vaszkuláris fáj-
dalom. . · · ./ ·-. 
Figyelmeztetés. Megfelelő időközökben a tüdőmúkodésétellen( 
őrizni kell (sztetoszkópos, röntgen-, vitái- és. diffúziós k~piicitásVizs~\ 
gálat._ az oxigén arteriális parciális nyomásának vizsgálata).--Bármi
lyen rendellenesség mutatkozik, vagy a tüdőmúködésben hirtelen 
csökkenés következik be, a kezelést fel kell függeszteni. c 
Ha pneumóniaszerú tünetek jelentkeznek, a kezelést azonnal-abba 
kell hagyni és mellékvesekéreg-hormonokat, ill. antibio.tíkumokaf 

·kell adni. . . • . . . .• .. •·•·cJ•c··. 
Atüdőmúködés (beleértve a tüdőrákoi is), a sziv:, vagy ves'i.inílkö-.• 
dé_s rendel Ienessége esetén,-.il_l. idős betegeknek küJönös-óvátosSltg'~
gal kell adni, csökkentett adagban vagy a:kezelések-'közti időtartam 
növelésével. - _ __,_ _ _ _ __ :--,. ___ -
A pneumóniaszerú- ·-tü_netek gyakrabban- jelentkeznek _a.- korábban 
mellkasi.sugárterápiával vagy egyéb rákellenes szarekkel (elsősor~ 
~ban alkile_zó. szerekkel-.vagy mitomicin C-vel) .k_ezeltek esetében, ill. 
az említett kezelési módok-egyikéveltörténő kombinációban .. 

·Ha 11·táz az-a·dag csökkentése ·euenére ·s·em· mé·rs'éklódik;:·,szteroidot 
- és-antipiretikumokat lehet adni. " 
A sztomatitisz és a bórelváltozások a gyógyszer--abbahagyása-után 
spon)án gyógyulnak. .· . ·.. . l 
Vénafal-megvastagodás esetén át kell térni im .. vagy sc .. _kezelésre. Az 
im .. adás helyén fellépő fájdalom a beadás helyének változ.ta.tásával 
vagy helyi érzéstelenítő alkalmazásával megszüntethető_ vagy meg-
előzhető. , . c • ' . 
A-bányi_nger,--hányás_ antihisztaiT!_iflokkal kez_elhetó._-" 
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Anafilaxia és bőrkiütésesetén a kezelés felfüggesztése mellett szisz
témás __ kortikoszteroidot kell adni. A _terápiás hatás sugárterápiával 
.fokozható. Korábbi sugárkezelés! köve.tően adva gyakran kisebb 
hatás észlelhető, mert nehezebb a rákos fókusz elérése. Ilyen esetek
ben jobb a hatás, ha a rákos fókuszba vagy annak környezetébe 
adják. · 
Terhes vagy feltételezetten terhes nőknek fokozott óvatossággal, 
csak a haszon/kockázat mérlegelésével adható. -.,, __ ,.- ---~ 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbe.teg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. l amp. (15 mg). 

BOLUS AOSTAINGENS EG IS J 500 
tabi. 
Hatóanyagok. 150 mg albumen .tannicum, 150 mg bismuthum 
subgallicum, 300 mg bolus alba tabl.-nként. 
Javallatok. Aku.t fertőzéses bél megbetegedések, mérgezéses gyo
mor- és bélbántalmak, krónikus enterakalitisz ( rothadásos és erjedé
ses diszpepszia, gasztrogén diarrea). 
Adagolás. Naponta 3-szor 1-3 tabi. 
Megjegyzés. Vény nélkül .is kiadható. 
Csomagolás. 50 .tabi. 

BOLUS LAXANS EGIS J 300 
ta bt 
H~tóanyagok. 20 mg extractum rhei siccum, 50 mg sulfur praeci
pitatum,-1 00 mg sennae fol i i pulvis,-400 mg bal us alba tabl.-nként. 
Jav8118tok. -Obstipáció, flatulencia, meteorizmus, bélerjedés, in
te_sztinális autointoxikáció. 
Adagolás. Naponta 3-ször 1-3 tabi. étkezés után vagy esténként 
1-4 tabi. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 40 .tabi. 

BORAGIN Chinain mT 160 
hüvelytabl. 
Hatóanyagok. 250 mg acetarsolum, 30 mg acidum boricum hü-
velytabl.-nként. ,, · 
Javallatok. Fluor al bus, különösen Trichomonas vaginalis .okoztá-
kolpitisz, hüvelyi műtétek helyi előkészítése. 
Ellenjavallatok. Arzéntúlérzékenység. Alkalmazása gyermekeknek 
nem ajárilott. 
Adagolás. Naponta 1-2 tabl.-t mélyen a hüvelybe helyezni. Ha a 
foiyás napokon belül nem csökken, esetl_eg napi 3 tabi. is alkalmaz-
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ható. Atün"'ekenyhülésével ritktibban alkalmazandó végül csak a 
menzesz lezajliisa utiini első héhliny napon ajlinlott.1:+ tabi. .. 
Haszekréciósrendellenesség miatt Mabl:-k nem esnek szét; célsze rO 
azokat behelyezéS előtt vizbe mlirtani: · .· .. •. •• · > 
Mellékhátások. Helyi irritáció, derrnatiti sz, ari:énintoleranci~ ( ége
tő. érzés, fájdalom, erős viszketéS) előfordulhat, ilyenkor a kezelést 
abba kell·hagyni: . . . . . . · .• ••· .. • 
FigyelmeztetéS. Terhesség, laktáció idején csak küYönösen indo-
kolt esetben adható... .· . . · ..... ,;,. 
Me!ljegyzéS •. >~<>fo Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szeront - egy vagy két alkalommal - ismételhető. . . . .. 
Csomagolás. 15 tabi •. 

BRICAN"I'L eGis .. K4oo\.\a41<> 
. elixfr,inj .. tabi. . . h... . .. . ... . .... .'. :·: .• 

Hatóanyag. 300 mg terbútalinium sulfúricum (1 00 rril)-e1ixfrben· 
o,5mg terb~taliniumsulfuricum (1 ml) amp,,ként;2,5 Ing terbutali: 
mum sulfuncum-tabl.:-nként. · ,__ .-. · _ · · __ 
Javallatok. Asthma· bronchi~le, bróó~hiiis Chronicil, 'EmlfizémB és 
a tüdő hörgóspazmussal járó megbetegedései. Fenyegető koraszü,:•· .... , 
l~s. abortus imminenstünetek (16.terhességi héttől), cervixinszuff)- ·• 
Ctencla és cerclage·műtét esetán az idő előtti kontrakciók meQSiün,.; 
tetésére. · · .. 

. Ellenjavallatok. Hipertireózis." Tachikardilival járó szfviitmu.Zava, '<c.. 
rok. Terhesség alatti erős vérzés, korai. lepényleválás és intraúíerin 
infekció. pyelitis chronica.,_ , _-- ._ _. __ -
Adagolá~.Asthma bronchialében_: feln6tteknek 0,25 mg (!fo,a!jlp.) 
sc. legfeljebb hliromszor naponta, ol!. naponta 5-15 mg pemis (2~
szor 1'-2 tabi.). ·· · ·· · . . · · .··· • ~6 :r. : 
A .szi_mpatO!lJimetikus 8fllÍ~Ok.kal SZBIJl~e!'i ~rzékeJlység-:feh,9.tŐSégé 
moatt a betegek kezeféBét aJánlatos napo 2.5 mg-mal (1tabL) kezde
no. Ha megfelelő hörgőtágulat nem jön létre, az adag 2.tabL-ra 
növelhető,. . · • · ·.· 
Gyer'!'ek~knek: 3 éves kor alatt 2,5 ml eli:idr; :3--'6 éves korig 2,5-5 
ml ehxfr, oll. Y..-1> tabi.; 7-,15 éves korig 5-10 ml elixír, ilL %-1 tabL 
naponta 2~-szor. -. __ . _._ 
Az-~lixfr adagolására·a·dobozban elhelyezett adagolómérce szolgál, 
Szulészetben: a kezelést iv. tartlis cseppinfúzióval keli"bevezetni 
amelynek ajánlott max. időtartama 8 óra lehet. Az infúzió összei'illftá: 
sakor 5 mg Bricanylt (1 O amp.) 1 OOO ml izotóniás glükóz c vagy Ji 
izotónilis nátrium-klqrid-oldattal elégy!lbetó.XAz oldat. l ml-.e 5 119 
temutalint tartalll)BZ\: Az adagolíost egyénileg ·kell meghatározni a 
h~tás és tole.ra'!coa fogyelembevételével (7~10 !'Q/perc). Altalában 
ajánlatos az mfuzoós kezelést 10 119/Perc sebességgel'kezdeni. Ez-

.után 1 O percenként 5 !'Q-mal növelhető az:adag .a. percenkénti 25 
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11g eléréséig. Ezt az· adagollist 1 órán át kell folytatni, majd 30 
percenként 5 J.~.g~mal csökkentendő az adag a legkisebb hatásos 

· fenntartó adag ig. Utókezelésre, ú jabb fájástevékenység profilaxisára 
3 ·napon keresztül sc. 250 J-lg (% amp.) adható 4-szer naponta. 
~gyidejúleg 3-szar 1 tabl.-t kap a beteg tünetmentességig, legfel~ 
Jebb a terhesség 37. hetéig. A koraszülés egyes· eseteiben használt, 
egy~b kombinációs kezelésre alkalmas gyógyszerekkeLo(:proszta~ 
glandinantagonisták, gesztagének, alkohol stb.) együtt adható. 
Mellékhatások. A szimpatomimetikumokra érzékeny egyéneken 
tremor, palpitáció; tartós orális kezelés folyamán rendszerint az első 
héten megszúnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-halogénezett anesztetikumokkal (kardiális aritmia); 
- MAO-bénftókkal (hipertóniás krízis); -
- epinefrinnel status asthmaticusban; 
- béta-receptor-blokkolókkal (egymás hatását antagonizálják); · 
- kortikoszteroidokkal glaukómában, tartósan. ( szembelnyomás fo~ 

kozódása). 
Óvatosan adható: 
- anyarozs-alkaloidokkal (extrém magas vérnyomás-emelkedés); 
- adrenergblokkoló vérnyomáscsökkentökkel (csökkenő hipotenzív 

hatás); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (szimpatomimetikus aminok hatá~ 

sát fokozhatja), glaukómában együttes adásuk tilos; 
- tiiQitáliszglükozidokkal (kardiális aritmia); 
-~;inzuli':lnal és orális antidiabetikumokkal (vércukorszint változása). 
Ftgye_lmeztetés. Adása óvatosságat igényel hipertónia, miokar
diális inszufficiencia esetén. Diabetes mellitusban alkalmazva szük~ 
ségessé válhat az inzulin vagy orális antidiabetikum adagjának újra
beállltása. 
Túladagolás esetén: 0,5-1 mg/perc propranolai iv., legfeljebb össze~ 
sen 5 mg. 
Megjegyzés. + Az inj. csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezé
se szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Az elixír és a tabi. csak vényre adható ki. Az orvos re-ndelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal ismételhető.-Asthma bronchialé~ 
ban szenvedő betegeknek a tüdőbeteg-gondozó, belgyógyászati, 
gyermekgyógyászati szakrendelés szakorvosa, valamint a belgyó~ 
gyász, gyermekgyógyász csoportvezető főorvos kórházi javaslat 
alapján térítésmentesen rendeli. A javaslatot tevő szakrendelés 
(gondozó) megnevezésót és a javaslat keltét a vény hátlapján fel kell 
tüntetni. 
Csomagolás. 1 üveg elixír (1 00 ml) 4,30 Ft; 10 am p; (1 ml) 3;70 Ft; 
20 tabi. (2,5 mg). 

129 



BRICANYL EG IS K 400 
spray_ .- - _ :-. . . 
Ható8nya9:-._ 100 mg terbutalinium·· sulfuricum- (14 g.:os -a-dago!Ó-
szelepes) paiaCkónként. ·, 
Java_llatok~ Asthma brofic~iaJe, bronchitis chronica, emfizéma és 
a tüdő hörgóspazmussal járó megbetegedései. __ ... --·~-"~:_ -_. 
Ellenjavallatok. HiPertireózis. Tachikardiával járó szívritrriUsz8Va-
~ . .. 
AdagOlás. A szelep egyszeri megnyomásával 0,25 mg hatóanyag

-tartalmú permet távozik a palackból. A palack tartalma kb. 400 adag. 
Feln6tteknek: naponta 4-szer 1-2 belégzés (4-szer 0,25--0,50 mg). 
Két belégzés közötti mirJimális id() 2_ P,erc. _ ___ _ __ .. :,__ , 
Gyermekeknek_: :5_-1 5 éves .-korig_ a :ké:Szítmény,alkalrnéiz:~·sa -~. e'gyéni 
érzé~enységre való tekintettel-~ intézetLb9állítástJgériyel,_ Napi -3-4-
szen belégzé~ a maximun1; -csák felnőttek, felügyelete ITiellett alkal~--
mazható. . 
Az alkalmazás móclját a gyógyszer dobozában elhelyezett betegtájé
koztató .tartalmazza. 
Mellékhatások. A szimpatomimetikumokra érzékeny egyéneken.-- , -~. 
tremor, palpitáció fordulhat-elő; folyamatos kezelésesetén ezektá 
tünetek az első héten mégszúnnek. _ .. _ \ 
~yógyszerkölcsönhatások. Figyelmeztetés. L.: Bricanyl elixír; 
mJ., -tabi. . . . ~ ._· .'. -·~~-
Megjegyzés. til Csak _vényre adható: ki. .Az orvos rendelkezése 
szerinf- egy vagy két alkalommal....,. ismételhető. Asthma bronchialé
ban. szenvedő betegeknek a tüdőbeteg-gondozó,. belgyógyászati, 
gyermekgyógyászati szakrendelés szakorvosa, valamint a/b'elgy(:)
gyász, gyermekgyógyász csoportvezető főorvos -kórhází-: .. ja_v'ás!Bt 

- alapján térítésmentesen rendeli. --:~..;-:.~-~,: 
Csomagolás. 1 palack (14 g). 

BRIETAL SODIUM Eli Lilly A 100 
in j. 
Hatóanyag. 500 rilg ,methóhexitalum natricum (50·m1) száraz~ 
amp;..,.nként. 
Jav:aHat._Jv~.--.anesztézicLrövjd .$ebészL beavatkozáskor,, ~anesztéz.i_a 
bevezetése, hosszabb-anesztézia (kombinációban··más szerekkel). 
Ellenjavallatok. ·Egyidejű _·acenokumarolkezélés. Barbituráttal 
szembeni túlérzékenység, pOrfíria a kórelőzményben. Ha ellenjavallt 
az általános anesztézia; ez a készítmény sem aikalmazható. 
Adagolás. lv. 1 %-os oldatban (1 O mg/1 ml aqua dest. pro i nj.; 500 
mg-ot 50 ml oldószerben). ~ 
A kezdő adag 50--120 mg (5-12 ml), általában 1 O mgfl ml 5 másod
perc alatt beadva. Az adagot ál!alába~ b_ete_g:~~k~nt_ e_gyéf1_i_l_~g _kell 
beállítani. A kezdő Bdag kb. 5-6 percen "át tartja fenn az an'estféúát. _ 
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Az esetleges fenntartó adag 20-40 mg (2-4 ml 1%-os oldat) 4-7 
percenként. A fenntartó adagot lehet O, 1 vagy 0,2%-os infúzióban 
adni, 5%-os glükóz vagy izotóniás nátrium-klorid-infúzióban kez
deti 1 csepp/másodperc sebességgel. O, 7%-os oldat: 500 mg-~t 500 
ml oldószerben vagy 1. ml 1 %-os oldathoz 9 ml oldószart adunk. 
0,2%-os oldat: 500 mg-hoz 250 ml oldászert vagy 1 ml 1 %-os 
oldathoz 4 ml oldészert adunk. 
Kombinált alkalmazás. Vázizomrelaxánsokkal együtt adh~at6:c::~#Y-~ 
Mellékhatások. Apnoé, vázizomaktivitás, laringospazmus, köhO
gés, tüsszentés, csuklás (túl gyors beadás, nem megfelelő dózis vagy 
premedikáció esetén). Fájdalom az injekció helyén, égő érzés a véna 
mentén. Keringési vagy respiratorikus depresszió (kumulatfv hatás 
révén). Az i nj. környékén lévő idegek károsodása, fejfájás, szaliváció, 
hányinger, hányás, tromboflebitisz, bronchospazmus, delírium .. Akut 
allergi~s reakc!ók: kiütés, eritéma, urtikária, pruritusi-, rinitisz, diszp
noé, hiPC?tenzló, nyugtalanság, anxietás, hasi fájdalom, perifériás 
vaszkuláns kollapszus. 
Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal, alkohollal (a hatás foko-

zódik). 
F~gye,lm~ztetés. A beteg gyomra legyen-üres. A szabad-légutakat 
biztOSitani kell. Adása előtt szedálás vagy szekréciógátlás céljából 
hagyományos aneszteziológiai preliledik~ció javasolt (fenotiazinok 
kevésbé hatékonyak, mint egy ópiát és tropánvázas gyógyszer kom
binációja). 
H.a -a bevezető fázisban apnoé lép fel (különösen gyors beadás 
esetén) a spontán légzés helyreállásáig múvi lélegeztetést kell vé
gezni; 
Kerülni- kell az oldat intraarteriás beadását. Ha az· oldat az érből a 
szövetek közé kerül, szövetí reakciót okozhat. ezt nedves, meleg 
borogatással kell kezelni. 
Ovatosan kell adni: legyengült betegeknek, ill. légző-rendszeri, kerin
gési, renális, hepatikus vagy endokrin károsodás esetén. 
Különösen óvatosan kell adni: status asthmaticusban. 
A gyógyszerhez hozzászokás alakulhat ki. 
Terhességben a haszon-kockázat arány mérlegelendő. 
Nátrium-laktáttaL savas oldatokkal (atropin-szulfát, szukcinilkolin
klorid, tubokurarín-klorid) és bakteriosztatikus szereket tartalmazó 
oldatokkal nem szabad összekeverni. 
Az oldatot 24 órán belül fel kell használni. 
Megjegyzés. til Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóín
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp. (500 mg). 
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BRINALDIX EGIS 1:1 400; N 100 
10 mg és 20 mg tabi.' 

· Hatóanyag. 1 O mg, ill. 20 mg clopamidum tabl>nkéní: · 
· Javallato~. Különböző eredetű ödémás állapotok (szívelégtelen

ség_ okozta. terhe~ég1, nefróz1s~S; p~sznrombotikus:ödéma,c rriájcir-
rözl~ oko~~ aszcJte~z;_-prer:nenst~uá~Jós _panas~ok)._·------ .-:-
Tart~s kort1~oszt~r~ld~~zelés okozta- fo~yadékretenCió;_ Enyhe és_·kö
zépsulyos h1pertoma: onmagában vagy más.vérnyomáscsökkentó-
vel. Enyhe keringési elégtelenség. - . - -- _ · 

_-:Ellenjavallatok. Hipokalémia,. -hiponatrémia,-- .hipoklorémia. Akut 
g1o_merulonefritisz. ~_ré.mia, súlyos ·vese- .és májkárosodáS; -szulfon
amtdokkal -~-zembenl tulér_zékenység • .:>Addison-kór, 
Adagolás,, Egyéni beállítástigények .· 
Különbözó eredetű ödémás ál/apotok;o'l<'eZdő adag napónta 20-40 
mg, ·lehetőleg <eggeJ. étkezés után. Szükség esetén 6G"BO·mg-ra 
emelhetét fenntartó adag -naponta -10'mg- vagy· másodnaponként 
20 mg. . , . 

_ Hipert_6ilia.;·~10 ,m9. reg9et Refr.akter~~setben 8z.-adag <20-niQ-ra 
emelhető vagy mas !1pusu vérnyomáscsokkentővel kombiná1ható. 
Mellékhatások. l:l•pokalémia, hányinger,. hányás, a húgysav-
vércukorszrnt emelkedése, bőrpír; . _, -.- --- ,. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adHató:-
- .lítiumsókkal (a lítium -kiválaSztása a "veSén keresztül- csökkenhet). 
figyelmeztetés. Tartós kezelésesetén káliumban gazdag élelmi
szerek fogyasztása (szárított gyümölcs, főzelékfél ék, gyümölcslevek, 
hal, sovány sajtok) vagy káhumpótlás,valamint a kálium- húgysav-
éá.vércukorszint,idónkénti -ellenőrzése javasolt. - _~,·-:::tc: 
Vese- és_ májel~_gtelens~g esetén a káliums~int, köszvényes -bei~gek:.., 
ben pedig -a -hugysavsz1nt rendszeres ellenőrzése szükséges. -(,___ _ 1: 

-- Cukorbetegek antidiabetikumadagjait és· diétáját --BrinaldiX'-'keZe1éS 
alatt újból be kell állltani. . .. , 

- Terhesség_ és szoptatás alatti alkalmazása fokozott óvatosságat .igé-
nyel. • · · .· 
~lk_alm?zásának első ·s~akaszában .:.. e_gyénenként meghatározandó 
1~e1g- jármave,t vezetm vagy baleseti-veszéllyel járó munkát végezni 

. t•lg~,./t-t.ovább•akban egyé!'ll~g. ~a,tá.r.ozandó meg_ a !ilaJmt)crnéf!éke, 
MegJ~.9VZ8~. Ifi. _:Csak.. venyre adható k1. Az: orvos •rendelkezése
szerint- ·egy vagy két alkalommal - ismételhető. · 
Csomagolás. 20 tabi. (10 mg); 20 tabi. (20 mg), 

BRONCHO-VAXOM Biogal · S 900 
~~lnóttkapszula, gyermekkapszula · 
O~szetétel. 7 mg liof!lezett lizátum á Haernaphilus influenzae, -a 
D1plococcus pneumomae,_ a Klebsiella pneumoniae és ozaenae, a 
Staphylococcus aureus, Streptococcus-·pyogenes és viridans;-vala~ 
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mint a Neisseria catarrhalisbóL felnőtt kapszulánként; 3,5 mg liofile
zett lizátum gyermek kapszulánként. 
Jav811atok. A légzőrendszer, valamint a fül. az orr vagy-a torok 
valamennyi fertőzésének adjuváns terápiája. A recidiva és a kfónikus 
állapotba való átmenet megelőzése. 
Adjuváns terápiaként ·az alábbi betegSégekben: akut és krónikus _ 
bronchitisz, torokfájás; tonzillitisz, faringitisz, laringitisz, rinitisz. szi
nuszitisz és oth:isz. A hagyományos antibiotikumokkal-szemben re
zisztens infekciók, a légzőrendszer vírusfertőzéseinek bakteriális szö
vődményei, különösen gyermekeknek és idősebbeknek. 
Ellenjavallat. Nincs. 
Mellékhatások. Hányás, hányinger, meteorizmus, diarrea, fejfájás, 
bőrkipirulás, bőrviszketés. 
Adagolás. Akut kezelés: 1 kapszula naponta reggel éhgyomorra a 
tünetek megszúnéséig, legalább 10 napig, de legfeljebb egy hóna-
pig. . 
Profilaktikus kezelés: 1 kapszula naponta 1 O egymást követő napon 
reggel éhgyomorra 20 nap szünet közbeiktatásával, három hónapon 
keresztül. Altalában szeptember hónapban ajánlatos kezdeni. Szük
ség esetén tavasszal megismételhető. 
Kombinált kezelés: Az antibiotikumot igénylő esetekhén _a kezelés 
legelejétől az antibiotikummal együtt adható. Súlyos esetekben (fel
nőtteknek és gyermekeknek egyaránt) az akut epizódok kezelése 
kiegészíthető a 3 hónapos profilaktikus kezeléssel. A két terápia __ 
köz9tt azonban egy hónap szünetet kell tartani. 
Figyélmeztetés. Gyermekek kezelése csak 1 éves kortól javasolt! 
Ha a gyermek nehezen tudja lenyel ni, a kapszulák tartalmát valami
lyen Jtalba - például gyümölcslébe vagy tejbe - öntve beadható. 
Megjegyzés. 114 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 felnőtt kapszula; 30 gyermek kapszula. 

BRULAMYCIN Biogal S 730 
20, 40 és 80 mg i nj. 
l:latóanyag. 20 mg tobramycinum (2 ml), ill. 40 mg (1 ml); ill. 
80 mg (2 ml) amp.-nként. szulfátsó formájában. 
Javallatok .. T abramicime érzékeny E. coli, proteusok, Pseudomo
nas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Providencia, Cito
hacter specieszek, továbbá staphylococcusok által okozott 
alsó légúti fertőzések (pneumónia, bronchiolitisz, súlyos bronchi
tisz); 
bőr-, csont-, lágyrészinfekciók, beleértve az égéseket urogenitális 
fertőzések (pielitisz, pielonefritisz, epididimitisz, prosztatitisz, adne
xitisz, a méh és.méh körüli szövetek gyulladásai); 
gasztrointesztinális fertőzések, beleértve a peritonitiszt; 
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a közeo_nt{ idegrendszer fertózései (meningitisz); 
szeptJkemJa; 
e_ndokarditis~, nagy adagú parenterális perliciiÜnnlil ·vagy cefaloS.Po-
rmna1,kombmálva._ _ . .- _ . __ .. .._.,:. 
Adását·ieh~t61ég mikrobiológiai vizsgálat és _áZ antibiotikUmérzé
kenység meg_~a~á_roZ~s~_ előzze meg; sürgős esétben a kezelés::meg
/kezd~~tő~bakte:n_ol_ógli!l er~mény_nélkül is .. :::::--::-.· .. :--_ .. " , .. :""''-·· _ 
EllenJavallat. -Ismert alierg J~ túlérzékenység tobralliiCirinél szem-
ben. · 
Adagolás. lv. vagy im., áludában 7-1 O napig. Szükség esetéri (pl 
endokarditiszben). 3-6 h~tig is adható, folyamatos ellenórzéssE;tl. · 
Szokásos ;egyszen adagJa felnőtteknek 1,0-1 ;5;mQ/ttkg, ez .6-12 
óránként !smétlendő a fertőzéssúlyossága.sierint. .·.. .. < > 
Csecsernokne~·és .uvermekeknpk..H m9/tt.kg/0ap, újszülötteknek 
2-3 mg/ttkg/nap, 2-3 egyenlő részlelbene ... . · .. · .·. .. . · .... ·. 
~~ö~~e!lt vesefunkcióhan a.~ a_dag 1 ffigttl:kQ. az egyes--ácíBQok -kö
zotu.Jdotartam a vesefunkc1otol f9gg, az alábbiak szerint: 

Szérumkreatinin 
kreaii'nin-'éleararlce ada9olási id6köz 

(mg%) (tJ.mol/1) (ml/min) ·(óno) 

< 1,3 < 110 >80 8 
1,4-1,9 110-168 40-80 12 
2,0-2,8 176-247 25-40 18. 
2,9-3,7 256-327 16-25 24 
3,8-5,3 335-468 10-15 ·~~ 5,4-7,2 477~36 6-10 

> 7,2 > 636 <5 7'1. 
/o 

---~ 

Mivel az ~Qyéni _in~!ldozás je~entós- lehet, ha m6d ~án iá~ a}á~18tos 
a tobram1cm. sz1.n~Jet ~llenönzni a szérumban, a maximális érté_k 
(1 órával az 1_m. '"l: utan) 7-10 mg/l,a minimális: 2mg/l.. . 
Ha ,a tobram1cmsz1nt-a szokványos adagolás mellett nem-éri er a 
hata~os értéket~ az-~dag- tov~bbi mqn:itorozás·mellett-'- emefeQdö; 

-ha--y~~~ont-a~szl',lt-·-tul--n:tagas;-- a_,-kez-elés"k~sebb·adaggal·-foiYtatat:tdó. 
lnfuz1os adagolas·eseten az-egyszeri felnőtt-:adagot izotóniás-nátri
um-klorid, vagy .5%-os szólócukoroldatban (1 00-200 ml) higítva 
gyermekek esetében arányosan kisebb volumenben alkalmazzuk. ~ 
oldatban a hatóa~yag ,koncentrációja lehetőség-si:erint 1 mg/ml alatt 
legy~n.. ( · . .... . 
Jl.'!ellékhatások. A vesefunkció válto~asa (a.'karbamid-N,, mara
ctek-N-, szérumkreatmm-értékek .-emelkedése : oligúria cilindrúria 
fokozódó prote_inúria)_- első_s_orb_a~ ~ vets~kijro._;odmt__~t_~_ge_kbeo.-a~ 

134 

"'~-

ajánlottnál nagyobb adagok alkalmazásakor. ütetoxikus hatás: vesz
tibuláris károsodás (szédülés, fülzúgás, fülcsengés). halláskároso
dás - főként nagyobb adagok, ill. tartós alkalmazás esetén. 
A-nefro- és ototoxicitás kockázata kisebb ép vesefunkciójú betegek
ben, továbbá az előírt adagolás és kezelési időtartam betartása mel
lett. 
Esetenként megfigyelhető a kezeléS alatt a transzarnioá.~ékek 
(SGOT. SGPT) pozitíwá válása és a szérumbilirubin-szint emelke
dése, anémia, le u ko- és trombocitopénia, láz, bórkiütések, urtikária, 
viszketés, fejfájás, bágyadtság. hányás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- egyéb neuro- és nefrotoxikus antibiotikumokkal. pl. aminoglikozid 

és polipeptid antibiotikumo~kal (neuro- és nefrotoxicitás fokozó
dása); 

- Furasemiddel és Uregyttel (ototoxicitás fokozódása); 
-neuromuszkuláris blokkolókkal (az izomrelaxáns hatás fokozód-

hat; légzésbénulás veszélye); 
- béta-laktám antibiotikumokkal (komplexet alkotva hatáscsökken

tó interakcióba léphetnek, azonos fecskendébe nem szívhatók, 
infúziós oldathoz nem keverhetök. Ez a kölcsönhatás in vivo csak 
beszúkült vesefunkció, magas szérumkoncentráció esetén jön _lét
re). 

Figyelmeztetés_ Az aminoglükozidokra/jellemzó -potenciális toxi
citás miatt a betegek gondos klinikai megfigyelése szükséges. Kimu
tatható vagy feltételezhető vesekárosodás esetén, ill. ha a kezelés 
sOrán <:l kezdetben ép vesefunkció romlásának jelei mutatkoznak, 
különös óvatosság ajánlott, és rendszeresen ellenőrizni kell a vese 
és a VIli. agyideg múködését. 
Renális, vesztibuláris vagy akusztikus funkcióromlás észlelésekor a 
kezelést abba kell hagyni, ill. az adagolást megfelelően módosítani 
kell. 
Koraszülötteknek és újszülötteknek a vesemúködés éretlensége mi
att csak különös óvatossággal adható. 
Túladagolás vagy toxikus tünetek esetén peritöneális vagy hemodia
lízissel gyorsitható kiürülése a vérből. 
A kezelés alatt a nem érzékeny mikroorganizmusok előretörése elő
fordulhat. 
Terhességben az aminoglükozidok alkalmazását maradandó magzati 
károsodás veszélye miatt csak az anya életveszélyes és atoxikus 
antibiotikummal nem kezelhető bakteriális infekciója indokolhatja. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 10 amp. 40 mg (1 ml); 10 amp. 80 mg (2 ml). 
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BUCARBAN Chinain M500 
· tabi. 

Hatóán\iaQ_.-"500 mg· carbUtamidúm tabl.-nként-: -
Javallat.- Felnőttkorí.-diabetes mellitus, ha az inzulintermelés -nem 
szilnt meg: -- '. ---.--- . < -_- --
EIIenjaval)atok. AcidózisoS anyagcserezavarok, .fgy-prekónia és 
coma diabeticöm, .fertőzés,··_ lázas állápOt vese~. ill. ffi'ájmúködési 
elégtelenség, műtét. terhesség. Juveriilis diabetes m·emtus kezelésé
re nem alkalmas. 
Adagolás. Beállítása. ill. átállítása kizárólag gyógyintézetben vagy 
szakorvosi_ járóbeteg-rendelésen. állandó orvosi __ és _laboratóriumi 
ellenőrzés mellett~ egyérii. -megftélés al_apján~_v_égezhetó:· Inzulinról 
történő átállftáskor az inzulinelhagyásajokozatos,:legyeh. 
Altalános adagolási irányelv: naporita 250.:.1500 mg "{}>C3.tabl.). 
legfeljebb 2000 mg (4 tabi.) étkezés közbenvagyközvetlenül Utána. 

.A- beVezetési-időszakában -(5--6 napig): a-napi vizeletcu'kor'-ürítés 
mérése és néhányszor a vércukorvizsgálat .elvégzése- szükséges. 
A kezelés bevezetésének további időszakában (kb. 2 hónapig) 1-2 
hetenkénti ellenőrzés szükséges. Az adag csökkentése vagy növelé- . "' 

-se. csak megfelelő-laboratóriumi ellenő-rzés mellett történhet. A-f.. 
adagolás megszüntetésének szüksége esetén a. kezelés Gilemalléll 
vagy G ilemal + Adebit kombil"!ációval, vagy inzulinnal folytatható.\ 
M911ékhatások. A-, szulfanilkarbamidok közül -a leggyakrabban \-.:...,__,_ 
okoz mellékhatásokat. Előfordulhat -:csontvelőártalom ·(agranuloci
·tózis), valamint -allergiás_ reakció,_ fejfájás, -székrekedés, gyomor-bél 

, panaszok, nagyobb adagok alkalmazása során a pajzsmirigy ~1)1úkö-
·dési zavara. ·' :~'" 
Gyógyszerkölcsönhatások. 6vatosan.adhat6:: \> _,( ·'<--, 

-- ·szulfonamidokkal,- .szalicilsav-, .fenilbutazon-; .kumarinszár-ritBzé~,: 
kokkal. MAO-bénítókkal. béta-receptor-blokkolókkal. klóramféfif. 
kallai, guanetidinnel és rokonvegyületeivel ·(hipoglikémia_ veszé-
lye);.·.. . .· 

~ vizelethajtókkal (elsósorban tiazidszármazékokkal), -kortikoszte
roidokkal;; feniteinnal (hatását csökkenthetik). 

Figyelmeztetés. A kezelési időszak alatt--a beteg~diétája.-és,élet-
~ _mó.Qjj:L~.I_l_tiJid.P_J~gyen,-_A~ __ étren_di .e!őír~_sp_k._~_igq~{l_-:Pgt§J!~§_é!_.~hm_

gedhetetlen: Mútét előtt a beteget inzulinra kell beállítani. A. kezelés 
alatt-a vérképet rendszeresen ellenőrizni kell. Alkalmazásánakidótar
tBma ;;~Jatt szeszes italt fogyasztani tilos, mivel esetenként alkoholin-
toler:ancia fordulhat elő. _ __ ._ :,_ _· ,>, 
Megjegyzés~--+ -Csak vényre adható·ki';:·Rehdelését·utasítás szabá
lyazza (1.: 3.8 fejezet). Térítésmentesen :rendelendő. Ha ·az-orvos 
térítéskötelezettséggel-rendeli, -.rendelkezése szerint :- egy- vagy két 
alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 
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BUROFIX Alkaloida T 400 
tabi. 
Hatóanyagok. 2.2 g calcium aceticum (l. jelzésű) tabL·nként és 
3-g aluminium sulfuricum (ll. jelzésű) tabl.-nként. 
Javallatok. Fájdalmas duzzanat-, gyulladás, zúzódás, rándulás; bőr
gyulladásokban a bőrleszülés enyhítése. 
Alkalmazás. Külsőleg. Az l. és ll. jelzésű csomagolásbóU,.cl..,tabl.·t 
külön-külön %-~liter vízben feloldani, a két oldat elegyét boroga
táshoz ·hasZnálni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 4 tabi. l. + 4 tabi. ll. 

BYANODINE Biogal mV 200; X 200 
kapszula 
Hatóanyag. 150 mg penicillaminum kapszulánként. 
Javallatok. Reumatoid artritisz (azaz prograssziv vagy primer kró
nikus poliartritisz). juvenilis krónikus (reumatoid) artritisz, progresz
szív szisztémás szklerózis ( szkleroderma), krónikus agresszív he pati
tisz, nehézfémmérgezések (réz, ólom, cink, higany, kobalt), Wilson
kór, cisitinúria, cisztinkőképződéS. 
Ellenjavallatok. A vérképzőrendszer súlyos károsodása, súlyos 
vesekárosodás, veseelégtelenség, penicillinérzékenység, tisztázatlan 
autoimmun betegség, terhesség, szoptatás. Wilson-kórban és cisz:
tirJúriában mérlegelendő, hogy az alapbetegség kezelésének elmu
lasztása vagy a penici !Iamin adása jelenti-e a nagyobb kockázatot az 
a·nyára; ill. a magzatra. 
Adagolás. A napi adag és a kezelés időtartama függ az indikációtóL 
Reumatoid artritiszben kezd ó adagként napi150mg-ot (1_kapszula) 
ajánlatos alkalmazni, ez az adag nagyobb idóközönként_(minimum 
2 hetenként) 150mg·mal emelhető. Az ajánlott napi adag 600.:. 750 
mg (4-5 kapszula), de a 900 mg-ot (6 kapszula) ne haladja meg. 
Klinikai javulás esetén a napi adag 300-450 mg-ra csökkenthető, 
melyet a mennyiségtől függően 2-3 részletben célszerű -bevenni. 
A gyógyszert a kedvező hatás elérése (mintegy 3 hónap) után is 
tartósan, 6-12 hónapig ajánlatos fenntartó kezelés formájában ada
golni. 
Juvenilis kr6níkus (reumatoíd) artrítiszben átlagos napi adagja· 
6 éves kor alatt 150 mg (1 kapszula), 6-12 éves korban 300 mg 
(2 kapszula), 12 év felett a felnőttkórnak megfelelő napi adagok 
alkalmazhatók. 
Krónikus agresszív hepatitisz, progressz/v szísztémás szklerózís ese
tében a reumatoid artritiszné[ leírt módon adagolható. Átlagos napi 
adagja felnőtteknek nehézfémmérgezésben és Wilson-kórban 900 
mg (6 kapszula). legfeljebb 1800 mg, cisztinúriában 900 mg. 
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Mellékhatások. Hányinger, hányás, étvágytalanság, ritkán kole5z' 
tázis, az ízérzés-és szagláS zavara, es~tleg_telje~_.kiesése, exa_n~érna, 
láz_. ~itkán· súlyos, erythema ex~u~a~tvum -f!ll!lttfc;>rm~. -pem.~IQl!s.~_r:a 
emlékeztetó_bórtün'etek; proteinuna, til. nefroztssztndroma kial_ak';!lá
sa; hajhullás~-csontveló-diszk~ázia: anémia, leukopéni~,,t~om~octto; 
pénia, valamint limfadenopátta. A kezelés: .alatt. ~utot.mmun_-:Je~~egu 
tünetegyüttesek: lupuS erythematosus~a hasonhtó ~zmdró~a (i:ter
matitisz, szerozitisz), miaszténiás reakctó, myasthema gravts ala~ul
hat -ki.- A kezelés alatt antinukleáris ellenanyagok jelenhétnek meg. 
Örökletes gyógyszerérzékenység elö.fordulhat 
Gyógyszerkölcsönhatások. Egyutiadása tilos: .. . . 
- a reumatold artritisz keze_lésére a1katrna_zott egyéb, ~un,.,_~~z•S9Yt?9~~ 

szerakket pl. aranysókkat citoszta_~i~u_rnok~al_<·!evarT}t_~~J1.~1!-_~n,tt; 
maláriáS szerekkel, valarnint fenilbUtazonnaf{a meiiQK_hatltSokhal• 
mozott fellépésénék veszélye); _ · · · 

-vastartalmú gyógyszerekkel (kelátképző hatás). 
Figyelmeztetés. A kezelés első '~á~om hónapjában kéthetenként, 

. majd havonként ajánlott a ~~~~lt?ttv·e~. kva!ltl~atfv _vérkép __ { + trom~ 
bocitaszárn h a vizelet fehérjeuntes- és uledekvtzsgalata. Sulyos an~~------~.-" 
mia [hemoglobin gyors, progresszív es~se {5 mmol/1-alá)];:_leukope:f 
nia (fehérvérsejtszám 4 x 1 09/l; neutroftlszám 2000 alatt). tromtl_oCt·\_ 
topénia (1 00 x 1 0'/1 alatt) esetén a kezelést véglegesen meg-kell· 
szakítani szükség szerint--a·beteQet hospttaltzálm kell. --l:nyhe pr_ote- \,_.__,. 

"inúria {2 'g/24 óra alatt} esetén a kezelés csökkent,ett_ ad_agga~ folyta; 
tandó, 2 g/24 óra érték to;le_tt véglegesen megszak1tando; Ak1alakul~ 
nefrózisszindróma reverztbths:-Enyhe aliergtás tunetekesetén ~-,k~~e 
lést meg kell szakítani, antiallergikumok adása javasolt_. A f)ent_9tll~-
aminnal szembeni túlérzékenység többnyire a kezelés elsó.2_",3,~eté- ·:-
ben lép fel.· Átmeneti szünet után alkalmazás~kor-·ú~ra jelent~e~h~~::: 
nek- a- tünetek.-- A toxicitás jelentkezése --néha .dóztsfuggő. -Sulyos 
dermatitisz jelentkezése eset én·· a ~eze~és végleg . abb_ahagy~ndó.
lzérzészavarok esetén a kezelés 8 6 -vttamtnnal va16 ktegészitéSé_-Java~ 
solt, amennyiben a panasZoknem enyhül nek, a kezelés végleg meg~ 
sZakítandó. ·- - ·· -- . - · 
Közvetlen .fájdalomcsillapltó, ill. gyulladásgátló hatása_ mncs, ezért 

. megfelelőindikációkeseténilyenszerekkel.a kezelést.kJJ<ell eg~zl, 
teni. · _ __ --, 
Megjegyzés. ll< Csak vényre .adható ki. Az orvos .rendelk".~ése 
szerint- egyvagy két alkalommal-Ismételhető. A gyógystert annak 

-a szakrendelésnek_ {gondOzó) a: szako_rvosa _rendelheti. a_~ely a 
gyógyszer javallatai ster_inti ~etegség_eS;:tén ~beteg ~yógv_kezelés~
re területileg és szakmallag Illetékes. 
Csomagolás.· 40 kapszula. 

CALCIMUSC Kőbányai G OOO; N 400 
in j. 
Hatóanyag. 500 mg calcium gluconicum ( ~ 44 mg kalcium) 
(5 ml) amp.-nként; 1000 mg calcium gluconicum ( ~ 88 mg kalci-
um) (10 ml) amp.-nként. _ 
Javallatok. Hipokalcemia, tetániaszindróma, súlyos hiperk.a1émia 
(EKG-kontroll mellett), allergiás betegségek, gyulladás9k.A,.!<.Jllci
umháztartás diagnosztikájában szokásos kalciuminfúziós·próblkhoz 
alapanyagként Oxálsav-, citrát-, flourid- és Na-edetát- (komple
xon-) mérgezés. 
Ellenjavallatok. Hiperkalcémia, digita1izált állapot. 
Adagolás. Terápiás alkalmazásakor: feln6tteknek l_!!lponta 1-3-szor 
5-1 O ml im. vagy igen lassan iv. 
Gyermekeknek: 1-6 éves korig náponta 1-2-szer 1'-2 ml iv .. 6-14 
éves korig naponta 1-2-szer 3-5 ml iv. __ 
Mérgezésben: egyénileg, a beteg állapotának megfelelő adagok 
szükségesek. · 
Kombinált kezelés. Dihidrotachiszterollal vagy D-vitaminnal, per os 
kalciumkészítményekkel krónikus hipokalcémiában, tetániás roham 
megszüntetésére adható. • 
Mellékhatások. Tachikardia, izzadás, vérnyomásesés. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
- parenterális digitáliszkészítményekkel. 
Figyelmeztetés. Az oldatban esetleg található kiválás az amp. 
meleg_ vízbe helyezésével néhány perc alatt oldódik. Kizárólag kris
tálytisita oldat használható. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orVos rendelkei:ése_szerint 
- egy .vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Csomagolás. 1 O amp. (5 ml); 50 amp. (5 ml); 1 O amp. (1 O ml); 
50 am p. (1 O ml). 

CALCIPHEDRIN Alkaloida G OOO 
m~. , 
Hatóanyagok. 285 mg calcium hydrogenphosphoricum, 28 mg 
calcium gluconicum, 24 mg ephedrinium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Allergiás betegségek (gyógyszerexantémia, urtikária, 
sztrofulusz, ekcéma, asztmás hörghurut, szénanátha, stb.) és légúti 
gyulladások (laringitisz,laringotracheitisz, bronchitis chronica stb.). 
Ellenjavallatok. Szívbetegség, hipertónia. 
Adagolás. Felnótteknek: naponta 3-szor 1 tabi. 
Gyermekeknek: 1-12 hónaposnak naponta 1-3-szor ~tabi., 1-6 
évesnek naponta 1-3-szor '!h tabi .• 7-14 évesnek naponta 1-3-szor 
1 tabi. 



Mellékhatások. Nyugtalanság,. álmatlanság, szlvdobogás. Ezell 
mallékhatások nyugtatókkal ellensúlyozhatók, ill. elkerülhetőkiha az 
utolsó pdago~. nem este, hanem délután veszi-. be' a- b9te9:· 
Megjegyzés, + Csak· vényre adható ki.· Az corvos rendelkezése 
szerint- ·egy vagy :két alk'alommal - ismételhető: · 
Csomago_lás, 20 tabi. · 

cALCIUM cHLORATUM . ~iagal .... r. L~ "l;;~ : d~o~:l 
~ . . . 7 .. 
Hatóanyag. 500 mg, ill. 1 g calcium chloratw)l/(5,. ill.. 1 O ml) 
amp.-nként (1 g hatóanyag 176 mgkalciumot ta+talmaz) ........ ·· 
Javallat. Kalciumterápia, főként -~ipok~l_ce·r_tliába)l. _.D_i~~n_osZtikus 
6f~~~~~~~lciumterhelési pr_ób~_k,bbz, e1t;JI(%~.~S>9rítjt~~~~gí_~~~-~"'fúZiós 
_EIJenjavallatok. Hiperka!Céiriia. S_ZiVQJPkoZTt.i-kéZéléS ·· a·h:ih_· 'iiem 
adható. / · 
Adagolás. Felnőtteknek iv. i nj. egys~eri adagja 1 O ml. melyet las
san, legalább .3. perc· alatt kell beadni. Diagnosztikus próbákban 
megfelelő higítáSbaii infúziókétJt:' - ___ . . _ _.-----
Mellékhatások._ Melegérzés..-1wengeség, szivritmuszavarok, hipo:- · 
tenzió, kona·ps:zus: . ·"'< . _ - -·-;_ , ';_; 
Gyógyszerkölcsön hatáS. Együttadásó .tilos: . . . . ' 
-szívglükozidokkal (az.o1{-kardiális hat~sát fokozza;-digitáli,t;zintoxi~ '\...__ 
' káció veszélye).. . / . , . . 
Figyelnieztétés. Ai inj:-laSsú beadása cS&kkehti a kardiovaszkulá-
ris_ koUapszus_kQckázatát. _ ,- : -_ _ _ _. _·.· _ ."'/··:; 
Mellékhatások .. jelentkez~se -esetén a befecskendezést _l~ssífáQi -~eJ_I, 
ill. abbahagyni. . . ·• . · · · · { · 
Szöveti~Qátó hatása miatt aZ --extravazációt kerülni kell. __ ---. " ''-~:::._-> 
MegjeQyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése· Szerint 
- "9Y vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 O amp. (5 ml); 1 O am p. (10 ml). 

CALCIUM. LACTICUM Biogal G OOO 
tabi. . . . . .. 

· Aaí:oariyag: 250 ín9 calciúm laeticum tábL'nl<ém: 
. Javallatok. A .. szervezet- mászveszteségének · p_ódása- :(terhesség, 
szoptatás, oszteoporózis stb.-esetén), csalánbetegséQ, szénáóátha. 
Adagolás. Feln6ttek napi adagja 750 mg-5 g (naponta 3-5-ször 
1-4 tabi.) . . ... · · . • 
Gyermekeknek l éves korig 750 mg:.1,5 g (naponta 3-szar 1-2 
tabi.), 1 éven túl a felnóttével azonos az adag. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Nem adható egyszerre: 
"""" tetraciklinek~el és vassókkal ( felszívódásukat cSökkenti); 
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Figyelmeztetés. Károsodon veseműködés esetén nagy adagok 
tartós adása kerülendő. 

· Tartós kezelés során (kúlönösen D~vitamin egyidej a- adagolásakor) 
hiperkalcémia alakulhat ki. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 50 tabi. 

CALCIUM-SANDOZ Alkaloida 'N'4oo 
pezsgőtabl. 
Hatóanyagok. 300 mg calcium carbonicum, 2,94 g calcium !ac~ 
togluconicum ( ~ 500 mg kalcium) pezsgótabl.-nként. 
Javallatok. Kúlönböző eredetű (klimakteriális, öregkori; ill. korti~ 
koszteroidkezelés, gasztrektómia, immobilizáció és trauma kiváltot~ 
ta) oszteoporózis; szükség esetén-terhesek és szoptató nők, továbbá 
növekedésben levő gyermekek kalciumterápiája; akut és krónikus 
oszteopátia, a vázizomzat demineralizációjával járó akut-és krónikuS 
állapotok; rachitisz, oszteomalácia specifikus kezelésének adjuválá~ 
sa; tetánia, látens tetánia; allergiás állapotok adjuváns kezelése. 
El_lenjavallatok. Hiperkalcémia (pl. hiperparatireoidizmus; D-vita~ 
m1n~túJadagolás, myeloma multiplex, ·csontmetasztázisok). Súlyos 
veseelégtelenség, súlyos hiperkalciúria: 
Adagolás. Felnőtteknek: oszteoporózisban kezdő adag naponta 
3-szor 2 tabi., mely néhány hét után napi2-szer-2 tabl.~ra csökkent
hető. Laktáció és terhesség alatti kalciunípótlásra: naponta 3-szor 
1 tabi .. Egyéb javallatokban a szokásos adag: naponta 2-3-szor 1 
tabi. 
Gyermekeknek: súlyos kalciumhiányban, pl. tetániában naponta 
2-3-szar 1 tabi., egyéb esetekben napi 1 tabi. 
A tablettát 1 pohár vízben (2 dl) feloldva kell bevenni. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: 
-orális tetraciklinnel (adását követő 3 órán belül a tetraciklin felszí-

vódását csökkentheti); . 
- digitáliszglükoziddal (!okozhatja a digitálisz kardiotoxicitását). 
Figyelmeztetés. Csekély hiperkalciúria (300 mg/24 óra fölötti 
érték), továbbá krónikus veseelégtelenség vagy vesekő esetén a 
kiválaszton kalcium mennyiségét ellenőrizni és szúkség esetén az 
adagokat csökkenteni kell, ill. a terápia megszakitása válik szüksé~ 
gessé. -
Napi több, mint 1 OOO NE D-vitaminnal együtt adva, a Calcium~ 
S_andoz pezsgőtabl. adagját napi 2 tabL-ra kell csökkenteni, és a 
VIzelenel úriten kalciummennyiséget ellenőrizni kell. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéseszerint 
-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 pezsgótabl. 
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CALDEA Alkaloidá P 800;,N 400 . 
tabL , -. . 
Hatóanya~ok. 500 NE retinolum, 750 NE ergocalciferb1um, 
400mg calcium hydr~genphosphoriclim,-200 mg Calcium.lacticum 
tabL-nként. -. . , .,, c.'. · 
Javallatok.- Oslteoinalácia, ·hij:mkafcé:miás ·tetánia,·: gr?viditás ·--má
sodik fele.-
Gyermekgyógyászatban: elhúzódó, antiepileptikus {pL Diphedan) 
vagy kortikoszteroidkezelés esetén az osteomalacia antiepileptica, 
ill. a .hipokalcémia profilaxisa. . 
Ellenjavallatok.· Hiperkalcémia (pl. hiperparatireoidizmus, szarkoi
dózis, plazmocitóma, csontmetasztázisok),-s_úl_yosveseelégtelenség, 
súlyos-hipe-rkalciúria.-: _-· -< ·_:- --_---;-<-"_:<·--':'--- ,;;::·-_--;<-,----_:;,:_;_~·<---··_.·--- __ -.. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta·1· tabL, gyermekekneki<étnaponta 
1 tabL • _ -· - · • ·• 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható: _ 
-orális tetraciklinnel (adását követő 3 órán belül a tetraciklin felszí~ 

vódását csökkentheti); · . . , ., 
. - digitáliszglükoziddal ( fokozhatja a digitálisz kardiotoxicitását). 

Figyelmeztetés. Hosszabb ,ideig tartó ~ag~ nagyobb<~dagok ~l kal( 
mazása mallen a szérumkalc1ums?mt tdonkentl ellenőrzése-szuksé~ 
ges. -- - -- ·- ·
Csekély tliperkalciúria;· továbbá krónikus veseelégtelenség vagy_ v~~ 
sekő esetén a kiválasztott- kalcium mennyiségét ellenőriztetni és 
szükség esetén az adagokat csökkenteni:kell, ill. a terápiát-meg--kell 
szakítani. 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi. , , 

CALYPSOL Kőbányai ,-;..\\oo 
i~. . '. c 

Hatóanyag. 500 mg ketamin um, sósavas só formájában (1 O ml) 
amp.-nkéntc . :· . i ,. 
Javallatok. Általános-érzéstelenítésre önmagában alkalmazva rövid 
mútétek,.eszköiös, ill_.· fájdálmas·diagnosztikai beavatkozások--sOrán. 
_j!.nes~~zia beveZetése egyéb _nar~otikumo_k ___ ha~zn_ála_ta :~l_őtt~, Gyen_~ 
gébb haiású narkotikumok (pL dinitrogénoxid) tiáílisáriak erősítése. 
Ellenjavallatok. Eklampszia, hipertóniabetegség. . 
Adagolás. Egyénenként változó. Az intravénás kezdeti adag felnőt- · 
teknek 1 ,0-4,5/ttkg, gyermekeknek 0,5-4,5/ttkJ;J. Az 5-1 O perces 
narkózist eredményező átlagos adag 2,0-mg/ttkg. 
Az- intramuszkuláris-- kezdeti-- adag felriőtteknek 6,5-13,0- mg/ttkg, 
gyermekeknek 2,0-5,0 mg/ttkg. Felnőtteknek, 1 O mg/ttkg adagja 
rendszerint 12~25 perces anesztéziát biztosít. · _ · 
Az -altatás fenntartásához fenti adagok fele haszná latos. 

Mellékhatások. Teniiónövekedés, pulzusszám-emelkedés; nyál
folyás, hányinger, hányás, légzési és látási zavarok. Az ébredési 
szakban hallucináció, pszichomotoros nyugtalanság, zavartság. 
A posztnarkotikus nyugtalanság Droperidollal (0,1 mg/ttkg im.) 
rendszerint megelőzhető. . _ 
Kombinált alkalmazás: Más narkotikumokkal és Izomrelaxánsokkal 
kompatibilis. . <.c-,_-J~"" 
Gyógyszerkölcsönhatások. Fokozza a tu_bokurann ne~romusz
kuláris blokkoló hatását, de nem befolyásolja a pankuromum és a 
szukcinilkolin hatását. Tireoidkezelés során emelheti a vérnyomást 
és tachikardizál. 
A barbiturátokkal kémiailag összeférhetetlen, így közös fecskendébe 
nem szivhatók fel. 
Figyelmeztetés. Túladagolás esetén légzési elégtelenség léphet 
fel. Ilyenkor a légcserét mechanikusan kell támogatni, rnert az ana
leptikurnak rendszerint elégtelenek. Alkalmazása aneszteziológus 
jelenlétéhez és megfelelő intézeti körülményekhez kötött. 
Intravénásan igen lassan fecskendezhető be, a beadás legalább 60 
másodpercig tartson. _ _ 
Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befol_vásoló ha
tásának időtartama alatt jármúvet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. _ . . . 
Megjegyzés. ~ Kizárólag fekvőbeteg~gyógymtézetl (gondoz6111~ 
tézeti) használatra. 
Csomagolás. 5 amp. (10 ml). 

CANESTEN EGIS T 130 
hüveiV!abl. 
Hatóanyag. 100 mg clotrimazolum tabl.-nként. 
Javallatok. Különböző Candida-fajok, főleg Candida albicans, va
lamint trichomonas okozta fluor és kolpitisz. Különbözö, Canesteme 
érzékeny keve(t fertőzések esete i. 
Ellenjavallatok. Esetleges túlérzékenység. 
Terhesség esetén az első 3 hónapban adagol~sa m~gfontolandó, bár 
semmiféle utalás nincs teratogén vagy embnotox1kus hatására. 
Alkalmazás. Naponta 1 tabi. este, mélyen a hüvelybe ~eve_ze~. 
hat egymást követő napon keresztül. Szükség esetén napl ~tabi. -~~ 
alkalmazható (reggel és este 1-1), 6-12 napon át. A remfekc1o 
elkerülésére szükséges.a partner egyidejú lokális kezelése C~nesten 
kenőccsel. Az intravagináHs applikáció kiegészítésképpen ajánlato~ 
a vulva~ és az anális terület napi kétszeri Canesten kenőccsel vaJo 
kezelése. Makacs T richarnonas-fertőzések eseteiben mind a beteg, 
mind a partner kezelésére ajánlatos kiegészítésképpen orálisan met· 
ronidazaJt {Kiion) adagolni. . .... 
Mellékhatás. Ritkán előforduló nyálkahártya-1rntac1o. 



MegjegVz'éS. lll Csak vényre ~dható ki. Az __ orvós ·rendelkezése 
:- szerint- _egy_ vagy két alkalommal-- ismételhető.~~ 
Csomagolás. 6 hüvelytabl. 

CAIÍIESTÉN EG IS T 130 
kenőcs, oldat . . ---' '- > -
Hatóanyag. 200 rrig clotrimazolum (20 g) vízzellemosható· ke· 
nöcsben; ill. üvegertként 200 mg clotrimazolum (20 ml). polyoxae-
thenum 400-ban. · · 
Javallatok. Minden bőrmikózis, melynek kórokozói: 
- dermatofitonok (pl. Trichophy_ton- és Microspofum-fajok; Epider-

mophyton floccosum); ; . . __ _.- ·_ _ L 
~ sarjadzógombák (pl. Candida albipans, ill. eg~~b Caíldi<!_acfajok); 
- penész~" és.egYéb gombák; amelyeknek--szerepuk van-a borm1kóz1-

sok kialakulásában. _ - · · · • 
A kezelésre leggyakrabban reagáló kórképek: erasio interdigitalis 
mycotica.- trichophytia superficialis .. corporis, intertrigo mycotica, 
gombás paronichiák, valamint Candida-vulvitisz, _-ba lan iti~. tová~
bá pityriasis versicolor. Bár nem gombás eredetO •. az entrazma ~-:S 
reagá_! a-kezelésre: -- _ _ ( 
Ellenjavallatok-._-Kiotrimazoltúlérzékenység.- . _ \ 
Alkalmazás. A fertőzött felületet kenöccsei vagy oldattal naponta 
2-3-szor vékonyan bedörzsöljűk, ill. beecseteljük. A tünetek meg- ··,, .. 
szOnése után legalább 14 napig tanácsos utókezelni. · 
A sikeres kezelés időtartama általában: .. 
dermatomikózisok esetén 3-4 hét. ,_,:~ 
eritrazma és pityriasis versicalor esetén kb. 3 hét. _,_~ 
Candida okozta vulvitisz, ill. balanitisz esetén 1-2 hét. -:~:·_·-_ '; 
Mellékhatás. Ritkán bőrirritáció. · . - - · ·; ·<_. 
Figyelmeztetés: Terhesség esetén az első három hónapban alkal
mazása megfontolandó,·jóllehet nincs adat-teratogén vagy:embrio-
toxikus_hatására. Az oldat belsőleg nem használható! . :. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos~rendelkezése 
szerint ~egy vagy két ·alkalommal ..,., tsmételhetö. 
Csomagolás. 20 g kenőcs; 20 ml oldat. • 

CAPEfÓDERMA~ Biogal mV200 
kenőcs .- -
Hatóanyagok. 20 mg capsaicinum, 500 mg camphora, 500 mg 

, aetheroleuni- terebinthinae (20 g) -v~~elin:f:íp~sú· kenóc~ben.- ; 
Jávallatok. ArtróziS (oszteoartrÓz1s); m1algta, spond!lartróz_t~hoz 
csatlakozó ·neuralgiák, krónikus poHártritisz ( reumatold artrlttsz), 
8gyéb artritisz és tendovaginitisz megnyugodott szakasza. 

Ellenjavallatok. Minden gyulladás aktív szakasza. Capsod6rma 
kenöcs által okozott izületi folyamat aktiválódása. A bőr túlérzékeny· 

- ségi reakciója. - - -
Alkalmazás. A fájdalmas területet langyos szappanos vízzel.lemos
nC szárazra törölni és a kenőccsel vékonyan bekenni 3 nap·on át 
·naponta egyszer, majd--kétszer- reggel és este- a panaszok -meg
szOntéig. A-gyulladásos fellobbanás szubakurszakában_v_i_?e~_:_pára-
kötés alkalmazható. · -·- - .,-r..<:r 

Figyelmeztetés. A bekenés után a kezet meleg vízben, szappannal 
alaposan meg kell mosnil 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). 

CARBACHOL3% Polfa u 230 
szemcsepp 
Hatóanyagok. 30 mg carbacholum és 9 mg hydroximethylcellulo
sum (1 O ml) üvegenként. 
Javallatok. Glaucoma simplex és chronicum. 
Ellenjavallatok. ·Gyógyszertúlérzékenység és -intolerancia. A cor
neahám részleges hiánya esetén csak fokozott elővigyázatossággal 
alkalmazható. Akut iritisz. 
AdagOlás. Naponta 3-szor 1-2 cseppet egyenlő időközönként 
(8 óránként) a kötőhártyazsákba cseppenteni. 
Mellékhatások. Fejfájás, égő érzés a szemben, esetleg kisfokú. 
kötó,hártya-vérbóség. 
FiQyelmeztetés. Látászavart okozhat (járművezetés, baleseti ve
széllyeliáró munka!). 
Megjegyzés. lll+ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 O ml. 

CARBENICILLIN Polfa 5710;5720 
inj. · --
Hatóanyag. 1,0 g carbenicillinum (nátriumsó- formájában)- amp.
nként; oldószer: 24 ml aqua dest. pro inj. 
Javallatok. Húgyúti fertőzések, pielonefritisz, a légzőtraktus fertő
zései, sebészeti beavatkozás után, szeptikémia, bakteriális endokar
ditisz, oszteomielitisz, peritonitisz, meningitisz. 
Ellenjavallat. Penicillin- vagy cefalosporintúlérzékenység. 
Adagolás. Felnótteknek napi 4-8 g, súlyos fertóZések esetén maxi
máli$an 30 g/nap. lm. alkalmazás: 1-2 g-ot 2 ml aqua dest. pro 
inj.-ban kell oldani, és mélyen az izomba bea~":i, 6 óránként. 1~. 
alkalmazás: 1-2 g-ot 10-20 ml aqua d_est. pro lnj.-ban kell oldani, 
és lassan (3 perc alatt) beadni. 6 óránként. 
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Gyermekeknek a szokásos napi adag 20(),-300 mg/ttkg (kortórtüg-
gó'en) im. vagy iv.~ több részletbe_n.- . -- _ ,. 
AZ-adagolás általában 2-3 tünetmentes nap után_ tlagyható,abba. 
Mellékhatások, Allergiás reakció. hányinger,- hányás. átmeneti 
SGOT ""Szintemelkédés. · · 
Figyelmeztetés: Terheseknek és kisgyermekeknek adagolása 
megfontoláStjgényel. .. · · • ·· . ;•. • 
Az alkalmazás megkezdése előtt el kell végezni az ériékenységi 
vizsgálato_t. - __ _ _ __ . · 
Elégtelen vesemúködés esetén az adagokat különös -gondossággal 
kell megállapítani. . . .. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet (gondozóinté-
zet}_ részére van forgalomban. _ _ __ _ 

·csomagolás. 1 amp. (1 g) + oldószérainpc (24.m1J: 

CARBO ACTIVATUS 
tabi. 

EG IS ..izoo;fsoo 
Hatóanyag. 250 mg carbo activatus tabl.-nként. · > -_ 
Javallatok. Bélhurut, tífusz, vérhas és egyéb .fertőző .g~omor- és 
bélbetegségekben·. Mérgezések .esetén a-.még fel nem szivódott mé"'· 
reg adszorbeálására. . · . . _ '" _ ( 
Adagolás. Szükség szarint naponta 1-5 g-ot (2-4-szer 2-5 tabi) 
vízzel. teával lenyelni. · ~ 
Megjegyzés. Vény nélkül is. kiad ható. 
Csomagolás. 25 tabi. .· -
A helyettesítő készítmény-125 mg carbo activatustlartalmaz; --

CARDITOXIN Kőbányai H<'100 · 
~~- . .. . ~ 
Hát6anyag. 0,1 ·mg digitoxinum tabL-nként .. ·;~;_-; ··-<·~, 
Javallatok. Szívelégtelenségben a kompenzált állapot helyreállítá
sa és; fenntartása. . - ' , ·:_ · -
Ellenjavallatok. Bármelyik digitáliszkészitmény által kiváltott toxi
kus· hatások -megjelenése; kamrafibrilláció és kamra i tachikardia, 
súlyos bradikardia. 
Adagolás.--Az átlagos digltoxinadagok felnőtteknek: 
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1: 
. 

·. 

közepes gyorsas~gú ·-
digitalizálás . , 

2. 3. 
"'P 

-4. --s. 
.•· .· 

1. 2. 

lassú 
digitalizálás 

0.8 0,6 0.3 0.3 0.3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 
mg/nap mg/nap 

fenntartó 
digitalizálás 

0,15 mg/liap 

Gyermekeknek: 

3-4 nap alatt beadható összadagok: 

3 hó-1 éves 
2 éves--6 éves 
7 éves-14 éves 

0.15--0,30 mg 
0,3(),-0,80 mg 
O, 7(),-1,20 mg 

fenntartó napi adagok 

0,02--0,04 mg 
0,03--0,06 mg 
0,06--0,10 mg 

_-,_c-;ii:':."' 

A fenntartó-adagolás folyamán hetente 1-2 gyógyszermentes nilpot 
kell beiktatni. 
Mellékhatások. Étvágytalanság, . hányinger. diarrea. fáradtság, 
idegrendszeri tünetek (fejfájás. homályos látás, szédülés de~orientá
ció) és bradikardia. 
Túladagolásra utaló kardiális hatásOk: ektópiás ritmus (ventrikuláris 
ES) pitvari, kamrai tachikardia, paroxizmális pitvari tachikardia AV
blokkal, AV-vezetési zavar. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-kalcium inj.-val (a digitálisz toxicitása fokozódhat). 
óvatosan adható: 
- kinidinnel (fokozhatja a digitálisz aritmogén hatását), 
- pszichofarmakonokkal (Li-tartalmúval is) és 
- szimpatomimetikumokkal-(szfvritmuszavarok jelentkezhetnek);_ 
- diuretikumokkal, amfotericinnel, kortikoszteroidokkal (hipokalé-

miát okozó hatásuk miatt a digitáliszhatás erősödhet). 
Figyelmeztetés. Ovatosan kelladni olyan betegeknek, akiket mel
lékpajzsmirigy-kivonattal vagy D-vitamin nagy adagjával kezelnek. 
Akut mérQei:és esetén, ha a beteg magától nem hányt, hánytatni kell 
vagy gyomormosást végezni, majd ágynyugalomban tüneti kezelést 
alkalmazni. 
A túladagolás, ill. kumuláció tüneteinek megszüntetésére általában 
elég a kezelést 1-2 napra felfüggeszteni. Ha kezelés szükséges és a 
vesefunkció nem ·károsodott és nincs szivblokk, káliumsók (klor-id), 
fenitoin, lidokain, propranolai adható per os vagy iv. 
Szívblokk esetén atropin adható. 
Megjegyzés. Ile 114 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelk_ezése 
szerint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 40 tabi. 

CATERGEN Biogal mM 990 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg cianidanolum tabl._-nként. 
Javallatok. Akut vírushepatitisz, elhúzódó vírushepatitisz, krónikus 
hepatitisz, alkoholos májárta lom, heveny és idült toxikus májkároso
dás. 

~ Ellenjavall_atok.- Jelenleg nem ismeretesek. 
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Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek napi 1,5 g (naponta 
3-szar 1 tabi.), étkezés közben. A tabl.-kat egészben, kevés vízzel 
kell bevenni. A kezelés szükség esetén több hónapig is folytatható. 

• Mellékhatások .. Ritkán enyhe gasztrointesztinális panaszok ( gyo
mortáji nyomásérzéS, gyomorégés, hányinger). Az egyéni tú_lérz~
kenység jeleként eiVétve allergiás lázreakció •. máskor Coombs-pozi
tív irrin1Unh9nlolitikus anémia (hemblitikus ikterusz)·is'előfordulhat. 
Ilyenkor a kezelést azonnal meg kell szakítani. 
Figyelmeztetés. A kezelés első 6-1 O hetében - a .későbbiekben l-1 
évenként- direkt Coombs-teszt (DCT) VIzsgálattal célszera k1zárn1 
az esetleges autOimmun hemolitikus anémia _lehetőségét. __ · __ _ 
Megjegyzés. + C'!Sk vényre. adhat<) ki, és csak !>!!YsZeri. alkalom
mal. Az orvos csakakkor rendelheti, _ha azt a terl!_letiJ~g,\.jJI~-sza_!s.mai
lag illetékes fekvőbeteg-ellátó •. osztály, .szakrendelés .(gondozó) 

.. szakör:vosa, javasolja. , 
Csomagolás. 40 tabi. 

CAVINTON Kőbányai H 500 
inj., tabi. · ·. :· 
Hatóanyag. ·.5 mg vinpoeetin um tabi.- nként; 1 O mg vinpoeetin u~/·--.,_ 
(2 ml) amp.-nként .. ___ • . - _ !, 
·Javallatok. -Drálisan: különböző -_eredetű (posztapoplexiás_,-.poszt~ 
traumás vagy,szklerotikus) agyi.keringészavarok pszichés vagy, neu-· 
rológiai tüneteinek: emlékezéSl(IVarok, afázia, apraxia, mozg.ászavar, 
szédüJ~. fejfájás.csPkkentése~--~ klimaktérium-szindrQma va~ovege
.tativ tüneteinek kezelése. Hipertenziv- encefalopátia, intermittáló 
vaszkuláris cerebrális in$Zuffici.enc_ia,_.angiospasztikus_ agyi kó_r.~épek, 
továbbá endarteritis cerebri. - , . __ _.e "" 
lsémiás agyi károsodásOkban, i=Jiőrehaladott agyi arterioSZk1é~ózis7 
_ban -8 kollaterális-keringés javitása. = _ __ _ ·---:~. --~,_,---
Szemészetben az-érhártya és ideghártya vaszkuláris,·elsősorban arte

-rioszkleró_zis, ill. angiospazmus okozt~_ mak,uladegene:ráció,_p8rciális 
trombózis, érelzáródás következtében kialakuló másodlagoszöldhá-
lyog. . . . •· • 
Fülészetben korral járó vaszkuláris vagy-egyes toxikus (gyógyszeres) 
halláscsökkenés,:Jabirintus eredetú szédülés. 
Parenterálisan:- neurológiai· indikációban olyan---akut" g6cos~1sémiés 
cerebrovaszkuláris kórkép, amelyben a vérzéses eredet biztonsággal 
kizárható, kizárólag lassú cseppinfúzióban. 
Ellenjavallatok. Terhesség. Súlyos isémiás Szíybetegségek, súlyos 
szívritmuszavarok.esetén.a parenterális~alkalmazás. ____ .:: .c 

Adagolás. Naponta 15,-30 mg (3-szqr 1-2 tabl.);-a fenntar.tó adag 
napH 5 mg (3-szar 1 tabi.), hosszabb időn keresztül. 
Cseppinfúzióban a kezdő napi adag 20 mg (2 amp. taftalma 
500-1000 ml infúziós.oldatban) lassan infundálva ... A továbbiakban 
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aszokásos napi adag 30 mg (3 amp. tartalma 500-1 OOO ml infúziós 
oldatban). · 
Ha a beteg éllapota szükségessé te~zi-: és a tolera~ci~ja_ megenge
di-. óvatosan emelve az adagot, a t1zed1k nap_on az mfuz1óban adott 
napi összmennyiség elérheti az 1 mg/ttkg-ot. /v. és im. nem alkal
mazható! 
Mellékhatások. Kismértékű vérnyomáscsökkei"'és.~ ritt<án_ti!~.Qikar-
dia, extraszisztolé. - . . -- --~-- .. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Az injekció ~epan~na1 1n~ompa~ib1hs, 
ezért az infúziót olyan beteg nem kaphatJa, akt hepannkezelesben 
részesül. ~-. 
Figyelmeztetés. Az ampulla szorbitolta~alma miatt a diabéteSze
sek vércukorszintje a kezelés alatt ellenőnzendó. 
Megjegyzés. + A tabletta csak vényre adható ki. Az orvos rendel: 
kezése szarint-egy vagy két alkalommal- Ismételhető. :Az tnjekc1o 
csak fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználésra van forgalomban. 
Csomagolás. 1 O amp. (2 ml); 50 tabi. 

CEFOBID Pfizer s 710; s 720; s 730 
inj. , . 
Hatóanyag. 0,5, 1, ill·. 2 g cefoperazonum natncum-poramP.-nként 
Javallatok. Cefoperazonra érzékeny mikroorganizmus~~ okozta 
alsó és felső légúti fertőzések, húgyúti il)fekciók, peritontttsz, kole
cisztitisz, kolangitisz és más intraabdominális fertőzések, szeptiké
mia;-meningitisz, bőr-, lágyrész-, csont- és ízületi fertőzé~ek, me
_dEmce'úri_ gyulladások, endometrltisz, gonorrea és a nem1 _szervek 
'égyéb:fertőzései. Pf:?sztop~ratív fertő~és~k rnegelő~é~ére .. elsosor~an 
hasi; nőgyógyászat!, kard1ovaszkuláns es ortopéd1a1 mutétek elott 
Az alábbi kórokozók ellen hatásos: 
Gram-pozitív kórokozók: . -_ .. 
Staphylococcus aureus, penicillinázt termelő- és .nem termelő ~or
zsek Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumomae, 
StrePtococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae~ a Strept<?~oc
cus faecalis számos törzse (enterococcusok), a beta-hemolitikus 
streptococcusok legtöbb törzse. 
Gram-negativ kórokozók: . . 
ESCherichia coli, Klebsiella-fajok, Enterobacter-faJok, Cltrobacter
fajok, Haernaphilus influenzae (béta-lakta_máz pozitív-és negati~ 
törzsek), Proteos mirabilis, Protaus vul~ans, Morgar'lella. morga~1 
(Proteus morgani), Providencia rengen (Prote.us rettgen), Prov:
dencia-fajok, Serratia-fajok (a S. marcescens. 1s). Salmonella- es 
Shigella-fajok, Pseudomonas aeruginosa és egyéb pseudomonasok, 
a Cinetobacter calcoaceticus néhány-törzse, Neisseria gonorrhoeae 
{béta-laktamáz pozitív és negatív törzsek), Neisseria meningitidis, 
Bordetella pertussis, Yersinia·enterocolitica. 
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Anaerob -kórOkOzók: 
Grain~pozitív és Graril_-neQatfv coccusok (a_ Pe-ptoc_occus;;,-_pept()
streptococcus- éS Veilanelia-fajok i_s), Gram-pOzitíV pál_cák (beleért~ 
ve~a" Clostr_i_dium:diffidle, egyéb clostridiumokat -'eubacterium- és 
laetobacíllus~1ajokat). Gram'llegatív pálcák (fusobacteriUm-fajok. a 
B~ct_er01d~s frag1hs számos torzse, é_s E!gyé_b _Bacter9ides·:..:fajok}-.-
Tobb' béta-Iaktamázzal szemben ellenálló: "'''' • ' · 
Ellenjavallat. Cefalosporinokkal szembeh i -túlérzékenység. 
Adagolás. Felnőtteknek: szokásos napi adagja 2-'-4 g; súlyos ese
tekben -8 g, 12- óránként egyenlő részekre· osztva, esetleg_·- napi 
12-16 g, 8 óránként egyenlő részekre osztva. · -, 
Szöyódmény":lehteiQOn·oéoccus~uretritiszben a javasoltBdag· fjgy-
s~en 500 mg 1m. _ _- __ -·-:-; .. .-~·:>.-:-,:·:: -. __ -.-- _···:·::-:- _ '--~->->:+-:·,-
Aszokásos napi adag·(2"4 g) veseelégtellfrlségbeiriSadhritó;tnivel 
nem elsősorban avesén -keresztülvá1aszt6dik'ki;:-Azoknak>a-·betegek ~ 
nek, _akik glom_e~ulus !ilt_r~ció mértéke 18 ml/percnél kevesebb, vagy 
a sze~umkreatmm-szmtjuk 350 J.Lmol/1-nél magasabb,- napi adagja 
legfelJebb 4 g lehet. 
G_yeimekeknek és csecsemóknek: 50-200 mg/ttkg napontakétvagy . 
tobb .-egyenlő_ adagra osztva. 8_ napnál- fiatalabb újszülötteknek a< 
gyó_gyszer csak 12·óránként adható. Súlyos fertözésekben (pL'bak~ 
tenahs memngltlsz)-a nap1 adag elérheti' a 300 mg'/ttkg•ot is-súlyos<. 
mellékhatás nélküL - .. > . 
Alkalma~á~; lnte~mittáló infú_z!ó_ké~z~t~sekor az\:::..2 g hatóáhyagot 
tartalmazo -am puJlat kompatJbJI!s m_fuztos ·oldattai:2Q....:1 00 mJ.:re kell 
h1gitani es :15--60 percig_ infundálni. Ha aqua destHláta-proJnj, az 

- ··oldósZer, az oldási térfogar maximálisan 20 ml.- -Fölya·matos-~H1_fúzió 
· · készftésekbr' g·onként 5 ml- aq·ua dest. pr~- inj.-ban~ törtériö-: oldáS\ 

után kell a--megfelelő infúziós oldathoz keve·rni. ·_· 'c ,,_ A- _· 
Direkt intravénás injekcióban egyszeri legnagYobb adagja felnóiieK~ 
nek 2 g; gyermekeknek 50 mg/ttkg. Ezt a mennyiséget annyi oldó' 

"_ szerben kell oldam, hogy a~ oldat koncentrációja-1 00 mg/mlle_gyeri, 
'-~ésJassan, 'legalább-3- perc1g kell beadni: lntramuszktiláris alkalma

záskor-az· amp.- tartfilmát -annyi -aqua dest~ pro inj;-ban ·kell oldani, 
hogy a nyert oldat koncentrációja 250 -mg/ml- legyen '{vagyis: 
0,5 g,_hoz 1J ml,t,1 g,hoz 3,5 ml,tkeiJadniJ. fiaazoidat koncent.
rációja 250, mg/f!!l·né_l nagyc:bb~_ kéSZitéSéhéz o ,il%·::-os UdOC~'In~-iilj." 

- használ_ha~o. A- l!dokatnnal-keszult oldat opálos-lellet.-__ ·-: 
~-M~I~é~hatá;;ok; Túl~rzéker}ységi·reakciók: makulopapulás· kii..ités, 
urt1kana, eoz1nofí11a, laz. (Eiofordulásuk -!311ergiás~ _ ill.-penicillinérzé-
keny betegeken gyakoribb.)' · · .. , /'' · ,,,, 
VérképZéirendszéri ·mellékh'atások:-- neOttdfil ---leukoclták-- szárrl'á-nak 
Csökkenése,. tartós-kezelés esétén reverzfbilis-·neutropénia, a direkt 
Coombs· teszt pozitfw=á--válhat;--- hemogloöin- -és· 'he·matokritérték 

· csö~kenése, átmeneti -eozi'nofHi~f élőföfdUihat:-'A SGOT- ;·-sG-pr.:- -és 
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az alkálifoszfatáz-értékek-átmeneti emelkedése. Lágy széklet vagy 
mérsékelt hasmenés. lv. alkalmazáskor ritkán flebitisz .. 
Figyelmeztetés. Penicillinérzékenység és más gyógyszerallergia 
esetén óvatossá_g ajánlatos. A részleges penicillin- és cefalosporin 
keresztallergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak. 
Az epével nagy mennyiségben választódik ki. Májbetegségben-és/ 
vagy epeelzáródásban a felezési idő a szérumban hosszabb; és a 
vizelettel történő_ kiválasztás fokozódik. Még súlyos rriájkártr-sodás 
esetén is terápiás kencentráció alakul ki az epében, a gyógyszer 
felezési ideje viszont 2-4-szeresére nő. Epeelzáródás, súlyos májbe
tegség és egyidejűleg fennálló vesekárosodás esetén az adagot 
csökkenteni kell. Ilyenkor a napi adag a 2 g~ot nem haladhatja meg. 
A hemodializis a felezési időt kissé csökkenti, amit a dialízis ideje 
alatt figyelembe kell venni. . 
Más antibiotikumokhoz hasonlóanK-vitamin-hiányt okozhat. A ke
zelés alatti és az alkalmazást követő 5 napon belüli alkoholfogyasz-
tás kipirulást, izzadást fejfájást, tachikardiát okozhat. ,, 
Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmusok elszaporodását 
eredményezheti. 
Glükóz kimutatása a vizeletből-Fehling-vagy Benedict-oldat-e~lkal
mazása esetén - ál pozitív reakciót- adhat. 
Aminoglikozid antibiotikumokkal nem alkalmazható azonos beadási 
helyen. Keverésük ugyanazon fecskendőben vagy amp.-ban, ill. in-
fúziós palackban kerülendő. ~ 
Terh_es asszonyokon és éretlen újszülötteken még nincsenek megfe
lelően ellenőrzött vizsgálatok, adásának előnyeit és lehetséges hát
rányait gondosan márlegelni kell. Kis mennyiségben kiválasztódik az 
anyatejjel, ezért a szoptatás ideje alatt csak óvatosan alkalmazható. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp, (1 g); 1 amp. (2 g). 

CELESTONE Essex-Schering mV 100 
tabi. 
Hatóanyag. 0,5 mg betamethasonum tabl.-nként. 
Javallatok. Endokrin betegségek: primer vagy szekunder mellékve
sekéreg-elégtelenség; kongenitális mellékvese-hiperplázia; nem 
gennye~ tireoiditisz és malignus tumorhoz társuló hiperkalcémia. 
Reumás kórképek: arthritis psoriatica; reumatoid artritisz; spondyl
arthritis ankylopoetica; akut és szubakut burzitisz; -akut nem specifi
kus tenozinovitisz és akut köszvény adjuváns kezelése. 
Kollagén betegségek: szisztémás lupus erythematodes és akut reu
más karditisz exacerbációja vagy fenntartó kezelése. 
B6rgyógyászati betegségek: pemfigusz, dermatitis herpetiformis 
Duhring, -súlyos erythema multiforme (Stevens-Johnson-szindró-
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maj, dermatitis exfoliativa. myCo~iS fungoidea- és súlyOS Pszoriázis. 
Allergiás állapotok: hagyományos kezelésre nem reagáló~súlyos al

, lergiás állapotok;--mint pt- szezonális vagy -áUandó· rhinit_i_s:·aU~rgiéa, 
.asthina bronChjale,_ kantakt dermatitisz, atópiá$--dermatifisz -és·-szé-
rumbetegség. _ · , _ _ . 

-:-Szerriész_eti k6rképek: Súlyos ak~t krónikus_ -af_lergl~s t§,s--gyulladásos 
folya·matok, mint.pl.·auergiás:konjunktivitisz,.keratitisz.-:all_ergiás.ere
dett1 corneafekélyek,_Herpes_zOStet oPhthalmicus, iriti_sz és iridocikli
tisz, korioretinitisz, elülső szegmentgyulladása, diffúz hátsó uveitisz 
és koroiditisz, neuritis nervi optici és ophthalmia_ sympathica. 
Hematológiai k6ikéjJek:. felnőttkori idiopátiás és szekunder trombö
citop'tmia,-szerzett (autoimmun} hemolitikus~anémia; eritrOblaszto
pénia -(vörösvérteSt~ariémia) -és _k_otlgenitális (eritroid)-:_hipop_laSzti-
kus anémia. _ . .;_;,<;, • _- --~_;v,; 

Onkológiaibetegségek:.felnőttkori·.leukémiák és limfómák,·valamint 
gyermekkori akut leukémiák palliativ kezelése. . 
Odémás_ állapotok: idiopátiás v~gy lupus erythematodes _okozta, 
urémiával -nem járó nefrózisszindróma esetében- a diurézis ·fokozása 
vagy a proteínúria csökkentése. 
Egyéb: meningitis tuberculosában kialakult vagy fenyegető szuba7-- · ~-,, 
rachnoideális likvorút elzáródása,- egyidejűleg -adott-megfelelő anti; 
tuberkulotikus-kemoterápia mellett. - -_- _ ,_,_ \ 
Ellenjavallatok. Ulcus ventricui i et duodeni. _Qszteoporózis;_ Cu
shing-kór.Tromboembóliás hajlam. Veseelégtelenség,Súlyos hiper
tónia .. Herpes simplex.· Varicella .. Vakcináció ·időtartama. Aktív tbc 
(látens tbceben csak tuberkúlosztatikumokkal együtt adható). Dia
·betes. m·enitusban csak abszolút_indikáció vaQy féltétele?ett i_nzulin

··rezisztenciakivédésére kell adni. Fenőző betegségekben csak{)v_atö~_.; 
san,-specifikus_ kemo-, ill. antibiotikus-terápia mellett alkalrD8z6ató. _ _: 
Terhességben, .különösen az első (harmadban a glükoko_rtikoidok 
adáSa relatíve ellenjavallt, mert·kárós_fthatja_ a_-magzátot., -
Adagolás. Individuális. Atlagos kezdő és fenntartó napi adagok 
'(mg): .. . . . 

reumatoid- artritisz ·és· más 
reumás betegségek. 

-,. ·"akut ·fu bris rheumatica ·
disszemináltlupus erythema-· 

todes-
status asthmaticus 
krónikus refrakter asztma:~ 
pollenózis ·(refrakter .siénanátha) 
all_ergi_ás dermatézis 
gyUlladásos szembetegségek, 
burzjtisz 
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kezdó _ fenntartó 

1-2,5 Q,i;c-1,5 
6"-8 --- ~- ~ - · .:szükség .. szerint 

3-4;5 
3,5-4,5 
3,5.~ 
1:5-2,5 
2,5-4,5 
2;5-4,5 
1-2,5. 

f~3 
szükség· szerint 
0;5~2.5 . . 
szü kség _ szerj nt 
szükség :szerint 
szükség _szerint 

·- szükség,szerint 

Hosszan tartó kezelés -után a gyógyszer elhagyása csak fokozatosan 
történhet. 
Mellékhatások. Pszichés zavarok, eufória, álmatlanság. depresz· 
szió$ folyadék- és elektrolitzavarok~ nátrium- és folyadékretenció; 
arra hajlamos betegeken pangásos szfvelégtelenség, káliumveszte
ség, hipokalémiás alkalózis. hipertónia. Izomgyengeség. szteroid-
miopátia, oszteoporózis. · --. __ -·-- __ .:,,.",..-~..,. 
Fekély, esetleg perforációval és vérzéssel, pankreatitisz,-"liasf"puffa· 
dás, fekélyes özofagitisz. 
Elhúzódó sebgyógyulás, petechia és ekchimózis, aritéma az arcon, 
fokozott- izzadás, bőrpróbékra adott reakciót elnyornhatja. 
Idegrendszeri eredetű görcsök, fokozott intrakraniális nyomás papil
laödémával (pseudotumor cerebri) általában a kezelés után, szédü
lés, fejfájás. 
Menstruációs zavarok; Cushingoid állapot kialakuláSa; gyerekek nö
vekedésének csökkenése; másodlagosan a mellékvesekéreg és a 
hypophysis reakciójának elmaradása különösen stressz idején, csök
kent cukonolerancia; látens diabetes mellitus manifesztálódása; cu· 
korbetegek inzulin- vagy orális antidiabetikumigényének megnöve· 
kedése. 
Hátulsó szubkapszuláris katarakta, fokozott szem nyomás, glaukóma, 
exoftalmusz, negatív N-mérleg {katabolizmus). 
Gyógyszerkölcsönhatások. O vatosan ~adható: 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
- antikoagulánsokkal (ennek hatása növekedhet); 
-szalicilátokkal ( mallékhatásaik összegeződhetnek, pl.: okkult vér· 

zés); 
- diuretikumokkal (fokozódó hipokalémia); 
- barbiturátokkal (hatását csökkenthetik). 
Figyelmeztetés. Elfedheti a fertőzés egyes jeleit, és új fertőzések 
jöhetnek létre. Csökkenhet az ellenállóképesség, és a lokális fertőzé. 
sek generalizálódhatnak. A huzamos alkalmazását követő K-ürftés, 
Na·retenció és ödéma elkerülésére káliumsót kell naponta adagolni. 
A kúra során rendszeres vérnyofnásmérés, vizelet- és székletvizsgálat 
kívánatos. 
Orális antidiabetikumok, valamint antikoagulánsok adagját célszerű 
újra beállítani a kortikoszteroidkezelés alatt. Cornea perforációveszé
lye miatt óvatosan adható olyan betegnek, akinek szemén herpes 
simplex van. 
Megjegyzés. +!fol Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa -rendelheti. aki a 
gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg és szakmailag illetékes. Kizárólag o_lyan betegek számára 
rendelhető, akiket a hazai Prednizolon -tabl.-ra nem lehet beállít8ni. 

·Csomagolás. 1 00 tabi. 
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CELESTONE CHRONODOSE '-.·Essex-Schering' mV 100 
i nj. _ . ___ _ · :- _. _ _ _ ____ _ . . _ 
Hatózulyagok._ 3 mg beta·m~thasonum aceticum;_-3'tng bEitéln'l'e'tha
sonum-dinatrium phpsphoricUm (,1 _ml) amp.-nként. 
J8va1181:0k. -Reuml!tológíai ~megbetegedések,· reumatóid artnt1sz, 
dermatomio;zitisz,_ oszteoartritisZ: hE!veny_-köszvényes:-Izületi gyulla

-dás, burziiisz; epikondilitisz, fibrozitisz, miozitisz,·-tendin!tisZ"_tenozi
riovitisz, kokcigodinia, tortikóllisz. lumbág6",-ganglionclszta~ -
Kollagén betegségek: lupus erythemotosus disseminatus, szklero-
derma. ,-_ -. - -- · 
86rgyó{jyászat: neUroderma, _li_chen ruber--planus hypertrop~icu~, 
necrobiosis _lipoidica, :alopecia -areata, -lUpUS 'erythematOSUS~dl~~OI-

. des, pszoriázis; helóma (p1antáris ésdigitális)~ésck:el9.idbkc · ''" . 
Allergiás-- megbeteg_e_d~set,: sta_tus ~~ a~_hmat1cu~. -,~ult<~ron~h_tálts 
asztma;._·szénanátha, ·fdult·allergtás -rmtttsz: __ . ·. _ _ _ . 
Égyéb b~tegségek: adrenogenitális szindróma~ colitis·úlcerosa; rad!-
kulitisz stb. · -
Ellenjavallatok. Ulcus pepticum, primer glaukóma, nem· ·régóta -
fennálló -enteroanasitbniózis, divertikulitisz, magas vérnyomás, ~ 
tromboflebitisz és diabetes mellitus, Cushing-si:indróma. vesee_Jég.:.-· ~--,, 
·telenség,valamint bakteriális és virusos·fertózés,: -amihez nincs.-tneQ-: 
felelő antiinfekciós terápia; Regionális-alkalmazása ellenjavallt !_oká-. 
lisan inficiált területen~- - · · 
Terhesség- mindenekelótt az első három- hó_tlapb8h: -
Adagol~s. Egyén!_ 'Jlegáll~pítás~ ig~nyél. ,Szis~ém~s h_atás_--el_é~ése 

_ im:; helyt hatás elerese-célJából 1a., mtraburzáhsan, mtradermaltsan 
- és intralézionálisan kell adni. "'~ -

Szisztémás hatás elérése· céljából a- keidő adag 1 'ml--ini~Z;.ffTlálYet 
hetenként vagy ha szükséges, ·gyakrabban kell- ismételm.:-SH_Iyo~ 
es-etben (pl. status asthmaticus yagy lupus· erythematosus-dissemi-

-natus)-' a kézdő' adag 2. ml. ' - -- - --- :. 
--HelYi kezelés céljára azonos mennyiséga·.érzéstelenítő oldatot hoz-
zászíVa is alkalmazható: _ 
Burzitiszben (szubdeltoid; szubakrominális-és-prepatelláris).--reuma
toid-artritíSzben éS oszteoartrózisban a _szokásos_ adag-_0;25-2· ml. 
lntráartikuláris, intraburzális alkalmazás 5;orán az igen .nagy f:Zülétek-

. be ( csiíi6) F-2·mcna9v ízüTeiekbe (térd, oólia es vánrrml>"kazepes 
ízületekbe (könyök és csukló)• 0,5 ml-1 ml; kis ízületekbe (kéz és 
mellkas) 0,25-0,5 ml-ig. Steril körülménye_k közön, üres fec~ken_d~
vel-célszerű behatolni a szinoviális úrbe, és -néhány csepp szmov1ál1s 
váladék viSszaszívása-révén kell meggyóz.ódhi:ai'-i'ól;- hogy-B tG benne 
Van-e -az izületben:-Az-:aspiráló fecskendőt a:ogyógyszert- tartalmazó 

~"fecskendővel kicSeréiVe, beadható .az inj. - - ·- · · 
T endinitisz, tenoszinovitisz--és peritend_initisz-·esetéh' ·aZ- inj,-k :között 
·t vagy 2 hetes szünetekkel 2-3-szar-ismételhető;- Az·inj.'-t'ink~bb-az 
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érintett inak hüvelyébe kell adni, rnint magába az fnba. Ganglion
vagy izületi tok: esetén 0,5 ml injíciálandó a ganglioncisztákba. 
lntradermális, intralézionális adás esetén lokalizált neuroderma, li
chen planus hypertrophícans, necrobiosis lipoidica, alopecia·areata, 
idült discoid lupus erythernatosus, pszoriázis és kel o idok kezelésére 
általában 0,2 ml az egyszeri adag intradermálisan (nem sc.), érzéste
lenítővel keverve, tuberkulin fecskendővel. Az ajánlott adag~etes 
időközökkel legfeljebb 1 ml. 
Egyéb javaUatokban 0,25-0,5 ml ajánlatos, heti-egy, összesen legfel
jebb 4--6 alkalommal. 
Mellékhatások. Cushing-szindróma, me! lékvesekéreg-gátlás (kü
lönösen sebészeti beavatkozások okozta stresszállapotban', trauma 
vagysúlyos betegség esetén), oszteoporózis; ulcus pepticum,- bele-

- értve a lehetséges perforációt és vérzést. Diabetes mellitus· rosszab
badásával járó glükózanyagcsere-változás. Gyulladásos folyamat 
elfedése. Prateinkatabolizmus negatív N-egyensúllyal. Gyermeke~ 
ken előforduló növekedési zavarok, polifágia,- ödéma. Ritkábban: 
pszichikai zavarok, spontán törések, miopátia, megnövekedett_ belső 
szemnyomás; szubkután vagy kután atrófia, menstruációs zavarok. 
Figyelmeztetés. tv. nem alkalmazható. A tartós kezelés a m611ék
vesekéreg-múködés csökkenésével jár, a kezelés befejezése ·etőtt 
fokozatosan csökkenő-adagokat kell adni. Vírusos, bakteriális, gorí1-
bás fertőzésben nagyon óvatosan és megfontolással, mindenkor a 
megfelelő antibakteriális védelem mellett alkalmazható. 
A betamstazon éppúgy, mint más glükokortikoszteroid, a cukorbe· 
t~gség-_súlyosbodását idézheti elő. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet! (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 50 amp. (1 ml). 

GENTEDAIN Kőbányai B 200 
tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg methylphenidatium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Hiperszomnia és a narkolepszia egyes formái; gyógy~ 
szermellékhatásként fellépő letargia, nyomott hangulat, kimerütésas 
fáradtság, enyhe depresszió, időskori apátia kezelése. Primer genera
lizált, nem hidantoinnal és barbituráttat kezelt tónusos epilepsziák
ban adjuvánsként. 6 évesnél idősebb gyermekek agyi_ diszfunkció 
következtében fellépő hipermotilitás szindrómája. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, súlyos depresszió, agitált vagy túlin
gerelt állapot. Terhesség. 
Relatív ellenjavallatok: hipertónia, hipertireózis. 
Adagolás. Felnőtteknek általában naponta 20-40 mg (2-szer 1-2 
tabi.). Narkolepsziában 10--60 mg (1-6 tabi.) naponta. 

·Gyermekeknek a kezdő napi adag 1 O mg (2-szer %tabi.)- kedVező 
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hatás esetéri ,fokozatosan ··emelhető.1egfeljebb r:n:ipi _60 mg..:.ig:· Az 
éjszakai-_álfllatlanság elkerülése;céljából_16 óra Után ·ne alkalmazzuk. 
Kombinált_kezelés: -narkolepSziában ,szükség Jehet--Melipramin' ki
egéSzíté~re:. (_kezdeti .25 ·mg;.tól- mipi -100 -;mg•jg).-_ -Epilepsziában a 
.. Javallato.k~ __ .és-.,KölcsönhatásoJ<,~-fejezetben--írtak figyelembevételé-
vel. ~~ . , ~ · '· .. ·.·.·.·~ <' •• ~ ~ • ~ •••• 

Mellékhatá'sók~ Anorexia, szájszárazság;·szédüléS;-:fejfáj'ás;--álinat.:. 
lanság, diszkin'éziá, nauzeá, idegesség és bőrkiütés. A. vegyület iránt 

-tolerancia, pszichikai és fizikai. dependencia alakulhat-ki:A vérnyo
más emelkedése -és viszonylag gyors süllyedése egyaránt előfordul
hat. Tachikardia, aritmia, ritkán görcsroham.· Ezek·_jelentkezéSekor 
adás_át·fet .. kell függeszteni. - _ ~- -- -·<· 
Gyógyszerkölcsönhatások:--·ó.va'tcsai7:::8p'ha~ó;·: __ .. :-',_:_- :· .. , __ 
- fenitoinnal-(gyermekekeh ataxia'J_éphet!'fel;-·a·-nretilfe·nidát,enZim-

-'!;~átló· hatása--révén -emeli--a·fenitOin ·toxicitás*);- .... ---- ------_---u-~-:;,-~:-'' 
..:..,tr-iciklikus aritidepresszánsokkal,-bai'biturátokkcil és a· kum·árinSzár
. ·-,:mazékokkal (vérszintjüket növeli, ezek toxicitása fOkozódhat); 
:--guanetidinnel (vérnyomáscsökkentő hatását-gyengíti); · 
--szimpatomimetikumokkal (vérnyomásemelő hatásukat foko'zza). __ __ 
Figyelmeztetés .. A gyermekek szomatikus lejlődését gátolhatj !l( 
ezért alkalmazása megfontolást igényel. Ha alkalmazására:mégis~sQr 
kerül, gyógyszermentes időszakok beiktatása-szükséges.- Alkalmazá:,.: 
sának és a pszichomotoros.teljesftményt befolyásoló hatásának-idő- -~~· 
tartama alatt-járművet vezetni vagy .-baleseti .-veszéllyel járó-. munkát 
végezni tilos. __ 
Alkalmazásának, ilL hatásának-tartama alatt-szeszes-italt fogyasZtani 
tilos! __ -· .. ,.;.:,<i'i 
Megjegyzés. ~lll Csak vényre adható ki, és csak egyszeri~ikalOrli:;., 
mal. Rendelése és gyógyszertári kiszolgáltatása tekintetél:lerii'_:C-: _a:t 
egészségügyi miniszter és a belügyminiszter- 4/1980. (VL -~24 .. ) 
EüM-BM számú együttes. rendelete alapján_- a kábítósZerékr'.é vo:.: 
natkozó szabályozás érvényes (1.: 3:4 fejezet). FekvőbeteQ-osztá
lyok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben leírtak figyelembevéte
lével--írhatják -feL Rendelése,-· kiadása -és ny~lvántartása-során ·figye-
lembe kell venni a _3.5 ·fejezetben·leírtakat is. _. -- -.. 
"O_rxos, ~észé_r_e _személyi ig{'lzolványa felmutatása mellett nem adha-
tó ki.__ -- ; . -" "" -- " -· .·.~·" --~- ··--·------". 
Csomagolás. 1 O tabi. · · · ~ ·· 

CERUCAL Germed J 31 O; J 800 
inj.,·tabl. 
Hatóanyag.· 10 mg--metoclopramidium- Chiorat-um (2- ml)--amp.-
nként. ilL tabL-nként, ~ . . • .. 
Javallatok. A gastroduodenum -funkcionális·zavara,· atóniéja _{bele

.-értVe~a posztoperatív gyomol'atóniát is); ·hipbtóniáj'a:és·hipomotilitá~ 
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sa; refluxözof_agitisz. Különbözó eredetű émelygés és hányás (a 
P.szichogé_n eredetű és kin~tózis k~véte_lével), diabéteszes enteropá
tra. (A gyogyszerek - pl. crtosztatrkumok, szívglükozidok, tuberku-
losztatikumok- okozta nauzeát kevésbé csökkenti.) , 
Az ~lkusz ~ez~lésében ~dj~v~nsként a fájda!o:n, böfögés és teltség
érzes mérseklese: funkcronalrs pylorussztenozrs (spazmus) esetében 
pedig a retenció csökkentése, ill. megszüntetése. 
Röntgendiagno~ztikában adjuváns~é~t farmakoradiográfiás-vmgá
latokhoz, valam r nt a duodenum- és JeJunumszonda pyloruson törté-
nő áthaladásának megkönnyítésére. -· 
Ellenjavallat. Terhesség első harmada. 
Adagolás. Felnőtteknek siokásos adagja napi 30 mg (naponta 
3-szor 1 tabi.) étkezés előtt, ilL naponta 1-3 amp. im, vagy iv. 
Gy~r"!.ekeknek 6 éves ~ortól 3-szor.Y..-%--1 tabi. A teljes napi adag, 
kulonosen gyermekek es fiatal felnőttek esetében lehetőleg ne .ha-
ladja meg a 0,5 mg/ttkg-ot. ~ 
ll!l~llék~a~ások, Almos_ság, fáradtság, bágyadtság, inszomnia, fej
fC:Jas: szed u lé~; Rrtká.n! foleg gyer~ek~ken és fiatal felnőtteken a fej, 
vall es nyak kornyéki rzmokon akmézra, disztónia, melyek a kezelés 
megszakítása után néhány órával vagy parenterálisan adott koffein 
(200-300 mg) hatására megszúnnek. 
Gyermekeken nagyobb adagok és inhalációs narkotikumokkal törté
nő együtta~á~kor .. mo!oros .. nyuQtalansá~. is megfigyelhető, mely a 
sze~ elhagyasat _koveto~~. r~_vrd-rdőn b~lul megszűnik. Extrapirami
dális. mellekhatasok, kulonosen egyént diszpozíció esetén és na
gyobb_ adagok hatására felnőtteken is felléphetnek~ ezek a kezelést 
meg~zakftva, ill. a':ltip~rk!nzon szerek adására megszúnnek. Hatására 
a S?e~um, prola.~t!nszrntJe emelkedhet; -előfordulhat-- igen ritkán a 
mellbrmbo feszulese, nedvezése. lv. adás után enyhe átmeneti vér
nyomásesés következhet be. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adh8t6: 
- atropinnal vagy atropinszerú vegyületekkel (a gasztrointesztinális 

traktus motilitására kifejtett hatását gátolhatják); 
- neuroleptikumo~kal, ganQUonblokkol~kkal.:vagy kolinerg-__ hatású 

szerekkel, valammt szedatrvumokkal, hrpnotikumokkal, narkotiku
mokkal és minor trankvillánsokkal (a hatásuk .potenciálódhat ilL 
addicionálódhat). ' 

Mivel a gyomor perisztaltikáját fokozza, az orálisan adagolt győgy
szerek abszorpcióját megvá/toztathatja. 
Figyelmeztetés. Epilepsziás vagy extrapiramidális szindrómában 
szenvedő betegeknek a szer előnyeit és a me! lékhatások kockázatát 
alaposa~ mérlegelye: gye~mekeknek. pedig a diszkinézisszindróma 
fellépésenek lehetosege mratt, valamrnt a terhesség második és har
madik trimeszterében is csak igen szigorú indikáció esetén adható. 
FOként parenterálls alkalmazásának első szakaszában- egyénenként 
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meghatárOzandó __ ideig _.!_ járma"VeJ vezetri i vagy -b~lleséti Veszéliyel -
járó munkát végezni tilos. -A-továbbiakban-egyénileg_· határozandó 
·meg a tila1orrr_-mértéke. _ ' 
Megjegyzés.- -+· -Csak -vényre adható kL Az ol-Vos rende"lk~zése 
szerint--;egy_ vagy ké't-alkalomm'al - ismétélhető.· 
Csomagolás. 50 tabi.; 1 O amp. • ·· · 

CHJNIDINUM SULFURICUM Alkaloida 'H 200 
tabi. 
Hatóanyag. 200 mg chinidinium sulfuricum_tabl,-nként;"_ 
Javallatok. Pitvari remegés és lebegés;.szupraventrikuláris és-vent-
rikuláris:paroxizmális·tachikai"dia;-··eXtraszisztólé. - --: ' 
Ellenjavallatok, T elj es AV-bio~~; ,~jnidintúlllrzékenység .. ·Relatív 
-elle~Javallat az·1nkomplett-AV -blokk;··_kerín9'ésí -·elégtelenség;· hi po-
tenzió. . .. ;:: 
Adagolás. Profilakti~us ~~k~l-~·mzá_s ·esetéri'· fiaporita 60()::...800 mg 
(3-4-szer 1 tabi.), P1tvan flbnlláclóban az első napon 1200 mg 

--(6-szor -1 tabi.), maJd naponta, másodnaponta fokozatosan -növeln i 
lehet napi 6-szar 1- -lh--2 tabl.-ra·, maximálisan napi 3 g-·ig· (6~szor 2 Y.! _ 
tabi.).- Há ·10 ·napon belül ;nem-kövétkezik be ·javulás; .a to\iábQi··· 
k-ezelés megfontolandó, ill. a kézelés-leállítandó. _- · ~ · t 
Javulás- esetén-·- a fibrilláció megszünését követően --a normáL 
_ritmus beállítása-'· után· ·az adagot ·"fokozatosan csökkentve, .napi 
600-1200 mg (3-4-szer 1-1 Y, tabi.) adásával a sinusritmus fenn
tartható. 
Mellékhatások' Az egy~ni érzékenységtől·függóen terápiás adag
ban 1s okozhat _toxikus -tuneteket: hány10Qert,- hányáSt, hasmenést. 
Túlérzék~nység esetén-már-kis--adagok is előidézhetnek' skaflat_ifofiTL 
kiütést,. fejfájást látási --zavart, szédülést, fülzúgást; hóeme)kedést } 
pszichés_ zavartságot, izomgörcsöket,- hasmenést, :hánying'ert, 'há~
ny~st. Súlyosabb túlérzékenységi rea~ciók -(leukopénia> agran·u_foc_i
tózls;·asztma, cianózis, trombocitopéniás purpura) ritkán fordulnak 
elő. -- · - --
Gyógyszerkölcsönhatások~· Egylittadása-kerülendó:·· - _ 

---- vé_r~y_or,~áscsökkentókkel (a- perifériás- értágító hatás fokozódh8t); 
--f~notiBZinokkal:·-(fokozódhat·a kardiodepresszor hatás); 
~ heuromuszkülárís blokkolókkal (apnöé alakúlh'a'Fki):'" " 
-=-_orális antikoagu lánsokkéil'- (hipoprotrombinémiát-okozhat). 
avatosan adható: 
--digitáliszglükozidokkal (a glükozidok ·--szintjé- megnövekedhet a 
_szérumban);;.. ._. --- . ~· ,_ .-. 

·· .vizeletlúgosító gyógySZerekkel (növethetika-kihidin-szintjét a szé-
rumban); --

- vizeletsavanyitó gyógyszerekkel (a -kinidin- Sz~ ntjét--tsökkénthetik 
~-a szérumban). 
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Figyelmeztetés. Az adagolást célszerű fekvőbeteg-gyógyintézet
ben beállítani. A-túlérzékenység expozíciós próbával kizárható. Azt 
a beteget, aki először szed kinidint, az első adagok- után gondosan 
figyelni kell. Ha a folyamatos kezelés során bármilyen túlérzékenysé
gi reakció jelentkezne, a gyógyszer további szedését-amig a kini
dinallergia patogenezisének kizárása nem történik meg - meg kell 
szakítani. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelk~se 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 

CHlNOFUNGIN Chinoin T 130 
hintópor 
Hatóanyag. 1 g tolnaftatum (50 g) hintóporban .. 
Javallatok. Dermatofitonok- Trichophyton rubrum~ T. nientagro
phytes, tpidermophyton floecosum-okozta felületi mikózisok: era
sio interdigitalis, mycosis superficialis. 
Hiperhidrózisos egyének hajlati gombásfertőzésének megelőzéSe és 
utókezelése. 
Alkalmazása. Szappanos, meleg vizes lemosás után a sZárazra 
törölt interdigitális redókbe, ill. a kezelendő egyéb bórfelületre kell 
hinteni naponta-kétszer. · 
Erodált bórfelületre is alkalmazható. 
Lábgombásodás esetén naponta kétszer a éipó, zokni is beszórand ó. 
Mell~~hatás. Bőrizgató és' szenzibilizáló hatása elhanyagolható. 
F_~f,jyei~J!teztetés. Az pnychomikózist nem befolyásolja. ' 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint..:.. egy vagy két alkalommal - iSmételhető. 
Csomagolás. 1 szóródoboz (50 g). 

CHINOFUNGIN Chinain T 130 
spray 
Hatóanyag. 1 g tolnaftatum (125 g) olajszerű folyadékban. 
Javallatok. Dermatofiton okozta szuperficiális mikózisok; elsősor-
ban erasio interdigital is mycotica, továbbá tinea versicolor, tricho
phytia superficialis, epidermophytia inguinale,- ekzema mycoticum, 
rubrofitia, intertrigo mycogenes. Onychomikózis adjuváns kezelése. 
Ellenjavallat. Nyílt seb befúvása· ellenjavallt. 
Alkalmazás. Szappanos, meleg vizes lemosás után naponta-2-szer 
a gondosan leszáritott bórfelületre permetezoL 
Mellékhatás. Bórirritáló,_ ill. szenzibilizáló hatása elhanyagolható. 
Az aerOszol véletlen belégzése nem ártalmas, legfeljebb enyhén 
irritáló (köhögtetó) lehet. 
Ffgyelmeztetés. A permet a szembe ne kerüljön. 
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Megjegyzés. 1ft Csak.\.iényre adható kL-_Az orvos· rendelkeZése 
szerint- egy vaQy-két alkalommál';.... ismételhető. 
Csomagolás, 1 fémpalack (125 g). 

CHINORTO Chinain U 230 
szemcseppek és -forte ·szeincseppek 
Hatóanyag. 0,83 mg, ill. 1 ,67 mg p-nitrophenylium diaethylphos
phoricum _(5-g) paraffinum.liquidumban. 
Javallatok. Atropin és vele rokon vegyületek által- okozott pupilla
tágulás. Elsődleges heveny glaukómás roham. Idült glaukóma, pilo
karpinra érzéketlén esetek is, továbbá p_ilokarpin okozta hurut. Szür
kehályog_ műtéti utókezelése. Összetéró_ kancsalság, Jov~l;l_bá-_r_ejtett 
összetérítésse_l járó szemkifár_adás .. Szernhéjszéli tefvess_éQ,és:a:szem 
légyfertőzése. . . • •••••. 
Adagolás. A kötőhártyazsákba egy cseppet.ejtünk. Abecseppentés 
'után a szemb()gár ösS:_zeszűkülése miatt néhány órás V,agy-~gy há"pr-a 
sötétlátás támadhat. Altalában célszer_ű_a cseppentést ~Ste,_lefekvés 
e:lótt.végezni .. _ --: -- :- _ . · .-_-.. ___ -~~" .: < -
Figyelmeztetés. Hósszú ideig tartó alkalmazása vagy túladagolása 
szem-- és fejfájást. néha ~ánying'ert, hányástés_ hasmenést okb'zhat,:·- ~-·~
Ilyenkor,_ a. __ cseppentést a tünetek megsz_űnéséig. ki_ kell hagyr{L 
A szemtünetek ellen 1 %-os homatrapi n- vagy 0,5%-os_atropinszenl';_ 
csepp alkalmazható, naponta többször is~ kivéve_ a glaukóm:~s _vagy 
glaukómára gyanús szemeket. - Alkalmazása látászavait _okozhat -~,. 

· (járműVezetés, baleseti veszéllyel járó munkal)_. :-. : 
Megjegyzés. ·IJ41J4 __ _esak. Vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- eQy vagy_ két alkalom111al-:-_ ismétel_hetó. A gl~•.!!<-ó'm_Bs-beteg
nek szemészeti szakrendelés SZákorvosánal< javaslata -:esetéh';B_ Js:eze-, 
lóorvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen rende'li. , .. -~ · 
Csomagolás. _5 g; 5 g forte ·szemcsepp. ·<; 

CHLORAETHYL Chinain A100 
Hatóanyag. 100 ml aethylium chioratum palackonként. 
J_av_allat~k. Fagyasztásos helyi_ érzéstelenítés (k,is_-·incíziók -stb.); 
fedett végtagsérülések,-_disztorziók elsősegély jellegű-ellátása, e"lsó~ 
sOrban· a sportorv'oSi gyakorlatban;··egyéb--fájdalmas állapotok· (égés, 

·fagyás, méhszúráscstb:)o' · 
Alk_almazás, Külsóleg. Sugárban a megfeleló-bórterületre kell szór
ni _a felületi fagyasztásös érzéstelenítésig. 
Mellékhatás. Az_érzéstelenítést követően, gya:kran-jel·entós az utó-
fájdalom. · · 
Figyelmeztetés. Fagyasztásos helyi é~zéstE;!Ienjtéskofnem szük!?é-
ges a bőrt csdntkeménnyé-fagyasztani, az érz(Sidegekmár-4 °C-nál 
bénulnak. A tartós, erős fagyasztás a szöveteket-károsítja,-a kiolvadás 
fájdalmas, a műtéti seb gyógyulása me·gnyúlik.-
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Mivel az adagolása ellenőrizhetetlen, s nagyon gyorsan rendkívül 
mély szintú anesztéziát okozhat, alkalmazása általánOs érzéstelenítő
ként veszélyes, nem használható. Rendkívül gyúlékony gázkeveréket 
képez a levegővel, oxigénnel és dinitrogénoxiddal. 
Tűz- és robbanásveszélyes. 
Megjegyzés. Orvosi rendelők részére. 
Csomagolás. 1 00 ml. 

CHLORBUTIN Medexport L OOO 
tabi. 
Hatóanyag. 2 mg chlorambucilum tabl.-nként. 
Javallatok. Krónikus limfold leukózis (főleg_ieukémiával járó for-
mája), limfogranulomatóziS. _ 
Ellenjavallatok. A l'náj és emésztőrendszer megbetegedései. Su
gár- és egyéb citosztatikus kezelés után közvetlenül nem alkalmaz
ható. Jelentős leukopénia esetén a kezelést fel kell függeszteni, é~r 
vértranszfúziót, valamint a 'Jeukopoézist serkentőszereket kell alkal
mazni. 
Adagolás. A leukocitózis fokától függóen általában napi egyszeri 
2-1 O mg; a perifériás vérben a leukociták számától _függóen a napi 
egyszeri adag a következő: 
300-400 x 1 0'/1: 8-1 O mg 
200-300 x 1 0'/1: 8 mg 
15()c,200 x 1 0'/1: 8-8 mg 
100-150.x10'/l: 4-6mg 
50-100x10'/l: 4mg 
50 x 1 0'/1 alatt: 2 mg 

A kezelés időtartama 3~ hét. Ha a leukociták száma 25-20 x 1 09 /l
re csökken, fenntartó kezelésre lehet áttérni (2 mg minden második 
napon vagy 1-2-szer hetente) a beteg általános és hematológiai 
állapotától függóen. Ha a leukocitaszám a továbbiakban nem válto
zik lényegesen, a kezelést ideiglenesen fellehet függeszteni. A keze
lés hosszú ideig folytatható, de egy kezelési periódus.ne legyen 250 
mg-nál több. A kezelési szünet tartama a vérsejtszámok alakulásától 
függ. Csontveló-hipopláziában a napi adag 0,1 mg/ttkg, 
A készítmény kortikoszteroiddal kombinálható. Megelőző citosztati
kus vagy sugárkezelés után 1 %---2 hónappal fokozon figyelemmel, 
kisebb adagokban adható. 

- Mellékhatások. Leukopénia, anémia, trombocitopénia, gyomortáji 
fájdalom, hányinger, hányás. 
Figyelmeztetés. -Kúraszerú alkalmazása esetén a vérképet heten
ként kell ellenőrizni. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. A kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekgyógyász orvos) 
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akkor rendé_! heti, ha .azt a·térületileg, ill. ·szakmBi1ag'il_let~kéSJék\ió~. 
beteg-_:eiiátó·.oszt,~l_y,_-s_zc:~krendelés ·(gondozó) szakorvosa·javasolja, 
-neop_lazma ikezelésére térítésmentesen.-
Csomagolás. 100 tabL 

CHLOROCJD .EG IS S 730 
drazsé, iój.; s'zirup _ 

-· Hatóanyag. 250 mg ch!Oram·phei1iCOlum drazsénként; 1 ,O g chlor
atnphenicolum poramp.-nként; 1,50 g chloramphen'icolum, pa_lmi
tátsó formájában (46 ml) szirupban. 
Javallatok_. KizárQIC!g qlyan rneg!J_eteg~dése_k, amelyeket más __ JJ_nti
biotiku_r:n.ra __ nem_ y03:g_y .rl~m _ ~l_ét:;Jt;Jé: reagái,O,_ · de::klótaJllfe_riik9.Jra _érzé
ken_y .. mikro<Jrganizmusok·_okOzn_áte:·s-atm~r:en_ó;i~~k-:(typhiJs;--a_bdo
minal is,_ sa_lin,ónellaszé_pszls; .s,ú 1Yos J)tt_fa\ifíisZ' A'~_!r, B)_; r_iC_Kéttsióz~sok 
:(tYP'hlfs- --e_xanthematitus~···_o~láz),:· Hi:lemp_phihiS, influenzae okozta 
sl)lyos fertőzések (me_ninQitisz); ofnitózis, olyan Grarn-:-_ne_gatív pálca 
vagy anaerob baktérium okozta :szeps_zis,_amely eg_y'éb ántibiotikum-
ra·nem reaQál_: · _ 
e·ll8njavallat()k. Klórar'hfénikOiallerQi_a, _az élet e'lsó_ két_ hó_Í"lapj,a-.:..--, 
-(gray-sz_in_cJ,róma_ \le_szé_lye), vérképz_órendszeri _károsodások, ni'ájf;Je_- · · 
tegségek; vese.elégtelenség, glükóz·6'folitfát-~ehidrogenáz •. gl~)\~
r.onll-transzferaz vagy methe!lloglobln-reduktaz h1_ánya, -besugarzas 
utáni állapot, terhesség és szülés utáni első 60 nap; , . .. ·~, 
Adagolás. Atlagos adagja felnőtteknek 40 mg/tt~g;riaP néQySzerre 
elosztva (6 óránként). Gyermeknek 50 mg/ttkg/nap. ugyancsak 
n~gysz_erfe elosztva. _ _ ""· . _, , 
A· kezelés időtartama _a 1 Q napot tehetó/eg _ne hala_dja nie_g.~T v.PJ~us 
abdominalisban. felnőttnek a teljes· adag_ 3 g/náp: Ezt ~z- _a'éfaQot 
·ajánlatos_;J,-2 nap alatt .fokozatosan. elérni, a---Herxheimer-re_ak9íó 

-- --k1Védésére: ,A _.lázta_lanság -bekövetkezése,- utén -(3-".9' nap}<reCiélíva 
·-··elkerülésére a keze'lést 7-1 O, ni_aximális8n 14 napig kell folytatni. 

Mellékr.atások.-· CsontveltJ-depresszió, vérképzőszervi ártalom 
"'--. {ap·laSztikUs,:_h:ipoplasztikus·a·némia,:Qranulocitopénia, trombopénia, 
· -.teukétniába:való át_nienet-is lehet~éges): Gyomor-bél tünetek (hány~ 

i c .. -inger, :háriyás;_ glosszitisz~sztomatitisz;; diarrea, -enterokolitisz); neu-
_")'oto_xikf!§JÜ,Q.eJe.kJf.f)jfájá'§~:_eriyhe:d~_Pre$~i.ó, ___ z~_va~_~_g_;-:9P~II5,l.I.S.7 ___ é_s 

periférjás _neuritisz_); -túlérzékeqységi -reak_ciá .. (láz, kiütés,_ ·urt·ikária, 
anafilaxia). Typhus_·abdominalts kezelésében. HerXheimer-reakció, 
gray-szindróma (halállal_ végződő szöVódmény;--hasi disztenzió há
nyáss(:!l vagv _anélkül. fokozódó· szürke_ cianózis,.légzési~ keringési 
elégtelenség _tünetekkel). _.._. , -.-
Gyógyszerkölcsönhatások: EgyüttadáSá :tilos: 
-: csontveló-kárositó gyógyszerekkel (a vérképző rendszei ártaltná-

nak fokozódása); · 
..:.:·_penic'iilin-rleL :tettaCiklihriét szulfon·amidökkal, (.hatáscsökkenés).-
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Együttadása kerülendő: 
-orális- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatáS fokozódása); 
....: orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
--fenitoinnal (szérumszintje toxikusig emelkedhet). 
Figyelmeztetés. Allergiás diatézisben adását mérlegelni kell. Pro
filaktikus céllal nem adhatól 
A csontvelő~depressziót okozó mallékhatása dózisfüggód:_ex~JJJbilis 
formájában a kezelés megszakításával ·gyógyul. Nem dóZiSfüggö 
irreverzibilis formája a kezelés befejezése után--hetekkel alakul ki, 
ezért a beteg állapotát ekkor is célszerú ellenőrizni! 
Aktiv immunizálás alatt nem adható! Egy éven belül ismételten csak 
gondos kivizsgálás és ellenőrzés után adhatól 
Az inj.-t mélyen az izomba kell adni! 
Megjegyzés. ill lf4 Csak vényre adható ki, és csak egyszerratka lOm
mal. 
Csomag-olás. 40 drazsé; 1 üveg (46 ml) szirup; 1 poramp. + 1 oi
dószeramp.; 50 poramp. + 50 oldószeramp. 

CHLOROCID EGIS . T 110 
kenőcs 
Hatóanyag. 75 mg chloramphenicolum {5 g) vazelin típusú ke
nőcsben. (A 15 g-os tubus háromszoros mennyiséget tartalmaz.) 
Javallatok. Kizárólag klóramfenikolra érzékeny mikroorganizmus 
okozta impetigó, pioderma, ekzema impetiginosum, ekthima, ulcus 
c_ruris, follikulitisz, sycosis vulgaris, otitis externa. 
Ellenjávallat. Klóramfenikolallergia. 
Alkalmazás. Külsőleg. 
Mellékhatások. Helyi túlérzékenység, égés, viszketés, makulopa
pulózus bőrkiütés, urtikária, angioneurotikus ödéma. 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán rezisztens mikroorganizmu
sok, gombák túlnövekedése miatt felülfertőzés lehetséges. 
Megjegyzés. ill Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g); 1 tubus (15 g). 

CHLOROCID EG IS T 11 O 
sebhintóPor 
Hatóanyag. 400 mg chloramphenicolum, .240 mg carbamif;ium 
(8 g) szóródobozonként. 
Javaliatok. Kizárólag klóramfenikolra érzékeny mikroorganizmus 
által fertőzött felületen végzett mútéti -beavatkozás, valamiflt szeny
nvezett sérülés. Renyhén gyógyuló fekélyek, sérülés és mútéti geny
nyesedés, felnyitott furunkulus. egés minden stádiuma . 
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Ellenjavallat. Klóramfenikolallergia. 
Alkalmazásá •. -.-.A sebhintőport a seh megtisztítása után -a~,sebre 
hintjük, és. száraz,- steril fedőkötést .alkalmazunk. AdagoláSának 
mennyisége a sebnagyságától függ (egyszerre 1ű-15 g maximáli· 
sán). . .. 
MeHékha.tások. Helyi túlérZékenység, égés, viszketés, makulopa-
pulózus hőrkiUtés;--urtikária/angionelirotikus ödéma:·:-.· ... _- _-
Figyelmeztetés . .A kezeléS ·folyamán rezisZtens mikrootijanizfni.J-
sok, gombák túlnövekedése_ miatt felülfertőzés ·teh-etséges. -
Megjegyzés. -Jf4 -Csak vényre· adható.,-.ki. -Az_-orvos rendelkezése 
szerint- egy; vagy.-két alkalommal-- ismételhető._ 
Csomagolás. 1 szór()doboz (8 g). 

CHLOROCID-H · EGIS ·r110;'J:,200;·iJ110 
kenőcS 
Hatóanyagok. 37,5 mg hYdroco_rtisönüm aceticurh~_50 mg chlór-
amphenicolum (5 g) vazelin--típusú kenócsben. , 
Javallatok. Szemészetben: keratoconjunctivitis phlyctaenulosa, al
lergiás keratokonjunktivitisz, krónikus konjunktivitisz, tavaszi hurut, .-
keratoconjunctiv_i~is sicca, .~eratitis parenchy~ato~a •. ·keratitiS -rosq..:'
cea, szklerokeratltiSZ, kerat1t1s punctata, kerat1t1s diSCiformis; a-szem
égési és marási sérülése, szemhéji dermatitisz és ekcéma, krónikuS< 
blefaritisz, iritisz, akut és· krónikas iritis glaucomatoSá, iridociklitisz, 
posztoperatív uveitisz, ophtalmia- symphatica. 
86rgyógyászatban.' impetigó,· follikulitisz,-sycosis vulgaris, ·ekzema 
nummulare, atópiás ekcéma, ekzema seborrhoica, .neurodermatitisz 
minden formája, allergiás dermatitisz -és ekcéma (különöse_Jl-~'3--k"-fl.::: 
takt esetek), anagenitális ekcéma, prurigó, lichen simptexi.acufUS,-~ 
erythema multiforme~_lupus erythematodes lokalizált alakja; aloP_ecia; 
areata. Egyéb dermatózisokat kisérő nedvező ekcémás ,-elVáltoZáS. 
Oiszhidrózis.,Qtitis externa. -- - ;<.:- '-·- -_,_ 

EUenjavallatok. Klórarhfenikolallergia. Hipapion karatitisz é-s iri
tisz. Bármilyen eredetű, nagyobb terjedalmű szaruhámhiány. Ke·rati
tiS dendritica és ·Herpes z-oster corneae. Trachóma:- Á_tfúródás veszé-
lye miatt ulcus serpens. _ _ __ 
AJ~~Jr:r:!.~-~-~-s-~.-_Kü_ls!?l_eg,_éJ. kl_in __ ika_i ~épnek f!1eg_f~l~lően naponta 1-3 
alkalommal. _ . _ '- · .. · 
Mellékhatások. Helyi túlérzékenységi reakció, viszketéS; égés. ma
kulopapulózus bőrkiütés, urtikária. _ 
Figye_lmeztetés. A kezelés folyamán re~isztens mikroorgahii:mu
sok, gombák túlnövekedése miatt fel_ülfertőzé$ lehetséges. Nagy 
felületről a--hidrokortizon felszívódhat, :és általános hatást fejthet ki. 

, A sejtsarjadzást gátolja, ezért- renyhén gyógy.uló .sebekre. hosszabb 
ideig nem alkalmazható. Ovátosan_ használható 'friss- szaruhártyahe-
gek-esetén! -
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Megjegyzés. ~ + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. Az orvos- akkor 
rendelheti. ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
erlátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g). 

CH LOROSAN EG IS T i:lO;"r150 
kenöcs 
Hatóanyag. 1.0 g chlorchinaldolum (20 g) lemosható kenőcsben. 
Javallatok. Bőrgyógyászat: Staphylococcus, Streptococcus és 
gombák okozta bőrfertőzések, ill. társfertőzések: impeti_go contagio
sa, pioderma, follikulitiszek, ekzema coccogenes, mycosis interdigi
taliS, nagyhajlatok gombás elváltozásai, ekzema mycoticum. 
Gyermekgyógyászat: impetigo bullasa (pemfigoid) és a fent felso
rolt bőrfertőzések. 
Sebészet: gennyező sebek és a környező bőrfelület védelme, dekubi
tusz. 
Szülészet-nögyógyászat: a laktáció folyamán fellépő mellbimbóbe
repedés és az emlő gyulladásos megbetegedésének (masztitisz} 
megelőzése és kezelése. 
Ellenjavallatok. A szem és orr megbetegedései ( nyálkahártyát iz
gató hatása miatt). Klorchinaldol- és kliochinolérzékenység. 
Alkalmazás. Naponta 1-2-szer a ·bőrfélület megtisztítása után -
szükség szerint steril fedőkötés alatt - alkalmazható. 
Mellé'khatás. Igen ritkán, a nagy hajlatokban irritativ hatás. 
Figyehneztetés. A kezelendő bőrfelületen a kötéscserét általában 
24 óránként kell végezni. Kötés előtt a hámfoszlányokat és a pörköt 
le kell tisztítani. 
Megjegyzés. Vény n'élkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). 

CHLORPROTHIXEN Chemapol C 200 
inj .• 15 mg és 50 mg tabi. 
Hatóanyag. 50 ·mg chlorprothixenum (2 ml) amp.-nkérit metán
szulfonát (monohidrát) formájában. 15 mg, ill. 50 mg chlorprothixe
num tabl.-nként, sósavas só formájában. 
Javallatok. Féleimi depressziós szindróma, különböző eredetű ká
ros feszültségi állapot, depresszív és szkizofrén pszichózis, a neuró
zisok egyes esetei. Más pszichofarmakonnal végzett kezelés. kiegé
szítése. Mútéti előkészítés, operáció utáni állapot. Hyperemesis gra
vidarum. Diagnosztikai és terápiás beavatkozás előtt. 
Ellenjavallatok. Alkohol- és barbiturátmérgezés; narkotikus hatá~ 
sú analgetikumok egyidejű alkalmazása; kollapszushajlam, epilep
szia, parkinsonizmus, a vérképzés elváltozásai, a májparenchima 
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megbeteQedései (hePatitis-_epide~ica)~ elégtelen vesemúködés de
kompenzált szívműködés, ·cerebrális vazális_--elégtelenség. _ · _- .~ 
Ada~~lás. __ lndivid_uálisi-a -betegség jellege szerint.- Per-.·os adagia 

- n_eurozlsban_-n;aponta_-1-5--4~-mg (1::=-3-szor 15mg--os tabi.}, psziChó-
. z1sban na~onta 10~00 mg (2-4"szer 1-2 50 mg-os tabL) .. Az 

egész·nap1-adagot ugy_ kell-elosztani;- hogy annak nagyobbik:része 
a le~ekvés előtti időre essék. Gyermekgyógyászatbal}:_ .. ,_ttkg,onk~nt 
nap1 1-2 mg. · .: 
Azinj.-t~kkor alkalmazzák, ha_a per oS adag-olás nehézSégbe dtkÖzik 
vagy a _keZelés_ kezdetén, ha gyor:s hatá~ __ szükséges. Adagja_ n_~ponta :_8 

.. ~i~~~:á~:;~ Ea,~:~n;:~~:;~~:~;;:üa;;;6:,:::;§::~::::,: ·.•~.~-.~······· 
foleg az .adagolas_első·_nap)alban száJ_SZ(:)raz5:ag,_ s~ívdobógá~ és ta- "> 

chikardia, vérnyomásesés, aluszékonySág. HlizaiTlos· aJkálfniizáSákor ~ji 
a _szedatíy-hipnotikus hatás 10-14 nap_ múlva éhúnik és csak az ~fjl 
anxiolitikus, ill. antipszichoti!<-us hatás marad fenn. Előfordulhat or- ;;J 
~oszt~tikus h!pot~f!i~ és. kol~apszus, valamint extrapiramidális tUnet ::1 
;s·, Rttkán szerumb1l_1rubm~zmt-emelkedés, grapulocitopénia léphet_ .. -~---. --~ 

~Yógyszerkölcsönhatások: óvatosan ·adható: - r 
- a_ központi idegrendszer depresszánsaival ( hatásfokozódás) .· \ 
figyel_~eztetés. Kollapszus eSetén epinefrint vagy angioterizint 
kell adni. · 
Külőn-ösen nagyobb adagokka_l végz6tt hossz_abb kezelés esetén a 
májfunkci_ó és a vérkép időszakoS ·ellenőrzése_ szükségeS. Hirtelen 
f~llépő láz és gye-nge_~~g _azonnali-·vérképellenörzést·és a gyöQy5:zer 
szedésének abbahagyását indokolja. . ~;~,::_.:;t·~- _.\ 
!'lk.?lm~zásá__nak első s~akaszában - egyénenk~nt meghatároz'á{l_cjó" 
1~e1g- Jár~uv~t vezetni v~gy baleseti veszéllyel-járó munkát_végeini 
t1los. A tovabb1akban egyenlleg határozandó meg a' tilalom mértéke. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alattszeszes italt fogyasztani 
tiloo! - · : 
Megjegyzés. <l@ A 75 mg-os tabi. csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezéseszerint-egy vagy két alkalommal·- ismételhető.- Az 
A~ ·-szakre!ldel~s :~-gondozó) --szakorvosa .. rendelheti,-. akLa .. "gybgyszer. _ 
Javallatal szennt1 betegség esetén a beteg gyógykezelésére területi
leg és szakmailag illetékes .. --Az-50 mg-os tabi; és az. ínj.'-kizárólag 
fekvöbeteg-gyógyintézet_i (gondozóintézeti) felhasználásra van for-
galomban. _,. ___ _ 
Csomagolás. 50 tabi. (75 mg); 50tabl.(50 mg); 10amp. (2 ml). 
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CHOLAGOL Spofa J 720 
oldat 

·H_atóar:ayagok. 250 mg pigmentaradicis cúrcumae, 1.0 mg frangu
laemodmum, 200 mg magnesi um salicylicum, 6,16 g mixtura aethe~ 
roleosum, 1 O mg mentholum, 1 ,O g alcoholum 96%, olívaolajban 
(1 O ml) üvegenként. 
Javallatok. Kolelitiázis, cholecystitis chronica. Az epeutak operá
ciéi (kolecisztektómia, kolecisztotómia) utáni állapot.- Májef-trózis
ban a szubjektív panaszok enyhítése. 
Adagolás. Az epeutak krónikus megbetegedéseiben és epehólyag
operációk utáni állapot kezelésére naponta 2-3-szor 3-5 csepp, 
kockacukorra cseppentve Y2 órával az étkezések előtt. Epekólika , 
esetében egyszeri_ adagként 20 csepp, kockacukorra cseppent-ve. 
Gyomorégésre haJlamos betegek étkezés közben vagy étkezés után 
vegyék be. 
Figyelmeztetés. Az alapbántalom specifikus_kezelését nem pó
tolja; 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml). 

CHORIOGONIN Kőbányai 
i nj. 

Q 300 

Hatóanyagok. 1500 NE gonadotrophihum chorionicum amp.
nként. Oldószer: 14,4 mg natrium chioratum vizes oldata· (2 ml) 
amp._-ban. 
Javallatok. Primer és szekunder amenorrea, ovulációs zavarokból 
-:·(~i~nyzó vagy késői tüszórepedésből) származó meddőség, megrö
VIdult corpusJuteum fázis, habituális és imminens abortusz a terhes
ség első harmadában. Kriptorchizmus, szekunder hipogonadizmus, 
pubertas tarda, impotencia; hipofizer kachexia, eunuchaid izmus. 
Ellenjavallat. Prostatakarcinóma. 
Adagolás. Individuális. Amenerreában és meddőségben a ciklus 
második felében 2 héten át 1-3 naponként 1500 NE (1 amp.). 
Abortusz kivédésére heti 1-2 am p. Kriptorchizmusban heti. 1 amp., 
szükség esetén néhány hónapon keresztül. Eunuchoidizmusban és 
hipogenitalizmusban naponta 1500 NE 3 hétig. Ha hatás mutatko
zik. még 3 hétig azonos adagban, majd 2-3 naponként 1500 NE 
adandó további 2 hónapig. . 
Mell~khatások. Hirzutizmus, nyugtalanság, ovariális hiperfunkció. 
Megjegyzés. +- Csak vényre adható ki. Az ervos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. Az orvos akkor 
rendelheti. ha azt.a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 5 amp. (1500 NE) + 5 oldószeramp. (2 ml). 
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CLAFORAN Roussel s 710; 5.720 
0,5 g im .. iv .. 1 g im., 1 giv., 2 g·iv. inj. 
_Hatóanyag. 0,5 g,-ill.1·-g,·ill. 2 g cefotaximum.(nátriuinSóJormájá
ban) amp;-nki'mt Oldószer: 2, ill .. 4, 10.ml aqua dest. pro inj .. ill. 
1%"os lidokainoldat {4 ml). 
Javallat~k; .- .Cefot8XiJTiérZé~eny __ kórokozók:: (stélp_hylocoCcu·sak, 
aerob·-.és· anaerob--.streptococcusok,~ Streptococ:tus_--:pOéumonia~. 
neisseriák, Haemophylus influenzae, E. coli, Citobacter,-salmone11ák 
- kivétel: Salmonella typhi, paratyphi A és B -, klebsiellák, Entero
beCter aerogenes, serratiák, .indal-pozitiv és -negatív proteusok, Y er
sin i a enterocolitica, clostridiumok, Sactereides spp.) okozta -légúti 
fertőzések, a vese és:a húgyutak fertőzései, csont.,.,-ízületi,.:JáQyrész
és bőrfertőzések,. hasüregi_.( peritonitist;_!---~pe9ti;- gyowor,."és_,. bél_r-e_nd -
sze ri) fertőzések. Fertőzötfégési és egyéb·sebek, Genitlí!iákfertózé
sei (prdsztatitisz, gonorrea; adnexitiSz). Nőgyó-gyászati_ éS-SztilésZeti 

. gyakorlatban előforduló fertőzések. Csökkent ellenálló-képességgel 
rendelkező (immunszuppresszív kezelés alan álló, ill. neutropéniás) 
betegek fertőzései. . · . . •. 
Ellenjavallatok. Cefalosporintúlérzékenység. 
A terhesség első három hónapjában csak igen indokolt esetben( " 
alkalmazható. . .. · , 
Adagolás. Felnőttek szokásos adagja naponta 2-szer 1 g. Súlyos\_ 
esetben-a napi adag a:::--4 g-ra emelhető 2-4 részre·-etosztva. 
KüiQnösen·súlyos esetekben az adag iv. alkalmazva.12-g-ra emel
hető. 
Gonorre·a ·ke_zelésekor egyszeri 1 g im. ·alkalmazva élegéndő. Mérsé_

·-kelten csökkent vesefunkció esetén a szokásos a'dag alkalma~ható. 
Ha a kreatinin-clearance 5 ml/percnél kisebb; az egyszeri-ada·gqkát 
felére kell csökkenteni. ' -- "' .. : 
Csecsemők és kisgyermekek szokásos adagja 50-1 00 mg/ttkg 2"4·' 
részre elosZtva, kivételes esetben az adag·200 mg/ttkg-ig erllelflető. 
Koraszü/öttek adagja napi 50 mg/ttkg; túllépése kerülendő .(a vese
funkció esetlége·s fejletfensége miatt). 
Alkalmazás."lm. injekcióként alkalmazva 0,5 g:.:ot .2 ml. aqua dest. 
pro inj.-ban, 1 g-ot 4 ·ml-1 %-os l idokainoldatban oldva mélyen int
ragluteálisan kéll injiCiálni. Ha a napi adag_a 2'g-otmeghaladja, Vagy 
1·g"otcnaponta·2cnéltöbbször•kell alkalmazni;··iv:·afkaln\azásíft:élc 
szerú./v. injekcióként alkalmazva '0,5 g-ot, ·1-g:.:ot, 2"9-ót Bqua dást. 
pro._inj.-ban· oldva lassan, ~5 perc-alatt kell beadni, vágy:infúziós 
oldatba. (pl. 1 0%-os glükóz, 10%'os Rheomacrodex, 6%'os Macro
dex) .. kell elegyíteni. 

- -Lídokaintartalmú-oldatot hem .szabadili,ialkalmaini! 
Mellékhatások. -Bőrreakciók. Hematológiai elváltozások: eozinofí
lia, átmeneti leukopénia -·és -emelkedett transzari1inázszint. Dia'rrea. 

-- Súfyos és tartós diarrea esetén ~ kezelést meg -kell szakítani. -Ha--a--
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panasz.t a Clostridium difficale elszaporodása okozza, a tüneti keze
lés mellett Vancomycin alkalmazása szüksége, 
Az iv. alkalmazás helyén a vénafal gyulladása, ami a lassú beadással 
{3-.-5 perc) elkerülhető. 
Anafilaxiás sokk is előfordulhat, általában fél órával a készítmény 
alkalmazása után, és --azonnali beavatkozást igényel (lélegeztetés, 
kardiovaszkuláris stimuláció, kortikoszteroidok alkalmazá~sa). 
Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható: - -· ~'"""' 
- aminoglükozid antibiotikumokkal ( hatás-meJ/ékhatás fokozódás). 
Együttadáskor a készítmény nem szívható egy fecskendőbe. 
Figyelmeztetés. Nagy adagokkal történő hosszan tartó kezelés 
alatt a vesekárosadott betegek folyamatos vizelet- és vesefunkció
vizsgálata· szükséges. 
Penicillintúlérzékenység esetén a keresztallergia lehetőségével szá
molni kell. 
A kezelés ideje alattálpozitív Coombs-teszt előfordulhat. A vizelet
ben redukciós módszerrel történő glükózmeghatározás eredményét 
befolyásolhatja, célszerú ilyenkor enzimatikus meghatározási mód
szert alkalmazni. 
Lidokainérzékeny betegnek csak lidokainmentes oldat adható. 
A frissen elkészített oldat 5°C-on eltartva 24 óráig használható fel. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin-
tézeti) felhasználásra. -
Csorn_agolás./v. -im. inj.: 1 amp (0,5 g) +2 ml aqua dest. pro i nj.; 
lm. m;.:_ 1 amp. (1 g) + 4 ml 1 %-os lidokainoldat; !v. i nj.: 1 amp. 
(1 g) + 4 ml aqua d est. pro i nj.; 1 am p. {2 g) + 1 O ml aqua d est. 
pro inj. 

CUNIUM. Kőbányai ,--T. i_ .. ' ( • " ~ .. <. , 1 H .:}00. , __ 
tabi. · " . '·~I\.I+t • ,-FC)'( . .\-
Hatóanyag. 60 mg lidoflazinum tabl.-nk~nt: - - : · , 
Javallatok. Coronariaszklerózis következtében fellépő angina pec
toris. Miokardiális infarktus, ill. recicHvá profilaxisa. 
Ellenjavallatok. A szív ingerképzési és ingerületvezetési zavarai. 
Miokardiális infarktus akut szakasza. Terhesség. 
Adagolás. Napi adagja 1 ~G'mg {3-szor 1 tabi.), célszerű ehhez az 
adaghoz fokozatosan elj_u(ni: a kezelés első hetében naponta 1 tabi., 
a második héten napohta 2-szer 1 tabi., a harmadik héttól kezdve 
naponta 3-szar 1 _tabi., a kúra befejezéséig. 
Mellékhatás()k". Fejfájás, szédülés, fülzúgás, esetleg átmeneti 
emésztési za"Vár. 
Gyógyszérkölcsönhatás. óvatosan adható: 
- ~Qiükozidokkal, diuretikumokkal, ill. mellékhatásként ritmusza

v:art okozó készítményekkel (hatásfokozás). 
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· Figyelmeztetés. -Ha az EKG-gPrbén ·a .O---(szakasz--ín~gnyú"!áSa 
látható vagy ha kamrai extraszisztolék--19pnek tet akk.or:a_z·.adagot 
csökkenten(keiL ~ _......---:/ · -
Megjegyzés_.-. ill-Csak vényr-é-·adható ki.. Az -orvos·_rendelkézése 
si:etint·:..!.-egy-vagy két a_lk:a10h1mal-....,. ismételhető.- Az- orvos akkor 
rim,delhe!i, ha_azt a_jerilJetil_eg,-itL szakmailag .illetekes·tekvóbetegel
láto osztaly·szalsrendeles {gondozó) szakorvosa-javasolja. 
Csomagolásó50 tabi. " "" " 

CLOSTILBEGYT EG IS Q 300 
tabi. 

- Hatóanyag.- 50:-mg clömifénutn citricum ,tabl;-nként. . .. 
JaVallatok. Ovuláció kiváltása anovulációsccikJusú·nókbetl terhes-
ség e!érése-céljából~ ------~- ._·':"- _ · ·--:-•:-<-<---''""'~--c-.::~.:_- ' 
Centrális hipotalamikus eredetű anovulációs -cikluszavarok _:-kŰlön
böző eredetű szekunder-aménorréák, ill. oligomenorrea; po~tkont
rac~ptív amenorre_~; galaktorrea, (ha -a tumoros eredet kizárha:tó); 
Steln-:Leventhal-tunetcsoport; Chiari-Frommel-szindrónia; oligo-
spermla. · 
_ El_lenja~alla~ok .. Terhessé_g. Májbetegség vagy a májfunkció zav~-_( -~",, 
rai:,·Ovanumctszta, neopláz1ák, valamint-az agyalapi mirlgy működé'7 
sének kiesése. Különböző eredetű, nem- megmagyarázott Vérzések\ 
Adagolás. Adagját és a keze-lés időtartamát előre megszabni nem 
~~~e~ me'! a~ a bet~gtipustól, ill. az ovarium érzékenységétől (r~ak
'Ciokepessegetől) fugg. Ha a beteg ·ciklusosan vérzik, a kezelést a 
ciklus 5.--napján célsi:erű.elkezdeni. · 
l. -kúrában: 50 mg/nap· adagban 5 napig, közben klinikai és laborató
riumi vizsgálatokkal figyelve az ovariális választ. Az ovuláció.-á_lta1á.., 

_ ban a ciklus 11. és 15. napja között következ-ik be. Az esáfué'o. h~ 
_a fenti kezelés hatására nincs ovuláció, akkor a ll. kúrában a'köv-etke
ző ciklus 5. napjától 5 napon át napi100mg-ot--kell adagolni;·-Ha 
e_kko·r sincs ovuláció, akkor ugyanezt a -_kúrát {1 00 mg/náp) még 
egyszer,m_eg lehet ismételni. Sikertelenség eseté-n-3 hónapos szünet 
után még-.egy 3- hónapos kúra-_ajánlható. További kezelésnek azon
ban nincs értelme: .. Az egy ciklusban adott _gyógyszermennyiség a 

. 750 mg-ot lehetőleg ne haladja meg" 
PóSitkOiitiatéptíV a·men~orreában:··5o·-mgtnap· ·az ··adagolás;:M5···napi 
kezelés általában már az első kúra során eredményes. Oligospermia 
esetében 50 mg naponta, 6 hétig. . .. 
Mel_lékhatások. Szédülés, fejfájás, émelygés, .hányinger, ·rHkán. há· 
n_yá~, depresszió, fáradts.~g. idegfeszültség, álmatlanság, hízás, al ha· 
s1 fáJdalom, vazomotortunetek. A,kezálés,során .tapasztalt_hőhullá
mok, valamint látászavarok a szedés befejezése után megszűnnek. 
Előfordulhat a petefészek cisztiküs megnagyobbodása .isi különösen 
Stein-'-Leventhal~szindrómában.·- Ilyenkor-- az- -ovariumok~- ~-cm 
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nagyságúak lehetnek, ezért az alaphómérsékletet ellenőrizni kell és 
_ amint bifázisúvá válik, ·B kezelést abba kell hagyni. Hosszabb kúra 
e~etén reve~í_bilis hajh~l~ás e!őfordulhat. Ritkán urtikária vagy aller
giáS d~~mat1~1sz, mel~fajas, d1szmenorrea. A vizelet mennyisége és 
gyakensága IS f_okozodhat. Ikerterhesség a kezelés során is előfor
dulhat" 
Fi~JY!3Imezte~és. A kez~lés f!leg_kezdése előtt ajánlatos májfllllkciós 
pr~bat végezni. A teráptát mmd19 gon;:Jos nógyógyászati vizsgálat 
e~ozze '!leg. Olyan ese~ekben celszeru alkalmazni, amelyekben a 
v1zelet osszgonadotropm-értéke a normális szint alsó határa alatt 
~an vagy normális értékű, az ovarium normális tapintatú, a pajzsmi-
ngy és a mallékvese működése pedig rendezett. · 
Peteér~s elégtel_ensége esetén a terméketlenség egyéb lehetséges 
okát k1 kell zárm, vagy a gyógyszer használata előtt kezelni kell Az 
esetben, ha az ovarium megnagyobbodása és cisztás átalakulá~a a 
keze!éskor me~~llapitha!ó,, addig adagol ni nem szabad, amíg az 
~v~ num ~orm~!ls nagy~agu nem lesz .. Ezután a kúra adagját vagy 
1dotartamat esekkenteni kell. Az avanum rendszeres vizsgálata a 
kezelés ideje alatt is szükséges. 
C_!ostilbegyt hatá~ára az ovuláció sokszor nehezen időzíthető, és ezt 
k?vetően gyakon a sárgatest-elégtelenség, ezért a fogamzás után 
ajánlatos profilaktikus progeszteronkezelést kezdeni. 
A gyógyszer csak állandó nógyógyászati ellenőrzés mellett szed
hető! 
~lka·tmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel 
Járó munka!) ..--
Megj_~gyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendeléseszerint 
-egy vagy két alkalommal- ismételhető. Az orvos akkor rendelheti 
ha azt a ter91etileg, ill. ~zakmailag illet~kes fekvőbeteg-ellátó osztály: 
szakrendeles (gondozo) szakorvosa Javasolja. 
Csomagolás" 1 O ta b L 

COCARBOXYLASE Polfa mM 990 
i nj . 
Hatóanyag. 50 mg cocarboxylase poramp.-riként. 
Javallatok. Acidózi~ (pl.: dia~etiku_s. hepatikus, posztnarkOtikus, 
posztoperativ, e_redetu), com~ d1B:bet1c_u~,. ~ú!yos keringési· elégte
lenség. (pl. SZIVIzomgye!lgeseg), 1nt~x1kac1o; terhességi toxémia és 
nefropat1a, preeklampsz1a, eklampsz1a, csecsemők acetonémiás há· 
nyása, toxikózisa. diszpepsziája. Toxikus dittériában kiegészítő keze
lésre. 
Adagolás" Felnőtteknek" 50-100 mg (1-2 amp") iv", im" vagy sc" 
D-iabetikus k.~ma és eklampszia esetén 100 mg iv. adandó. Ez az_ 
adag- ha szukséges- egy óra múlva megismételhető, majd folytat-



h?'tó--50 mg-os injekciókkal.- Di_Sbetikus kóma esetén ~specifikus 
diabéteszes kezelés nem szakftható meg. · ,_-

-Gyermekek és csecsem6k szokáso~ adagja:_ -1 O mg/ttkg. E:klampszia 
e~etén a.speciális kezelést egyidejOieg·kell alkalmazni. -
Megjegyzés. ·of<. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint_- egyvagy két alkalommal- ismételhető. · 
Csomagolás. 3 poramp.+oldószer. 

CODEIN-ACISAL Alkaloida K 100 
~~- . . . . 
Hatóanyag_ok. _20 mg codeinium )>h_oSphoricumr 500 mg. ac.idum 
acetylsahcyhcum tabl.:-nként._- ·_,::;>;-<.- -:- . _,_./,-:·:· __ . __ .- -.-. 
Javalla~ok., L~gúti. huru_!t?~ _megJ:tetéQedésekbe·n· köhögés., ·ésJáj-
dalomcslllap!tás:- -,_>_ -_: :- ·- _._, _-_-___ - -- · --· 

Ellenjavallatok. Ol?.struktfv légzészavar, olyan kóros állapotok, 
amelyekben- a légzőkozpont .deprimált, krónikus -obstipáció;· szalici
láttúlérzékenység, hemorráglás diatézis. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 3-szar 1-2 tabi. Gyermekeknek:_.-,~---
7:-14 éves korig-naponta 2-3-szOr_ ~1 tabL _ · _ _ ._, _ ( 
Mellékhatások. Szédülés, álmosság. (ritkán álmatlanság, nyugta\; 
lanság), urt1kána, exantéma,. bronchospazmus, trombocitopénia.\ 
Gyomor-bél panaszok (gyomorfájás, az epéutak·spazmusa, émely- "'"'-' 
gés, hányinger, obstipáció). · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- orális antikoagulánsokkal. ill.- heparinnal (antikoaguláns hatás fo-

kozódása); . .':' .. , ... 
'- béta-receptor-blokkolókkal (a. gyulladáscsökkentő hata~:9~iol~ 

hatják); . c:• . . . . • < .... 
- feniteinnal (fenitoinintoxikáció léphet fel};-_- :- ·- -- -
- fenilbutazonnal. indometacinnal (az uicerogén mallékhatás foko-

zódhat); 
~ szulfonamidokkal (a siulfonamid toxicitása növekedhet). 
Óvatosan adható: --
- hipnotik_umokkal (a központi idegrendszeri furikciók deprimáltsá-
- ga fokozódhat);. . .. ···• . : ..•.•.. , .. .. . ..: .•..•....• 

- szulfonilurea antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélYe); 
- szteroidokkaJ··(ulcerogén mallékhatás fokozódása)~- _ 
Figyelmeztetés. A hozzászokás Iehetásége miatt orvosi ellenőrzés 
szükséges.·-Hosszan·tartó adagolás megszakftása:-után elvonási tüne-
tek (izgatottság, álmatlanság) léphetnek"fel. • 
Terhesség ideje alatt adása kerülendó. ,. 
A járművezető képességet és a_ baleseti,veszéllyel járó munka végzé
s_ét _ ~efolyásolhatja,, ·ezért ·egyénileg_- kell_ f11agh~tározni_;_ hogy a 
gyógyszer milyEm mennyisége .és rriely· adaQoll1si mOdOÍl '_történő 

alkalmazása mellett lehet járműVet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
~lkalmazásának, ill. hatásának tartama alattszeszes italt fogyasztani ~ 
a~ . . 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

CODEINUM HYDROCHLORICUM Alkaloida K 100 
0.01 és 0,02 g tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg, ill. 20 mg codeinium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Köhögéscsillapítás a kínzó, köpetet nem ürítő száraz 
köhögésekben. 
Fájdalomcsillapítás, főként tüdőgyógyászati kórképekben. 
Ellenjavallatok. Súlyos obstruktív légzészavar, a légzőközpont 
deprimált, kóros állapota; krónikus obstipáció. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 30-60 mg, azaz 3-szar 1-2 tabi. 
(0,01 g), ill. 3-szor )4...1 tabi. (0,02 g). Gyermekeknek: 1-3 éves 
korban naponta 7,5-12,5 mg, azaz 3-5-ször \4 tabi. (0,01 g), 
3-6 éves korban naponta 15-25 mg, azaz 3-5-ször 'h tabi. (0,01 g), 
7-14 éves korban naponta 30--50 mg, azaz 3-5-ször 1 tabi. 
(0,01 g). 
Mellékhatások. Obstipáció, aluszékonyság, esetleg nyugtalanság. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- hipnotikumokkal (a központi idegrendszeri funkciók deprimáltsá-

_ga fokozódhat). 
Figyelmeztetés. A hozzászokás Iehetásége miatt orvosi ellenőrzés 
mellett adandó. Hosszan tartó adagolás megszakftása után elvonási 
tünetek (izgatottság, álmatlanság) léphetnek fel. 
A terhesség második felében adása kerülendő. 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sét befolyásolhatja, azért egyénileg kell .meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járniűvet vezetni vagy baleseti' veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo
gyasztani! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Fekvőbetegosztályok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben 

- leírtak figyelembevételével írhatják fel. 
Csomagolás. 10 tabi. (0,01 g); 10 tabi. (0,02 g). 



CODEREITA Alkaloida K 1 00; K 200 
·tabi. 
Hat-óan·yagok. ···.0;05 mg acidum primulae, 5;00 mg _-,codelriiuin 
ctlloraturri. p;oo· mg ep hedri-n ium Chioratum tabl.-nként. 
JaVallatok.- -Köhögéscsillapítás. expektó'ráció· könnyitése: :(a~üt_. és 
krónikus -bronchitisz,_Jaryngitis- catarrhalis,_ tracheitisz, ·pneUmónia, 
emfizéma). · · · 
Ellenjavallatok. Súlyos obstruktív légzészavar, a léQzőközpont 
deprimált, kóros állapota; krónikus obstipáeió. · 
Adagolás. 6 hónapos kortól naponta 3-4-szer Y.! tabi.; --1..:....3 éves 
korig naponta 3-4-szer 1 tabL 4-6· éVes korig naponta 3-4-szer 1-2 
tabi., 7 éves kortól a_· Coderit tab1. -·adása célszer-ű:· 
Mellékhatások. Emelygés. hányinger. obstipáció;·szédülés. urtiká
ria, exantéma, -trombocitopénia,. nyugt81ailság, "tr:emor, tacliikBrdia, 
álmatlanság. 
Figyelmeztetés. A napi- utolsó adagot nem este, haríém' délután 
célszerű beadni. Hozzászokás lehetősége· miatt orvosi, ellenőrzés 
mellett adandó.· Hosszan tartó ada·golás megszakítása után ·elvonási 
tünetek (izgatottság, álmatlanság) léphetnek fel. ... ,._ 
Megjegyzés .. +--Csak-- vényre -adh'ató ki. Az orvos rendelkezé~é 

-szerint- egy ·vagy két alkalomii'lal ~ ismételhető. \ 
Csomagolás. 1 O db tabi. 

CODERIT Alkaloida K 1 00; K 200 
tabi.. 
Hatóanyagok. 2,5 mg acidum primulae, 20,0 mg codeinium chlo-

'"'--·--' 

ratum, 20,0 mg ephedrii'iium chioratum tabl.--nké'nt. :_-::-~ --~ 
Javallatok. Köhögéscsillapítás, expektoráció könnyítése\{akl.lt .~S · 
krónikus bronchitisz, laryngitis catarrhalis, tracheitisz, pneuri\Qnia/ 
emfizéma). -.. --
Ellenjavallatok. Súlyos. obStr-uktív légzészaVar, a légző.központ 
deprimált, kóros állapota; krónikus obstipáció. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3-szor 1, esetleg 2 tabi., gyerme
keknek-7-1-4 éves korig naponta 2-3-szor %, esetleg 1- tabi. Kisebb 
gyermekeknek a C_oderetta tabi. adása célszerű. 
MeJiékha~_ások. Emelygés. hányinger, obstipáció; szédülés. urtiká' 
ria, exantéma, trombocitopénia, nyugtalanság,_ tremor, -tachikardia, 
álniatlanság. _. _ _ 
Figyelmeztetés. A napi utolsó- adagot nem este,- hanem délután 
célszerű bevenni. Hozzászokás-_ lehetősége _miatt orvosi ellenőrzés 
mellett adandó. . . • .. . -
Hosszan tartó adagolás megszakftása···után elvonási tünetek (izga
tottság, álmatlanság) léphetnek fel. · 
A terhesség második felében adása kerülendő. 
A járművezető képességet és·a baleseti veszéllyel jár6'munka-végzé~-<-
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sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy bal_eseti veszéllyel 
járó munkát végezni. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt 
tilosszeszes italt fogyasztani! _ , 
Megjegyzés. ~ -Csak vényre. adható ki. Ai orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. ._;.:__-_ ~-'"""' 
Csomagolás. 1 O tabi. · 

COFFEINUM NATRIUM BENZOlCUM Biogal B 100 
in j. 
Hatóanyag. 200 mg coffeinum natrium benzeicum (1 ml) amp.
nként. 
Javallatok. Alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénulás (altató
szer-mérgezés, túlaltatás), szívmúködés erősítése, Vérnyomáseme
lés, kollapszus, általános gyengeség. 
Adagolás. 1-2 ml sc., im., iv., naponta 1-2-szer, esetleg többször. 
Mellékhatások. Álmatlanság, nyugtalanság, tremor, tachikardia, 
aritmia. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéseszerint 
-egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 O amp. (1 ml); 50 am p. (1 ml). 

COLCHICIN SALICYLAT 
tabi. 

Ag eph a M 900 

Jiató~nyag. 0,5 mg colchicinium salicylicum tabl.-nként. 
-Javallatok. Akut köszvényroham, arthritis uri ca, urátdiatézis, húgy
savretenció és köszvényhez hasonló betegségek. 
Ellenjavallatok. Gasztritisz, enteritisz, szív- és vesemegbetegedé
sek. 
Adagolás. Lehetőleg a roham jelentkezésének első órájában kezde
ti 1 mg (2 tabi.). utána óránként 0.5 mg (l tabi.). Az adagolásta 
fájdalom megszűnése után, ill. a toxikus tünetek jelentkezé~ekor 
meg kell szakítani. A szükséges összadag a roham megszüntetéséhez 
általában 4-8 mg (8-16 tabi.). A fájdalom. duzzanat 12 óra alatt 
csökken, 24-48 óra múlva teljesen elmúlik. Krónikus köszvény ese
tében profilaktikusan alkalmazható a tünetmentes időszakban. 
Mellékhatások. Hányás, hasmenés. 
Figyelmeztetés. Toxikus volta miatt adagolása -nagy óvatosságat 
igényel. Mallékhatás esetén a gyógyszer-szedését azonnal abba kell 
hagyni. A gyógyszer adása csak 3 napi szünet után ismételhető meg. 
Megjegyzés. lfol + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal._- Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredménye

- sen nem biztosítható. 
Csomagolás. 15 tabi. 
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COLFAR IT E GIS A 600; l 21 O 
ta b L 

-Há:t_óan·yag_ .. 500 -mg acidum--acetyiSalicylicum- mikrokapsz:ul'ázott 
tabl.'nként. · . ·· ·. · . . 
Ja'valla:tok'.' Érbetegséfiek·prof[laxisa: trombózisveszély· .. az ·artériás 
érterül.eten. (ph progred iá lé> arterioszklerotikus .• folyamat.J<apcsan}. 
A vénás-területen fennáll6'trombózisveSZéiY (pl. vissz_értágulat, ·ma. 
tét kapcsán fellépő trombózis} eselén profilaktikus jellegű alkalma
zására, továbbá mélyvénás trombózis kezelésére akkor kerülhetsor, 
ha a beteg sem heparint, sem Syncumart nerri kaphat~·-- -. -
Érbetegségek terápiája: felületes tromboflebiti_sz enyhe formáL 
Reumatikus kórképekben: fájdalom és gyulladás. . . : · · 
Ellenjavallatok. Szaliciláttúlérzékenység, hemorrágiá.sdiatézis; 
Adagolás. Érbetegségekben:vénas·ésartériástiomb&is·megelózé
sé_re, felületes tromboflebitisz--kezelésére másnaponta_:~·tabl.:a-_·be
tegség lezajlásáig. 
Reumatikus betegségekben: felnőtteknek szokásos adagja ·naponta 
összesen 1 ,0-'3 g (2~-szor 1~2 tabi.}. Egy adag &-8 órás időközök-
ben alkalmazható. Szükség esetén az adag növelhető, de a napi -'----;..,. __ 

, 4-5 g-ot ritkáh·-szükséges túllépni. _ r 
Mellékhatások. Gyomor-bél panasZok, -vérzések, 'túlérzékenység_ 
vagy túladagolás esetén acidózis (..magas" légzés-stb.-). ' 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
-orális antikoagulánsokkal és heparinnal (az alvadásgátló hatás 

-fokozódik). Tartósan súlyos trombózisvesZély esetén (pl. múbil-
lentyű ·beültetése után) a Syncumar mellett Colfarit is adható, 
fokozott ellenőrzés mellett; ·::>-

óvatqsan' adható:-
- kortikoszteroidokkal (ulkuszképződés, gasztrointesztinális.vé{zés_." 

veszélye fokozódik}; -
- fenilbutazonnal és nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel (az'ulce

rogén hatás fokozódik}; 
---.szulfanilkarbamid típusú ·antidiabetikumokkal (hipoglikemizáló 

hatás ·erősödik}; 
-_nietotrexáttal-(ennek toxieitása fokozódik); 
- __ spt~Q[l()I_~-~-!.O:r:tO,al, · f_uroszem_iddel, s~ulf_inp_ira~ón na l_ ·()lat~S:-U~. csök-

kenhet). . . 
Figyelmeztetés. A Syncumar; ilt a heparin erós·-alvadásgátló hatá
Sát nem pótolja, így -ezek alkalmazása elsődleges fontosságú'_marad 
mind a_:tr_omboembóliák megelőzésében, mind pepig-a kezelésében. 
Gyomör~-és nyombélfekély inaktív ·szak~ban gon_dos orvosi-ellenőr-
zés és fekélybetegség erélyes belgyógyászati kezelésemellen kivéte
lesen- alkalmazható. Terhesség ideje alatt, -különösen. annak korai 
szakában csak szigorúan- mérle·gelt orvosi javasiatra szedhető. 
Aszülés várható terminusa előtti 4 hétben-adása-1<erülendö;-·qJya·n 
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műtétek előtt,- amelyekben maximális intraoperatív vérzéscsillapítás 
-szükséges, al_kalmazása kerülend ő.--
Colfarit-kezeléskor ép alvadási rendszer esetében a vérzési idő 1-2 
perccel meg hosszabbodhat. A pr.otrombin-(Quick- )időt az- ajánlott 
adagok általában nem befolyásolják. Az alkalmazásával egyidejű 
alkoholfogyasztás fokozhatja a vérzés veszélyét., Diabétesz esetén 
szükségessé válhat az orális antidiabetikum adagjának_újr~..P-~jtása. 
Egyidejű szteroidterápia esetén a szteroidadag csökkentése Vagy 
elhagyása után tanácsos a Co Ifarit mennyiségét csökkenteni az-ace
tilszalicilsav-kiválasztás lassulása miatt. Hosszabb időn keresztül 
vagy magasabb adagokban csak orvosi ellenőrzés mellett szabad 
alkalmazni. · 
A tabl.-kat egészben, vízzellenyelve vagy folyadék_ban való szétesé
süket követően, étkezés után kell bevenni, majd kb. fél pohár folya
dék (pl. tej} ivása ajánlatos még. 
Megjegyzés. Csak vényre adható kL Az orvos' rendelkezéSe szarint 
- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 t.abl. · 

CONFERON Chinoin 1110 
· kapszula 

Hatóanyagok. 250 mg terrosum sulfuriCum { = 50 mg elemi_ Vas), 
továbbá 35 mg docusatum natricum kaps_zulánként. 
Javallatok. A szarvezet bármely okból kialakult vashiányának meg
szüntetése, ill. ·megelőzése: 
-_fokozott vasveszteség: menorrágia, metrorrágia,- gyomor- és· ·bél

VérzéSek, légúti ,és húgyúti vérzések, rendszeres véradás,- mútéti 
vérveszteség; · . 

- nagy vasszük-ség let: terhesség, szoptatáS, a szarvezet növekedése, 
fejlődése; · 

- elégtelen vasbevitel: Va'sban szegény étrend; 
- csökkent vasfelszívódás: gyomorrezekeié utáni állapot, aklórhid-

ria, szteatorrea, egyéb malabszorpciós szindrómák. 
Adagol_ás. Átlagos adagja felnőtteknek és serdüfókorúakn8k- na
POIJta 3-Szar 1 kapszula(= 150 mg elemi vas}; gyermekeknek 3-6 
éves korban 1-2 kapszula (~ 50-'100 mg elemi vas), 7-12 éves 
korban 2-szer 1 kapszula ( = 100 mg elemi vas) naponta, étkezés 
után, legalább fél pohár vízzel, egészben lenyelve. 
A kezelés időtartama látens (anémiával nem járó) vashiánybeteg
ségben 8-1 O hét, vashiányos vérszegénységben Jegalább 3-4 hó
nap. 
Mellékhatások. Gyomor- és bélpanaszok- (rövid ideig tartó gyo
morgödri nyomásérzés, hányinger, hányás, higabb székürítés vagy 
sz~krekedés) előfordulhatnak, és az adag átmeneti csökkentésére 
rendszerint elmúlnak. A székletet feketére festi. 
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Gyógyszei"kölcsönh_at~s. Együtt<:.dása ke!ülenf/~:~: : . .- :_. , 
_:_ tetraciklinekkel (kelatkepződés kovetkezteben mmd a~c·anttbiOtl-

kUm mind- á-vas-felszíVódásá.csökken); . " - > : _ '_ 
:.... aiUrriiOit.-rrl~, ·rriagOéziUm-,,kalciumsót.tartalmazó antacid_~mokkal 

·(a_·va·s felSzívódása csökken):.-A felszívódási-zavar elkerulésére_ a 
Conf_eron.és az antacidum bevét_ele_ közt legalább egy óra szü_netet 

- kell tartani, 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomag·olás. 50 kapszula. 

CONTINUIN, Kőbányai -, . .0230 
tabi. . .- <. - " " - ,, c • " .,. ·.• • •• • • ''" -
Hatóanyag.~O.S mg. aet.IÍynoqiolun:rdiaceticuQ1 1~b!.:ep~é~J- ... 
J avallatok. Fogamzasgatlás. Elsőe;_od>.an.l_akt_~l_() _npk.r~_gé,r~ ~~·9_zok 
számára javallt. akiknek anamnézisében ttorriboetnb61i_ás,megbete-
gedé:S szerepel. . ___ _ __ _ .-- _-_ ' _ _ -- · 
Ellenjavallatok. Terhesség, pub~rtás, ·májmúköd~S~ zava~o~. 0~
bin-Johnson-szindróma, Rotor-szmdróma, anamnez1sben Idiopati-
kus terheSségi ikterusz. __ . _ . _,- ,·:" -~,,,. 
Adagolás_. Az első tabi. bevételén~k időpoi"ltja a mens~ruáciq~_ c;:_i_l?:~ 
lus_.első napja. A továbbiakban napl 1 tabL-t kell s~~-d~l _.folyamat~.--
sari (nielistn.iációJ< idején is) ~~o_nos napszakban m1nda,~d1g,, am1g,. 
a fogamz~~gátlá_s.biz!osítása kívánato~. _,... __ :.- ~-~· ·-! "-.-~ 
A fogamzá:sgátlo hatasa tablettaszedes megkezdés~ ~tá~l-?-7. na-
pon kezdődik. . . • .. . .. · . . . :.. . . 
Mellékhatások •• Egyeseknek közti vérzést okozhat. .Ez :tql)bnylfe 
c'sak átmenéti és nem indokolja a kűra m9gszakítását. . --' 
GyóQyszerkölcsönhatás_pk. ó_vatosanadható:. :,_ ·.,;, _., _'-'- : 
- eniiininduktív hatású gyógyszerekkel (metaboflzaCJOJ_afl()JS, lneg-

gyorsítáSával a fogamzásg?tlá~_ biztonsá_gát _csökk~ntheti_~)
Megje_gyzés. ~ _Csak véliyre ad~ató kl. E_gyszen a~k~k1ml'n~-l 3 
hónapra elege_ndő gyógy_szermenny1ség rendelhető. Rendelhetosé
gé!a.~:cmódo~itg\! --:23_11~7~. (~ü. K. 17.) EüM számú utasitás, 
valamint az.Egeszsegugyl M1ms~tenum 8~.560/1979. __ {Eu._K. 1980. 
1.)_ -számú közleményében fOglaltak szabályozzák (1.: _3.7 ~~i,ezet). 
Csomagolás, 42 tabi. · . 

CONVULEX Gerol . A 300 
150 mg és 300 mg kapszula; tabi., szirup .. 
Hatóanyag. 1so·_mg, ill. 30_0 mg acidum_J~alproicum kapszulán-

., ként;_-300 mg natnum valprolcum,tabL-'nkent; 60--mg natnum val-
-proicum ml-ként. -- ·-. . . . · . . 
-Javallatok. Genéralizált röhamok: -petit -mal, p1knolepsz1ás -.·ab-
S_e·nce . .:.ok; mibklónüsos··a·sztatikus·rohamok {lennox.;.;.Gastaut~szmd-
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róma). salaam epilepszia (BNS-rohamok, West-szindróma, prOpul
ziv PM), grand mal, grand rnal+petit mal. 
Parciális (fokális) rohamok: mctoros rohamok (Jackson--roham, ad
verzív rohamok), pszichomotoros rohamok, parciális Szekunder ge
neralizálódó rohamok. 
Ellenjavallatok. Túlérzékenység, a máj vagy hasnyálmirigy múkö
désének zavara; vérzéses diatézis. Szoptatás. 
Relatív ellenjavallat: terhesség. 
Adagolás. A kezdő adag napi 15 mg/nkg, mely hetenként 5-
1 O mgjnkg-mal emelhető, amig a 30 mg/nkg-ot el nem éri. Ha a 
beteg már szedett antikonvulzívumot a másik_ szer fokozatosan 
csökkentendő. 
A terhesség 40. napjáig (amennyiben adagolása szükséges) kisebb 
adagokat kell adni (15-20 mg/nkg). 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális panaszok.- A májműködés za
varai. központi idegrendszeri tünetekkel (encefalopátia) és véralva
dási zavarok. A kezelés kezdetekor (gyakran átmeneti).trombopénia, 
a trombociták aggregációjának gátlása és hipofibrinogenémia .. Túl
érzékenységi reakció is előfordulhat. Ritkán átmeneti hajhullást 
okoz, emiatt a gyógyszer szedését nem kell abbahagyni. 
Ritkán okoz fáradtságot manaterápia során. , 
Altalában emeli a hangulatot leírtak azonban depres_szfv reakciót is. 
Gyógyszerkölcsönhatások. 6vatosan adható: 
- egyéb antikonvulzív, antidepresszív és neuroleptikus gyógyszerek

kel (hatásfokozódás); 
- kumarinszármazékkal. acetilszalicilsavval ( fokozhatják a·tromboci~ 

taaggregáció gátlását). 
Figyelmeztetés. A kezelés előtt, majd kéthavonként, valamint az 
adag emelése után ellenőrizni kell a májfunkciót. a véralvadás-idejét, 
a trombocitaaggregáció! és a fibrinogénszintet. 
A fibrinogénszint csökkenésekor, ilL a véralvadás zavara esetén, a 
szérumtranszamináz értékének háromszoros növekedésekor, a szé
rum alkalikusfoszfatáz-vagy bilirubinszintjének emelkedésekor vagy 
toxikus hepatitiszben a készítmény adását azonnal meg kell szakíta
ni. 
Ha egyedül a transzamináz szintje emelkedik csekély mértékben, 
akkor megengedhető az adag csökkentése a .. májfunkciós próbák" 
és a véralvadás ellenőrzése mellett. Hányás és erősebb hasi fájdal~ 
mak esetén a szérumamiláz mennyiségét is meg. kell határozni. Ha 
kóros, a kezelést abba kell hagyni. A vizeletben a ketontestvizsgálat 
hamis pozitiv eredményt adhat. 
Cukorbetegeknek figyelembe kell venni, hogy a szirup ml-ként 0,3 g 
cukrot tartalmaz, továbbá: szarbittartalmú tápanyagokat (csokoládé, 
diabéteszes cukor, lekvár stb.) ne fogyasszanak, mert a Convu/ex 
sZiruppal bejuttatott szarbit túladagolása hasmenést okozhat, és 
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ezáltal a készítmény felszívódása (:Sökken; Gépjárrnú_vezetés, veSzé
l-yes rnunka végzése a_ 3.12 fejezetben. leírtak-figyelembevételével. 
Alka_lmazásáQak.időtartama .alatt tilosszeszes italt-fogyasztani_! 
,Megjegyzés. of< Cs~k vényre ~dh~tó ki. és csak egyszeri alk~lom
m·at. Az Egé-szségügyi Minisztérium által meghatározott- ha_vtmeny
nyiség keretei -között -az- _egészségügyi szakig_azgatási sz_ery' vezetője 
által kijelölt szakrendelés". ill,·-gondoZó által a -nyi_lvántarto_tt-és·gon
dozott betegek köz ül azok részére rendelhető, akiknek azt a ·szakmai
l~g illetékes felügyelő sz~kfóorvos előzetesen jóváh~gyta.-A kijelölt 
szakrendelés, ill. _gondozó vezetője- a bete_g nevének, a szükséges 
gyógyszer -megnevezésének~ , hav?nta -kiadható men~yiség~.ne~. a 
gyógyszerelés időta·rtamának feltuntetésével_- értesít1.-a- terutatlieg 
illetékes: gyógyszertárat, valamint a:beteg ke~eiÖOf\I<?Sá!' Agyőgy
szartár a beteget nyilvántartásbar·vesZi;"'utóbOi- -alá'pján,:a·-havonta 
megállapított mennyiségü_ gyógyszert,-adhatja ki.-Jóváhagyás.-alap-
ján a kezelőorvos térftésmentesen -rendeli. · --
Csomagolás. 1 00 kapszula 150 mg; 1 00 kapszula 300 mg; 100 
tabi. 300 mg; 100 ml szirup. -

CORBOCAIN Kőbányai 
inj. ::_ ·- _-,<-
Hatóanyagok. 80 mg praeainium chloiatum. 0.2 mg co•·ba•~rirliurh 
chioratum (2 ml) amp.-nként: • . - -- -
Javallatok. Helyi érzéstelenítés kisébb sebészeti beavatkozások, 
foghúzás esetén. _ - · 
Ellenjavallatok. Prok8inérzékenység, súlyOs pitvar-.karnrai -átveze-
tési zavar. ' - ,,,~ 

Adagolás. -1-2 -arnp.- sc. vagy im. - . - -~:':-_~;_ -...:<·'-'-\_ 
Mellékhatások. Szédülés; hányás, nagyobb adag esetén.braclikar-,· 
dia, ritmuszavarok, kábultság, gqrcsök, :sokk, "<, ' · 

_ Gyógyszerkölcsönhatások. avatosan adható:~- . · _ . 
- depolarizáló izomrelaxánsokkal, pl; szukcinilkolin -(hatásátelnyújt-

hatja); ' ' · · , · 
- szulfonamidokkal (hatásuk csökkenhet); 
-kolineszteráz bénítókkal (hatását elriyújthatja); 
."..: di_Qitá_lis.z~é.szítményékkel. (a_z_ok-._hatását fokozhatja): · 

.. -- FiQY8Tril&ztétlts. HíJ)9rtóniásöknak és epin-efrin- {adrenalin-~ }'érzé
kenyeknek is adható. -Akut dekompenzált-szivelégtelenségben_ csak 
óvatosan adható. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki._ Az _orvos- rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal ·--ismételhétő. ,,, · 
Csomagolás. 20 amp: (2 ml). · 
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CORDARON E Krka H 200 
i nj. 
Hat6anyag.150 mg amicdaranum chioratum (3 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Szívritmuszavarok: Wolff-Parkinson-White-(WPW-) 
szindróma, WPW-szindrómához társuló pitvarfibrilláció, szupra
ventrikuláris tachikardia, paroxizmális pitvarfibrilláció vagy flutter, 
súlyos kamrai extraszisztolé (Lown 3-5 osztály), krónikt,~s re!s_yrrens 
kamrai tachikardia, kamrafibrilláció akut kezelése. Akut SZíViZÖmin
farktushoz társuló tachiaritmiák (szupraventrikuláris, ventrikuláris) 
megszüntetése, ha egyéb antiaritmiás gyógyszer egyedüli vagy kom
binációs adása- a még tolerált adagban-nem vezetett eredményre, 
vagy pedig alkalmazásuk ellenjavallt és gyors antiaritmiás hatás 
elérése szükséges. 
Ellenjavallatok. Sinusbradikardia, szinuatriális blőkk. Pitvar.,.kamrai 
ingerületvezetési zavarok (1-111. fokú AV-blokk), trifaszcikuláris 
blokk (e két esetben kórházi körűlmények között, ideiglenes PM
kezelés mellett alkalmazható); pajzsmirigy-diszfunkció gyanúja, 
jódallergia. Terhesség. Artériás hipotenzió. Tartós EKG-monitorozás, 
defibrillátor hiánya. 
Adagolás. Egyéni megitélést igényel. Különösen fontos a minimális 
hatékony adag gondos, egyéni be~llítása,- a ·terápiás válasz -éS az 
EKG-változás eredménye alapján. Altalában 5 ~mg/ttkg, vagyis fel
nőtteknek 300-400 mg (2-3 amp.) iv. infúzióban 20 perc-2 óra 
alatt, 250 ml 5%-os glükózoldatban. A kezdő adagot ismételt infúzi
ók követhetik (kb. 15,0 mg/ttkg), legfeljebb 1200 mg 24 óra alatt, 
5_00 ml, 5%-os glükózoldatban. Az infúzió sebessége a klinikai terá
Pi.ás hatás alapján változtatható. 
A fenntartó adag rekurrens ritmuszavarok prevenclojara 

c 450-1200 mg (3-8 amp.) naponta. Legfeljebb 4-5 napig adható, 
kedvező antiaritmiás hatás elérése esetén fokozatos elhagyása, majd 
a kezelés per os folytatása indokolt. Extrém klinikai veszélyállapotok
ban, intenzív osztályi körülmények között, lassú iv. injekcióban 
150-300 mg (1-2 amp.) adható 10-20 ml 5%-os glükózoldatban, 
1-2 perc alatt. Szükség esetén csak 15 perc eltelte után ismételhető. 
Ismételt vagy folyamatos infúziók perifériás vénában gyulladást, 
fájdalomérzést idézhetnek elő, ezért infúziós célra centrális .vénás 
kanülök használata javasolt. 
Mellékhatások. Vérnyomáscsökkenés (túlgyors adagolás vagy 
túladagolás elósegitheti), hirtelen melegségérzés, kipirulás, szédü
lés, hányinger. Vénagyulladás (elkerülhető centrális helyzetű katéte
res technika alkalmazásával). 
Tartós kezelés során előfordulhat maradandó látáskárosodással nem 
járó, benignus, reverzíbilis, csak réslámpa-vizsgálattal kimutatható 
k9rneális mikrodepozitumok lerakódása, erős fényben színes gyűrűk 
látása, _fényérzékenység, a bőr szürkés -elszíneződése. főként a test 
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fedetlen részein. Igen ritkán reverzibilis diffúz pulmonáliSirltersticiá:.. 
lis alv8olitisz. Ritkán· perifériás neuropátia,· eXtrapiramidális típusú 
tremor,- Ri~kán-_ ·átmeneti májerizim-emelkedés, hepatitisz. · Eseten
ként: fejfájás; szédülés. álmatlanság, gyengeség, hányinger;. fémes 
fzérzés, _ gáSi:trOintésztinális panaszok. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
.:.,;,adrenerg 13-receptor.,.blokkolókkal, verapamillar (növekedhet a 

kardiodepresszív hatás)~ 
óvatosan adható: -~ 
~más antiaritmiás gyógyszerekkel (bradi~ardia, AV-blokk veszélye); 
- digoxi n nal (növeli a digoxin ·piazmaszintjét); 
....,.. orális antikoagulánssal (erinek,hatását fokozhatja). 
Figyelmeztetés. A·szívfrekvencia-cS;ökkentése-;_idf5s6bb ~tegeken 
kifejezettebb .. Az- _esetleges·:-EKG;.:változásokra- a. T"~'hullám· speciálls 
morfológiája; esetenként U--hullám megjelenése· a jellemző. Noha az 
aSthma'bronchialés betegek légzésfunkciós paramétereit-nem befo
lyásolja, alkalmazásakor elővigyázatosság javasolt.--Pulmonális.mel
lékhatás esetén, gondos klinikai vizsgálat, mellkasi röntgenfelvétel 
szükséges. . 
A kezeJés előtt és tartós kezelés során a·pajzsmirigyfunkciót (T 3, T,4( -, __ .. ., 
TSH) időszakonként ellenőrizni kell. · .. · . ·· \ 
Bőrtünetek esetén· az_ erős- napfény ·kerülése, védókrém, védőruhá 
használata,· tartós kezelésesetén pedig rendszeres siemészeti kont-
roll javásolt.-- -.- _ -- .', 
6 -hónaponkéilt--·a májfunkció ellenó.rzése- is indokolt. Májenzim
emelkedés esetén a klinikai állapot és a· májfunkció;gondos eUenőr
zése szükséges, és a gyógyszer adagjának csökkeniésa vagy elha.
gyása mérlegelendő. .· . . ( .· .. /" · · ·• 
Túladagoláskor fellépő súlyos bradikardia, pitvar-kamrai -ingei{.Uet7:
vezetési zaVarok esetén·-atröpi_n, .adrenerg- P·receptor-.stimulánSo'k, 
glukagon adása, esetleg ideiglenes PM-kezelés.válhatszükségessé. 
Csakott használható, ahol az állandó EKG-monitorozás, defibrillálás 

· lehetősége adott. · · .· · 
· Fénytőlvédett helyen kell tartani.1zotóniás natriulli'klorid0oldattal 
· inkompatibilis. ezért" 5%-os glükózoldatban oldandó. · 
,l\llegjegyzés •.. of< Kizárólag •fekvőbeteg,gyógyintéze\i (g~ndozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 ;~mp. (3 ml). 

CORDARON E Krka H 200 
Whl .~ 
Hatóanyag~- 200 mg amicdaranum Chioratum tabl.,-nkéilt: -

_ Javallatok. SzivritmuSzavarokban: Wolff-Parkinson-White
(WPW-)szindróma, -WPW-szindrómához társuló pitvarfibrilláció, 

- paroxizrnális szupraventrikuláris tachikardia, paroxizmális- pitvarfib-
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rilláció, kamrai extraszisztolé, kamrai tachikardia tartós; preventív 
kezelése; ha egyéb- antiaritmiás gyógyszerek egyedüli vagy kombi
nációs. adása, a: még tolerált adagban nem vezetett eredményre, 
vagy pedig alkalmazásuk ellenjavallt. Angina pectorisban: effort 
nyugalmi. posztinfarktusos angina pectoris tartós preventiv kezelé
se, ha a nitrátkészitmények tolerálható adagja nem kielégitő hatású 
és/vagy az adrenerg béta-receptor-blokkolók-és a kalc~f!lfl-Qtago
nisták együttes adása nem vezet eredményre, vagy alkalmazásuk 
ellen javallt. 
Ellenjavallatok. Sinusbradikardia, szinuatriális -blokk, pitvar
karnral ingerületvezetési zavarok (1-111. fokú AV-blokk). pajzsmirigy-
diszfunkció gyanúja, jódallergia. Terhesség. , 
Adagolás. Egyéni megítélést igényel. Különösen fontos a minim.ális 
hatékony adag gondos és egyéni beállítása a terápiás.válasz és-az 
EKG-változás eredménye alapján. A gyógyszeres kezelés beállítása 
két fázisban történik. Kezdeti, telítő adagolás: krónikus rekurrens 
kamrai tachikardia esetén az első héten 600 mg (másnaponként 1 
tabl.).legfeljebb heti 800'-1000 mg (4-5 tabi.), majd ezt követően 
a második héttől naponta 400 mg (2-szer 1 tabi.). Fenntartó adago
lás: 2 hétután naponta 200 mg (1 tabi.). Ha szükséges napi 400.mg 
(2 tabi.) hetente öt napig (..szabad hétvége kezelés") vagy másna
ponta 100--400 mg (%-2 tabi.) folyamatosan. Ezen adagolás mellett 
egyenletes gyógyszerhatás érhető el, és a mellékhatások a minimá
lisra csökkenthetők. 
Mellékhatások. Maradandó látáskárosodással nem járó, benignus, 
reverzíbilis, csak réslámpa-vizsgálattal kimutatható korneális mikro
depozitumok lerakódása. erős fényben szines gyűrűk látása, fényér
zékenYség, a bór szürkés elszíneződése. főként a test fedetlen része
ir). Igen ritkán reverzíbilis diffúz pulmonális intersticiális alveolitisz. 
Ritkán perifériás neuropátia, extrapiramidális típusú tremor. Ritkán 
átmeneti májenzim-emelkedés, hepatitisz. Esetenként fejfájás, szé
dülés, álmatlanság, gyengeség, hányinger, fémes izérzés, gasztroin-
tesztinális -panaszok: _ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Figyelmeztetés. L.: Cordarene 
in j. 
Megjegyzés. 114 Csak vényre adható ki, és ·csak egyszeri alkalom
mal. - Az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott -havi 
mennyiség keretei között az egészségügyi szakigazgatási szerv veze
tője által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és 
gondozott betegek közül azok részére rendelhető, akiknek ezt a 
szakmailag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. 
A kijelölt szakrendelés, ill. gondozó vezetője - a beteg .nevének, a 
szükséges gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható mennyisé
gének, a gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével - értesiti a 
területileg illetékes gyógyszertárat valamint a beteg kezelőorvosát. 
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A gyógyszertár a beteget nyilvántartásba_. veszi; utóbbi ·alaPján ·a 
- havonta megállapított mennyiségt1 gyógyszert- adhatja kL 
Csomagolás. 60 tabi. (200 mg). · 

CORINFAR . Germed H 300 
drazsé- __ ... _ . 
Hatóany8Q. -1 o--mg·-nifedipinlim- drazsé'nké_nt. 
Javallatok. Krónikus isémiás szívbetegségek, különösen aZ-angina-.;
pectoris'tartós kezelése és a rohamok megelőzése. Hipertónia. 
E-llenjavallatok. Akut miokardiálís infarktus, kardiogén sokk,-pitva
ri Sinusszindróma. Terhesség. 
Adagolás. lndividuá_lis·.-,_·Szokásos:~dagja _naponta_ ~O ing· (3"-szor 1 
drazsé). fenyegető angir:ra 'pecto~is:'r-oJlam::esetén_-:~.:gyQtsapb--hatás· 
céljából-a .drazsét szét,kell ·rágni és-:röv~d-idéig'·a·: sz_ájbarnartani'. :Két 

.-bevétel közötti ·időtartqm -2 óránál·:nem:·lehet-kevesebb:~-" 
_Mellékhatások.- Fejfájás, arcpír,_-melegségériés;·: szédülés,_ érilely
gés, fáradtság; palpitáció, ritkán: -hasmenés. 
Gyógyszerkölcsönhatások-. Antiht-j:lertenzív, szerek .:·és béta-
-..;receptor-bldkkolók hatását erősítheti, ill. kiegéSzítheti. . - .. 
Figyelmeztetés. Súlyos_ coro.nariabetegségekben- -szüksé~es · má~-- -"'·-" 
antianginás- szerek- adása:-is. A -rohamok esetén nitroglicerin mellett 
béta-receptor-blokkolók--alkalmazása- ajánlatos. Szívgllikozidok a\ 
Corintar-kezelés alatt is szedhetők. '~--
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. AZ, orvos -réhdelkezése 
szeriht ---egy'vagy két aik-afommal- ismételhető. 
Csomagolás.· 50 drazsé. 

CORONTIN . .Chlnoin . H 300;J,OÖ(l' 
drazsé,, forte· drazsé ~'--~ - -- ·_ , '-""'z- ___ -· 
Hatóanyagok~ 1.5 mg preny/aminium laeticum drazsénként;e60-iii9 
prenylaminiu'm laeticUm forte drazsénként 
Javalfatok. -Angina pectoris,- organikus-és funkcionális-,eredetú 
coronariaelégtelenség, neurovegetatív eredetű· ·coronariaszindró
mák.· 
Dumping-szindróma, rezekeié nélküli ún. funkcionális dumping
sz_iryc;tróma_:\ftdjuvá_n_sként gasztroioteszti'nális ,'diszbaK~ertQ?_i_;;;_PCifl, 
ételadditÍV' vagy ételérzékenység pr-ovokálta, krónikus urtikáriában. 
Ellenjavallatok. Súlyos atrioventrikuláris és intraventrikuláris·inge
rületvezetési ·zavarok, kifejezett bradikardia,· kardiális_ dekompenzá
ció súlyos esetei; súlyos máj- és.vesefunkció-ki!r,osodás. 
Adagolás.- Angina pectoris,szindróma,könnyebP eseteiben :felnőt
teknekál~alában naponta:90·mg (3.:sz0r 2·-·draisé'}~·súlyosabb ese-

, tekben 120-300 _nig :{2-:-5-ször l--fotte-drazsé) .. étkei:és után-. A keze
lést-az egyénenként megállapftott_-fenntartó adagokkal kell folytatni: 
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Dumpíng-színdróma, rezekció nélküli funkcionális Dumping-sZind
ráma esetén a gasztrointesztinális bete-gségekkel összefüggő bőrel
vál_tozások adjuváns kezelésére főétkezések előtt %-1 .órával napi 
180-360 mg (3-6-szor 1-2 forte drazsé) a kezdeti adag. mely a 
tünetmentesség elérése-után 1-2 héttel-- a tünetmentességet még 
fenntartó- kisebb adagra csökkenthető. A drazsét széttörve, ostyá-
ban célszerű bevenni. . . -, _-_-__-_:·-_:q"!"'-
Mellékhatások. Fáradtság, bágyadtság. a reakciókészség romlása 
(főleg a kezelés kezdetén és nagyobb adag októl), ritkán vérnyomás
esés, hányinger, hányás, hasmenés, fejfájás, szédülés, melegségér
zés, verejtékezés, elvétve kardiális vezetési zavarok, parkinsoneid 
tremor, allergiás bőrtünetek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- az ingerületvezetést lassító vagy a szívizom ingerlékenységét csök
kentő gyógyszerekkel. így antiaritmikumokkal. béta-blokkolókkal 
(szivritmuszavarok jelentkezhetnek); , 

- káliumvesztést okozó gyógyszerekkel, pl. diuretikumokkal, tartó
san szedett laxativumokkal (hipokalémiával összefüggő ritmusza
varok veszélye; célszerű a K--szintet ellenőrizni}; 

- antihipertenzívumokkal (a vérnyOmáscsökkentő hatás fokozódhat 
esetleg csökkenteni kell az antihipertenzívum adagját); 

- központi idegrendszeri nyugtatókkal (a centrális depresszív hatás 
fokozódik); 

- MAO-bénítókkal, ill. MAO-bénító adása után (vérnyomás"emel-
kedés, izgatottság jelentkezhet). 

figyel_meztetés. Alkalmazása nem teszi feleslegessé dekompenzá
tióban· a kardiotónikus kezelést -és .a sztenokardia felléptekor a nit
roglicerin adását. 
Rendszeres időközönként ellenőrizni kell az EKG,.t; a OS- és QT
intervallum jelentős megnyúlása eseté.n adagelását be kell szüntetni, 
A terhesség első harmadában csak igen indokolt esetben adható, a·z 
utolsó két hétben nem javallt a fájásgyengeség veszélye miatt. 
Diabéteszben javíthatja a glükóztoleranciát, ezért a Vércukrot ellen
őrizni kell, és szükség lehet az antidiabetikum adagjának csökkenté
sére. 
Az alkohol hatását !okozhatja! Alkalmazásának első szakaszában -
egyénenként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg hatá
rozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 drazsé; 40 forte drazsé. 
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CORTROSYN DEPOT Orgahon niQ500; mV.100 
szuszpenziós inj. 
H8tóanyáf;J> 2 ·mg_tetracoSaCtiduin_ {2 ml) amp.-nkérit.'~---_- '

-J_aVallatok.·-Kollagénbetegs_égek: akut és ·krónikus·-·reumás _izületi 
:-gyulladás, fiatalkor'i.-reumás megbetegedések, arthropathia psoriati
ca, dermatomiozitisz, -lupu_sc'erythematodes. periarteritis-nodosa·. 
Allergiás betegségek és túlérzékenységi reakciók:- angioneurotikus 
ödéma; asthma bronchiale,· súlyos allergiás bórbétegségek. 

_A központi idegrendszermegbetegedései: sclerosis multiplex és ret
·robulbáris neuritisz-heveny fellobbanása; ·poli neuritisz bizonyos-for
mái, poliradikulitisz -is; chor~a minor; perifériás:facialisparézis. 
Bőrbetegségek: minden krónik!JS, kort:ikoszteroidra ·-reag~J6··-bőrbe
tegség; pemphigus·.·vulgaris;·--'eXfolia;t-hl,-~detrnatitiSZ;;tJeneraJiZált::tor
mái, dermatitis herpetifoTniis, .eritrodötifiák·biibi,Yos' fajtái~- ·psoriasis 
pustulosa.- ..... . . . ;·--- --_- .... _._ 
Colitis ulcerosa; nefrotikus szindróméi; a mal lékvesekéreg Sarkéntése 
huzamos kortikoszteroidkezelés után. 
Ellenjavallatok. Abszolút· akut psziChózis, vírusbetegségek; tetra
cosactiddal szembeni:. túlérzékenYség, -gyOmor-bél fekélyek, Cu-:.-

-,, shing-szindróma, terhesség. Relatív: di_abetes:mellitus, köi:épsúly9§ 
és súlyos -hipertónia, :arterioszklerózis, oszteoporózis, epilepsZia, v~
·seelégtelenség, ·akut szívelégt~lenség. 
Adagolás. Kezdetben napi 1 mg (lh amp.) im., akut vagy feny'egető '......__,__ 
,állapotokban (pL status asthmaticus)-1:2 óráhként'1 mg·-(% amp.). 
Az akut tünetek lezajlása után általában-2-'-3 naponként·0;5-1 mg, 
esetleg-'hetenként egyszer 1 mg~ . .. _ - _, ... -; 
MeUékhatások: Nagy ·-adagok. és főleg ta'rtós kezel6f-''teset9n 
ugyanazokat a. me! lékhatásokat okozhatja, mint·:a-kortikostterqidoRt 

-Cushing-szindróma, vízretenció (testtömeg-növekedés);:~·ödém_a~ 
hipertónia,- oszteöporózis; ·hiperglikémia, --pszichés -zavarok, <a -s-eb
gyógyulás ·lassúbbodása; -infekció. 
Annak-ellenére,.hogy a készítmény-alkalmazásakor a szenzibilizálás 
kockázata jóval kisebb, mint az·álléiti'eredetű ACTH alkalmazásakor, 
·mégis rendkívül ritkán, rendszerint; 15.,..30 perccel az inj. beadása 
u~án súlyos túlérzékenységi reakció léphet felr amely_nagyrészrelke~ 
-_r;űj hetó • .-ba adá_sát_az .első _t ú lérzé_kerw.$ég re_ utal_ó _tünet jeJert*_ez~s_e
kor ·-beszüntetik:. 
FigyelmeztetéS. lnterktirrens-·betegség gyanúja-oesetén adását a 
diagnózis megállapítása érdekében-azonnal be·keU szüntetni. Fertő
zések.esetén egyidejűleg megfelelő:a·ntibiotikuinot vagy. kemotera
peutikumot is kell ·alkalmazni.· CélsZerű· a kés.zítmény -adása· alatt 
sószegény és káliumgazdag.-diétát-ren'delni.· -
Megjegyzés. + + CSak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.- A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak
ban: kezelőorVos) akkor rendelheti, h <i azt a térülétileg és ·szakma-ilag 
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illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) siakor
vosa- javasolja. A javaslatot tevő- intézet megnevezését, a javaslat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos - krónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapján, annak keltétől számftva maxi
málisan 12 hónapig rendelheti a gyógyszert. AmennyibEm a beteg 
számára ezt az időtartamct meghaladóan továbbra is szükséges a 
gyógyszer, úgy az csak ú jabb szakintézeti javaslat alapján rei}_Qelhe
tő. - Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyóQVkeZelése 
más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredménye
sen nem biztosítható. 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml). 

COTAZYM FORTE EGIS J 730 
tabi. 
Hatóanyagok. 170 mg· pancreatinum .. A", 65 mg ·extractum felis 
tauri siccum, 15 mg cellulase-koncentrátum tabl.-nként. 
Javallatok. Daganat vagy idült gyulladás okozta_ pancre8selégte
lenség, bél- és epeutak bántalma, krónikus ·májgyulladás, sprue 
(lijJázhiány következtében), ·í.sírintolerancia, flatulencia, meteoriz
mus. 
Adagolás. A pancreasbetegség súlyosságához és -a fogyasztott 
táplálék-emészthetőségének igényéhez igazodjék. (Az emésztőter
mentek teljes hiánya esetén 6 tabi. elégsé,ges 50 g zsír, 100 g tojás
fehérje, 250 g keményítő és 480 mg cellulóz bontásához). 
Altalában 1-2 tabl.-t étkezés közben vagy közvetlenül evés után, 
~evés vízzel. szélrágás nélkül kell bevenni. 
Megjt:!gyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. Mukoviszcidózis
ban szenvedő gyermeknek .a gondozó központok* orvosai térltés
mentesen rendelik. 
Csomagolás. 30 tabi. 

CRUPODEX Biogal T 700 
sebhintőpor 
Hatóanyag. 60 g dextranomerum dobozonként. 
Javallat. Nedvező, gennyes sebek, pl. ulcus cruris, dek~.:~bitusz, 
fertőzött traumás sebek. égési sebek tisztítása. 
Ellenjavallat. Nem ismeretes. 

Az orvostudományi egyetemek gyermekklinikái. FővároSi Tanács He1m Pál Gyermekkór
ház-Rendelóint-ézete. Borsod-AbaUj-Zemplén megyei Kórház-Rendelőintézete Gyer
mekegészségúgyi KOzpont. 
Fóvárosi Tanács Buda1 Terulet1 Gyermekkórház-Rendelóintézete. Szabadsághegyi Gyer-
mekgyógyintézet. -

.Somogy megyei Tanács Túdógyógyintézete. Mosdós. 
Szabolcs-Szatmár me(lyei Tcmár:~-Kórház- Rendelólntézete_ Gyermekosztillya 
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Alkalmazás. A. vízze_! vagy izotóniás nátrium-klorid,..old~ttaj-.meg
tisztitott, ·még nedves sebre kell szórni, kb. 3 mm_vastagsá:gban, 
majd.ster_jJ kötéssellazán fedni,·a kötést rögzíteni. A_CriJpQdex':r~teg 
teljes· átitatódása- .-(szürkés-sárgás e_lszíneződése előtt) -általáb~n(na
ponta 1~2 alkalommal, erőteljesen váladékozó sebek vagy fekélyek 
e'setén gy~kr_abban; kö:tésvá_ltás-szü~séges.- A .kocsonyá_s rétegé~_izo-
tóniás-sóoJdattaJ·kell-eltávolítani;- __ .: ·: < ,·, -_-.--- __ ,-~; .. _--._-. -: 
Mellékhatás. Aszívóhatás következtében enyhe .fájdalomérzéS for-
dolhat_elő. . .. -. , __ 
Figyelmeztetés. Száraz sebekre nem használható. A szem közelé
ben fokozon óvatossággal kell alkalmazni, A kötést idejében kell 
cserélni. (Ha a CrupodeX telítődik, kéregszerO-réteget képez-és_-pehe
zen távolítható- el.) H~_- a_ seb feltis~tul.Lés: a:~~~-la_dék_o?;á§:".~_rősen 
csökkent, más -ke?elésre-kell áttérni~ . 
A Crupodex a- sima- felületeket--síkOssá ---teszi; ezértJJa -a-_-padlóra 
sZóródik, gondosan fel kell takarítani.' __ 
Megjegyzés. +.Csak. vényre ._adható ki.· Az orvos rendelkezése 
szerint "'"'-egy vagy két alkalommal·,_:_ ismételhető. Az orvos. akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag il_letékes fekvőbeteg- o-, 

ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. _. (' 
---A -börtakaró idült folytonossági hiánya-(ulcus crur_is; dek~bitu~. 
fertőzött traumás sebek, égési sebek-tisztítása s_tb.) esetén- ... EgésZ·~ 

_ ségügyi:rendelkezés" jOgcím megjelöléssei térítésmentesen rendel--~ 
hető, ha a beteg hosszabb ideig tartó, otthon is elvégezhető kötö.zése ' 
szükséges. 
Csomagolás. 60 g. 

CYCtOPENT ·Gern;ted 1;(24o 
szemcsepp . _ . __ ._ __ ·-'--.- ,_ 
Hatóanyag. 50 mg eyelod ri num (1 O ml) izotóniás oldatban. 
Javallatok. Midriázis, cikloplegia. · 
Ellenjavallat. Glaukóma. _ _. 
Adagolás. 2 cseppet a kötőhártyazsákba cseppehteril:: _ 
Figyelm-ezteté~. _Aikalinazása ,l~'ászavart okozhat_ (lilrmq){ezetés, 
baleseti veszéllyE!_! jái"ó munka!). "" · 'j-

Megjegyzés.:·+ Orvosi -rendelő -iészére·, 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml). 

CYCLÖPHOSPHAiVIID Germed L OOO 
drázsé, i nj. · _ ___ :--., _ . _ .. _ -___ -.. --- _ L 

Hatóanyag. 50 mg cyclophosphamidum- draisénként, ill. 200 mg 
amP,-~nként. 
Javallatok. Főleg limfogranulomatóZis,_limfoszarkomatózis,_krQni·_ 
kus limfoid. és mieloid leukémia;· ri'lyeloma.multiplex;_ Ere"dmén'y_es 
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lehet egyéb tumorok kezelésében is. Műtétek utáni recidívBk és 
metasztázisok kivédése. 
Ellenjavallatok. Leukopénia, trombocitopénia, anémia, máj- és 
vesemeg betegedés. 
Adagolás. Felnőtteknek a kezelés napi 100 mg (% amp.) iv. vagy 
im. adásával kezdhető, majd a túróképesség figyelembevételével 
200mg-ig (1 amp.) emelhető. A fenntartó adag napi 50-:-1_!;0 mg 
(1-3 drazsé) vagy hetenként két alkalommal 100-:-200'mgco/(2--4 
drazsé). Gy-ermekek adagja-arányosan kisebb. 
Mellékhatások. Hányás, szédülés, fejfájás, gyengeség, melyek a 
készítmény beadása után egy óréval parenterálisan adagolt 50 mg 
8 6 -vitaminnal és 25 mg Hibernallal megszüntethetók, ilL csökkent
hetók. Ritkán hajhullás. 
Figyelmeztetés. A vérképet rendszeresen ellenőrizni kell, s ha a 
leukocitaszám 2,5-3 x 1 09/l, ill. a trombocitaszém 80-100 x 1,09/l alá 
csökken, a kúrát fel kell függeszteni. 
Megjegyzés. Ilii+ A drazsé csak vényre adható ki, és csak egyszeri 
alkalommal. - Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, 
aki a gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógyke· 
zelésére területileg és szakmailag illetékes; - neaplazma kezelésére 
térltésmentesen. Az í nj. kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondo· 
zóintézeti) felhasználásra 
Csomagolás. 50 draLse, 1 O am ~J 

CYCLOSERIN Chinoin S 400 
ti!bL . 
HatóahVag. 250 mg cycloserinum (hidrogéntartarát-só forinájá
ban) tabL-nként 
Javallatok. Főleg a tüdőtuberkulózis krónikus, INH·val és sztrep· 
tomicinnel szemben rezisztens _formá i. Alkalmazható a húgyutak és 
a nemi szervek fertózéses eredetű megbetegedéseiben is, ha más 
készítményekkel a kezeléS sikertelen volt. · 
Ellenjavallatok. Veseelégtelenség, epilepszia, súlyos cerebroszkle
rózis, pszichózis az anamnézisben. 
Adi!golás. Allagos napi adagja felnőtteknek 750 mg (3-szor 1 
tabi.}. Ha ezt a beteg jól túri, a napi adag 1 g-ra (4 tabi.) is emelhető. 
Napi 1 g-nál több nem adható. 
Ajánlatos a kúraszerú adagolást napi 1 tabL-val kezdeni, és ha mel~ 
léktüneteket nem okoz, az adagot másodnaponként fokozatosan 
további 1 tabl.·val növe/ni. Ezáltal kb. egy hét után elérjük a megkí· 
vánt átlagos napi adagot, azaz 3 tabl.-t. 
Kombinált keútes: Csak egyéb antituberkulotikummal kombinálva 
alkalmazható. Rigeniciddel, T ebeformmal együtt adva gondolni kell 
a neurotoxicitás fokozódására. 
Mellékhatások. Idegrendszeri-eredetű tünetek. neurotikus és pszi-
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chés zavarok, fejfájá_s, szédülés;· ·remegés, álmatlanság, epileptiförm - · 
görcsök stb. Ezen tünetek az adagok csökkentésével--vagy-óvatos -
szabályozásával megszüntethetők. Nyugtatök vagy-gürcsök-eSétén 
antieplle'psziás si:erek_ adása is szóba jöhet. 
FiQyelnieztetés-.- Ambuláns kezelésesetén különösen fontos·a-·be
tegek megfigyelése a_ közporiti -idegrendszeri.mellékhatfiSok szem-
pontjábóL · 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézÉ!ti {gondozóin
tézeti) felhasználásra. Az intézet készletéből kell a betegnek térítés
mentesen kiadni. 
Csomagolás. 40 tabL-

CYSTENAÍ. Spofa mN 900 
oldat 
Hatóanyagok. 1Ö mQ ag-lycona -n.iblae tinCtura, 15-o·m·g-magnesi
um salicy_licum, 6,15 g rnixtura: aetheroleorunl, 800 mg alcoholum 
dilutum _(1 O ml) olívaolajban. _ __ _ _ , 
Javallatok. Nefrblitiázis megelőzése_ és 'kezelése, főleg azok az 
esetek, anielvekben a kövek spontán _távozásár8 lehet számítani; a--' 

-··veSemedence és húgyhólyag inkr_usztáCiós folyamata; úr_átdiat$zfs é~ 
a húgyutak szekunder fertőző betegsége. " ._ -- -~ -._-_- \ 
Adagolás. A húgyutak króniku_s betegségeiben, különöSen 'húgy-·· 
kövekkel és inásodlagos infekciókkal társult inki'uSitáCióS'föiVáma
.tokban naponta 3-Szor 3-4 csepp cukorr-a cseppentve kb. fél órával 
étkezés előtt. Vesekólika-rohamok kezelésére egyszeri adéltiként 20 
_cSepp adható. Ismétlődő rohamok esetén az adag átmenetj[~g napi 

· 3-szor 1 O cSeppig emelhető. · - _;_-:_"_:· _ "._,--~-· _. 
Mellékha_tás()k. Gyomorégés, amely rendszaririt elmarad;-_jla a~ 
Cy,~tenalt étke_zéssel egyidőb_en vagy ·étkezés közben- Veszik_Jlefi~ · 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az 'orVos rendelkezése 
Szerint- egy vagy két alkalommal -ism-ételhető. 
Csomag,?lás. 1 Uveg_ (_1 O ml). 

CYTONAL Germed .L OOO 
inj_.~~~-- ..... ,: ___ .. .-- __ h ••• :,: ... ,.. .. ______ , _____ .. .. -. • 

H~tóanyag.-250 mg fosfestrolum (5 ml) amp._-nkérit._ 
Javall8t .. Prostatakarcinóma és metasztázisai. ._ 
Ellenjavallatok. lkterusz, emelkedet! transzaminázaktivitással járó 
-májműködési zavarok. _ - _,·._ . · .. 
AdagOlás. Individuális, ·lassan (minirnum-5-1'0,-"perc -alatt-) iv-.·'Kez
döadag: kachexiás betegnek ,-2,-3- napig napi -125 ·mg, -további 11 
napon át napi 250 . .mg,._majd az ezt követő 1_4 napon át napi 2~szer 
250 mg. Fenntartó adag: a szérumfoszfatázsiint normalizáló'dása
után ---l-2. -hónapig heti 3-4 --alkalommal,_ majd- ezt ·'k:öv~etó_~-'2----'-4----

190 

hónapig heti 2 alkalommal és a következő hónapokban heti ·egy 
alkalommal 250 mg. 
Fizikailag jó állapotban levó betegek kezelését 5-10 napon át napi 
500 mg-mallehet kezdeni, majd 10-20 napon át napi 250 mg adá
sával folytatni. A szérumfoszfatázszint normalizálódása után az elő- / 
zókben leírt fenntartó kezelés folytatható. A napi adag - izotóniás 
nátrium-klorid-oldattal-készített -iv. cseppinfúzió formájában- leg-
feljebb 1000-1500 mg-ig emelhető. ·c ~cr 
Mellékhatások. Az anális és genitális tájékon néhány percig tartó 
égőérzet viszketés, fájdalomérzet és bizsergés. A mellékhatások 
csökkenthetők. ill. elkerülhetők, ha a napi 500 mg-nál nagyobb 
adagokat izotóniás nátrium-klorid-oldattal készített cseppinfúzió
ban adják. 
Libidó- és potenciacsökkenés. a mellbimbó udvarának erősebb pig
mentálódása, enyhe ginekomasztia. Ritkán gasztrointesztináli~ zava~ 
rok, fejfájás, enyhe szédülés, perifériás ödémák, hidegrázással-járó 
hőemelkedés. lkterusz és a transzaminázértékek emelkedése, melyek 
jelentkezésekor a kezelést az értékek normalizálódásáig átmenetileg 
fel kell függeszteni. Paravénás adás esetén heves lokális reakció 
jelentkezhet. . . 
Figyetmeztetés. A kezelést célszerű fekvőbeteg-gyógyintézetben 
megkezdeni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri· alkalom
mal. - Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg és szakmailag illetékes;- necplazma kezelésére térítés-
rri{u1testin. · 
Csomagolás. 5 am p. (5 ml). 

DAEDALON Kőbányai A 800; J 800 
tabi., végbélkúp 
Hatóanyagok. 50 mg dimenhydrinatum tabl.-nként; 100 mg di
menhydrinatum, 100 mg ch lorbutanol um kúponként. 
Javallatok. Légi- és tengeribetegség megelőzése és kezelése. Uré
mia és sugárbetegség okozta, valamint posztoperatív hányinger és 
hányás. Meniére-szindróma és egyéb labyrinthzavar okozta hányin
ger és vertige kezelése. 
Adagolás. Felnőtteknek: 4-6 óránként 1-2. tabi. vagy 1-2 kúp, a 
beteg állapotától függően. Profilaktikusana kinetózis megelőzésére 
1 órával az utazás megkezdése előtt 1-2 tabi. vagy kúp. 
Gyermekeknek: iskoláskorban·naponta 2-3-szor Yz-----1 tabl. vagy%-% 
kúp. Kisebb gyerm~kek gyógykezelésére a Daedalonetta javasolt. 
Mellékhatások. Almosság, bágyadtság, fáradtság, izomgyenge
sé_g, szájszárazság, diarrea vagy obstipáció. hipotenzió, inkcordiná
ci ó. 
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Gyógyszerkölcsönhatások.- óvatosan adható:·. 
- központi idegrendszeri depres~ánsokkal (ezek hatását- fokozza); 
--anti kolinerg; komponenst 'tartalmazó: gyógyszerékkel és triCiklikus 
·- antidepresszánsok~al (hatáSukat fokozza). _ · - . 
Figy.elmeztetés. -Aikalmazásáfiak első'szakaszában _...; egyéne~'ként 
meghatá.rqzandó ideig .. _"""' jármúvet_ vezetni vagy baleseti -veszéllyet 
járó··munkát-:végezrí'i ·tilos·.:A továbbiakban··egyénileg,·határoiandó 
meg a tilalom mértéke. AlkalmazáSának időtartama alatt-szeszes italt 
fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. Tabi. >i<; kúp <li' Csak vényre adható ki, Azorvos 
rendelkezése szerint .,:; egy vagy két alkalommal - ismételhet-ó: 
Csomagolás. 1 O tabi.; 1 O kúp. 

oAeoÁLON~TTA .. ~óbányai 1\:Soo; ..laoo 
végbélkúp gyerrriek:eknek . ___ . . 
Ható'an\iag·ok. 25 mg dimenhydrinatum, 25 rilg chlórbúta_riOium 
kúponként. . ... .... .. . · . ... . . . · • , .•. •.. . .. · 
Jav_allatok. Hányinger, ilL háiiyá_scs_iJ_Iapítása (angina, aceton'érhia, 
h. ev. e·. ny. g.asz .. tritisz, ·l.·ázas betegs .. é .. g. otitis media •. gri~;>P. e. esetébe. n) •. /-, 
Narkózis utáni hányinger, hányás .csillapítása, légi~ .és tengeribeteg~ 

'séQ megelőzése. ·- -- _ .· \ 
Adagol_á_s. 1 ~ 12 hónaposnak n!Jpqnta Y.z kúp, 2-6 é\/e_sriék hBponta 
2-3-szor _1 kúp. Profilaktik~san kine'tózis megei(5Zésére ·'1 kúP Y2 

_ órtlyal az_ utazás _r,negkezdése_ ~lőtt. Nagy.({bb gyermekekn~~ a _Dae-
dalon k(lp 8dása. kívánatos~- _ · _ ~- : · · __ ·- .-. _ :-. _· 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Daedalpo tabi.. 
végbélkúp. '" · 
Megjegyzés. * Csak vényre adható- ki. Az orvOS ·r-éh~f~lkf;Zés~~ 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismé_telhető. ·,-.____,/ 
Csomagolás. 1 O kúp. 

DALACIN C Upjohn s 710 
· · inj.-

Hatóanyag, 300 mg clindamycinum (2 ml) amp.,nként (foszfátsó 
fgrmájában), . ... . .. . . . .· ........... · ... · 
Javallatok. Gram-pozitív kórokozók, penicillináz termelő és- nem 
termelő staphylococcusok; streptococcusok- -(kivéve Streptococcüs 
faecalis), pneumococcusok, anaerob kórokozók (Bacteroides; Fu
sobacterium, _ Propionibacterium, Peptostreptococcus) okozta sú
lyos fertőzések. 

·Ellenjavallatok: Klindamicin- ·és-lirikomicintúlérzékenység. 
. Adagolás. _lv-. infúzióban -csak l)ígítva; -vagy-im..;_ 
Felnőttek szokásos adagja 2-4 részre-osztva napi- 600-1200mg 
(2-3 amp.). Súlyos fertőzésekben iv.--infúzióban-ez-a mennyiség-napi -
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2700 mg-ig (9 amp.). életveszélyesetén legfeljebb napi 4800 mg
ig (16 amp.) emelhető. 
Gyermekek (1 hónapos kor felett) szokásos adagja 3-4 részre osztva 
napi 1 &-25 mg/ttkg. Súlyos fertőzésekben napi 25-40 mg/ttkg. Az 
infúzió koncentrációja nem haladhatja meg a 12 mg/ml-t és sebes~ 
sége a 30 mg/perc-et. 
Mellékhatások. Hasi fájdalom, nauzea, hányás,-hasmenés, -~glitisz, 
túlérzékenységi reakciók, ikterusz és kóros-rnájfunkcióserték'E«é. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-neuromuszkuláris bénítókkal (az izomelernyeszt-ő hatás erősödik). 
Figyelmeztetés. Jelentős hasmeriés esetén a kezelést azonnal 
abba kell hagyni. (Elsősorban Clostridium difficile okozhatja,- napi 
500-2000 mg vankomicin per os hatásos.) Tartós ad~goláskör a 
máj- és vesefunkciót, valamint a vérképet, vese- és májbétégségben 
a szérum klindamicinszintjét ellenőrizni kell. 1 hónaposnál fiatalabb 
csecsemő kezelése nem ajánlott. A klindamicin és lincomicin-,között 
keresztrezisztencia; a klind13;micin és eritremicin között részleges 
keresztrezisztencia áll fenn. Összeférhetetlenség miatt nem keverhe
tő a következőkkel: ampicillin, fenitoin, aminofillin, barbiturátok, 
Ca-glukonát, magnézium-szulfát, eritromicin. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml). 

DALGOL Kőbányai A 200 
oldat · , · 
Hatóanyag. 10 g methylpentiholum (15 ml) oldatban. 
Javallatok. Különböző félelm i, ideges- állapotok, klimaxos- pana
szok, vegetatív disztónia. 
Oxiológiában: neurotikus állapot akut ellátása.· 
Ellenjavallatok. Terhesség, szoptatás. 
Tartós alkalmazásra: szívbetegségek, károsult vese- és májműködés, 
csökkent vitá_lkapacitással járó tüdőbetegség esetén. 
Adagolás. Allagos napi. adag felnőtteknek 3-szor 1 0-20 csepp 
kevés vízben vagy kockacukorra cseppent-ve. 
Oxiológiában: egyszeri 1 0-30 csepp. 
Mellékhatások. Hányás,- kellemetlen szájíz, g\i'omotpana-szök, ál
mosság, fáradtságérzés. Tartósan adagolt·nagyobb mennyiség ese~ 
tén konfúzió, emlékezőképesség gyengülése, meg lassúbbodott,- el~ 
mosódott beszéd,· májkárosodás, kolesztetikus ikterusz. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együtt8dása kerülehdó: 
-a központi idegrendszert befolyásoló egyéb gyógyszerekkel (ha

tásnövekedés veszélye miatt);-
Figyelmeztetés.' Tartós adagolás esetén fennáll ·a hozzászokás 
veszélye, ezért hosszan tartó adagelását kerülni kelt Alkalmazásának 
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első ·szakaszában :--_egYéne[lként meghatározandJ>_-icteig -.,.... járművet 
vezetniVagy baleseti veszéllyel-járó munkát végezni tilos.--_Atovábbi-
akbati egyénUeg- határozandó meg a tilalom·m~_rtéke; .o · :-
A gyógyszera_lkalmii~z_ásán_ak,-ill. hatásá_nak tartama.· alatt szesz~ italt 
fogyasztanLtilos!. :-, __ ·_ -.... -·-:. "~ ~ -.-.- _ ., ,· 
Megjegyzés. of< Csak vényre adható ki, és c.sak egyszeri alkal~m
mal; Anna~ a~--siakrendelésnek _.{goildozó)·-sza~-o(V:_o,s_a:-;-~ende!lheti, 
aki a gyógyszer javallatai szerin_ti betegség _esetén_a beteg_{lyóQyke_
zelésére területileg-és szakmailag illetékes. A-vényt a-gyógysze'rtár 

- visszatartja és nyilvántartás.ba,. veszi. Orv.osokn_ak személyi igazol-
vány felmutatására nem adható kí. 

• Csomagolás. 1 üveg (.15 ml). . - . 

PAPOTUM D Squibb c 2oo 
inj.- - - . __ _ _ , 
Hatóanyag. 25 mg fluphenazinum (1. ml) szezámolajban; 
Javallatok. Magatartászavarok tartós kezeJése.,Depresszióban csak
-egyidejű timoleptikus terápia, epilepsziában az_antikonvulzív- kezelés 
mellen alkalmazható. 
Ellenjavallatok. Kóma, akut alkohol-, altatószer-, analgetikúm- é~'/--~"-
pszichofarmakon-intoxikáció .. _ -- ___ .. _ _;_,- _------~ ,.-~,~ ... :.- ~ 
Adagolás. 2-4 hetenként 12,5-100 mg (0,5-4 ml) im.c(esetleg sc.)\ 
Mellékhatások. Kézremegés;a láb. mozgáskényszere,izommerev
ség, amelyek megfelelő kezeléssei megszüntethetők. Huzamos -
legalább 6 hónapos- alkalmazáskor késői extrapiramidális.hiperki~ 
nézia, ami főleg a szájkörnyék önkéntelen mozgásában nyilvánul 
meg: Keielésé_nek:biztós, specifikus módszere_.neín. ismert. ;<::11<·.; 
GyógyszerkQJcsönhatások. Óvatosan adható: :· _-·''--k?'k:>-" 
-triciklikus antidepresszánsokkal,_ barbiturátokkal és antihipert9nzí~) 

vumokkal (ezek hatásá.tfokozza);, " .· , " , .. -.< , 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának .és,-a pszichomotoros-teljesit

. fl1ényt befolyásoló hatásának időtanama alattjárművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. Hatá$ának tanaiTlaoalatt 

. ,_,szeszes italt fogyasztani tilos! Terhességben .történő alkalmazásakor 
mérlegelni kell -az esetleges komplikációkat és-.a. várható.-:terápiás 
hasznot. ; o>, ' < -- --,;--- --- -;;>.- .. - -:.: 
Megjégyzés:·o~o Csak vényre adható k1,,es osak·egyszéri;alka1öm-
mal. -:·:Az, · Egé~zségügyi_ MinisztériU_I'Jl_,áJtal .;Ó'leghatárp:Zott havi 
mennyiség: keretei,között a-z egészségügyi-szakigazgatási -szarv· veze-
tője által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó-áltata nyilvántanott és 
gondozott .betegek- kőzűl-·-azok- ré_szér~~-rendelhetó, .akiknek\~zt a 

-SZakmailag illetékes felügyelő szakf6orvo$ .. előzetesen:jóváhagyta. 
A kijelölt szakrendelés •. ill. gondpzó.·vezetője -:a beteg nevének, a 
szükséges gyógyszer megnevezé_sének, havon_ta:kiadható mennyisé:
,gén~ls.,,-a --gyógy!;_z_erelés. időtartainának-::feltüntetésfá,ve_l ::-·:·-é.rtesiti-- a-
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területileg illetékes gyógyszertárat valamint a beteg kezelőorvosát. 
A gyógyszertár a beteget nyilvántartásba veszi; -utóbbi alapján a 
havonta megállapított mennyiségú gyógyszert adhatja ki. 
Csomagolás. 1 amp, (1 ml). 

DECARIS Kőbányai J 410 
50 mg és 1 50 mg tabi. . . .. --'-
Hatóanyag. 50 mg, ill. 150 mg levamisolum { sósavas 56 fö'imájá
ban) tabl.-nként. 
Javallatok. Ascaris lumbricoides, továbbá Necator americans, 
Strongyloides stercoralis. Trichostrongylus colubriformis és Ancy-
lostoma-duodenale okozta fertőzések. _ 
Ellenjavallatok. Bár nem figyeltek meg toxikus hatást az .anyán 
vagy a magzaton, adagolása terhességben megfontolandó. 
Adagolás. Felnőtteknek: egyszeri alkalommal150 mg. Gyermekek
nek: 2,5 mg/ttkg egyszeri alkalommal. Pl. 1-6 éveseknek 25-50 mg, 
iskoláskorúaknak 50-1 00 mg egyetlen alkalommal. Célszerű a 
gyógyszert este bevenni. A kezelés szükség esetén 14 napos szünet 
, után megismételhető. 
Mellékhatás. Nauzea, hányás, fejfájás, diarrea. 
Gyógyszerkölcsönhatás: Együttadása kerülendó: 
- Vermaxszal (növekvő toxicitás); 
- lipofil anyagokkal (toxicitása növekedhet). 
Figyelmeztetés. Alkalmazásakor és utána legalább 24 óráig sze
szes i_tal nem fogyasztható. 
Megjegyzés. til Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
-Szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 2 tabi. (50 mg); 1 tabi. (150 mg). 

DECOSTERON Kőbánya1 N 300 
olajos inj. 
Hatóanyag. 5 mg desoxycortonum aceticum {1 ml) amp.-nként . 
Javallatok. Addison-kór és a krónikus mellékvesekéreg-elégtelen
séggel együttjáró egyéb állapotok, a nátriumvesztés meggátlása, 
egyes krónikus hipotóniás állapotok. 
Ellenjavallatok. Hipertónia, ödéma, ulcus ventriculi, előrehaladott 
agyi arterioSzklerózis. 
Adagolás. 2-5 mg (ll--1 amp.) kétnaponta, im, 
Kombinált kezelés: Ha a kortizon~ és hidrokortizonkezelés-önmagá
ban hatástalan, kiegészithető Decosteronnal, abban az esetben, ha 
vizoldékony, tanós hatású depot-DOCA vagy per os adható egyéb 
készítmény nem áll rendelkezésre. 
Mellékhatások. Túlzott nátrium- és vízvisszatartás (mely hipertó
niához, ödémához, tüdő- és szívelégtelenséghez, ·-Valamint testtö
meg-gyarapodáshoz vezethet). Ilyen esetekben sószegény diéta vál-
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hat szükségessé. Túlzott káliumveszteség (mely izomgyengeséget és 
izombénulást okozhat). -
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- antikoagulánsokkal. (antikoaguláns hatás növek~dese); ... 
- Szalicilátokkal (cs()kkenhet a plazma szalicilátkoncentrációja; a 

mallékhatások összegződhetnek, pl. okkult vérzés); 
- barbiturátokkal (csökkenhet a kortikoszteroidhatás); · 
-- diuretikumokkal (fokozza a diuretikumok okozta káliumvesztést). 
Figyelmeztetés. Me! lékvesekéreg-elégtelenség esetéli-a tartós 'ke
zelés beállítása csak- intézetben történhet. Orális antikoagulánsok 
adagját célszerű újra beá!Jítani. Diuretikumokkal együtt adva--foko
zottan figyelemmel kell kísérli i a szervezet- elektrolitháztartását; 
Szalicilátok egyidejű adásakor, ha csökkentjük·oakortikoszteroid
adagot, a szalicilát adagjának egyidej !l :csökkentésére ·is szükség 
lehet (a-kisebb adag sztero_id_kevésbé-csökkenti-a~vér-szalicilátszint
jéÍ). 
Nagy adagoktartós adása (néhány hónap vagy év) artériás hipertó
niát okozhat krónikus mellékvesekéreg-elégtelenségben: sze'nvedő 
betegeken is. -
Megjegyzés. + + Csak-vényre adható- ki. Az orvos-Jendelkezés~ 
szerint --egy vagy-két .alkaf.pinmal ~ismételhető. :Az .orvos- akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg-\ 
ellátó osztály, szakrendelés. (góndozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml). 

DEGRANOL ·Chinoin L OOO 
i~. ~ 
Hatóanyag. 50 mg- mannomi.Jstinium dichloratum szárai.:~'aiDJf-:. \ 
nként; oldószer: 5 ml natrium chioratum inj. 0,9%. _ ··-:. . · 
Javallat. Krónikus limfoid leukémia,-.Hodgkin-kór,- rletn-Hódgkin;:: 
limfómák, mielóma. mycosis fungoides. 
Ellenjavallat. Vese. és májárta lom, .csontvelő-károsodás. 
Adagolás. Altalában a felnöttek napi adagja 50 mg (1 amp.) iv. 
Legcélszerűbb adagolása: másodnaponkénti 100 mg (2 amp.), ha 
malléktünetet nem okoz. Az összadag általában 600-1300 mg, legfel
jebb 1000 mg. Tumor jellegű hemoblasztózis~s megbetegedések, 
pJ.,'IimfoSia-fkórila, PlaZm0c1tóma- esetéO össZes~ n, 1 OOO' riig;·le_9féJ.:. 
jebb 1200 mg adható, megfelelő vérképellenérzés mellett. Dagana
tos megbetegedések roOtéti beavatkozása esetén, á niűtét előtti há
rom napon át napi 50 mg (1 amp.). a mútétnapjáo 100 mg (2 amp.) 
és---a- műtét utáni öt- alkalomm-al napi. so~mg; aiai összesén 500 -mg 
az adag. Csecsemák és gyermekeknapi~adagja tíkg-onként 2-"1 mg 
iv. -másodnaponként, 6-oS.alkalommal. 
Mellékhatások. Émelygés, hányás, fehérvérsejt- és trombocita-

··-szám•csökkenés. , 
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Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
-:- kortikoszteroidokkal (mellékvesekéreg-működés gátlása, tumor

stimulálás); 
- fenilbutazonnal (agranulOCitÓZIS veszélye; gátolja az oxidatíV fOsz-

forilációt, a tubuláris_ reabszorbciót, ill. szekréciót). . 
Figyelmeztetés. Kifejezett- fehérvérsejt· vagy trombocitaszám
csökkenés esetén az adagolást azonnal be kell szüntetnL,_Ea(~}(dnás 
injiciálása súlyos nekrózist okoz. Sugárkezeléssel egYütt"' csak 
gyógyintézetben fekvő beteg esetében alkalmazható. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom· 
mal. A kezelőorvos {körzeti, üzemi, körzeti gyermekgyógyász orVos) 
akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvő· 
beteg-ellátó osztály, szakrendelés {gondozó) szakorvosa javasolja; 
- neaplazma kezelésére térítésmentesen. 
Csomagolás. 5 üveg {50 mg) +oldószer. 

DEHISTIN EGIS G OOO 
tabi. 
Hatóanyag. 50 mg tripelenaminium chioratum tabl.-nként 
Javallatok. Allergiás eredetű betegségek. 
Adagolás. Fefnóttadagok: naponta 150-400 mg (34-szer 1-2 
tabi.). 
Gyerme.'<adagok: 2-12 hónapos korig naponta 25-75 mg (2-3-szor 
\4 tabi.); 1~ éves korig 50-75 mg (2-3-szar% tabi.); 7-14 éves 
korig 50-100 mg (2-4-szer% tabi.). 
ll!lellékhatás. Almosság. 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának első szakaszában- egyénenként 
meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy baleseti veSZéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó 
meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

DELAGIL EG IS-Alkaloida S 1 00; mV 200 
inj., tabi. 
Hatóanyag, 250 mg chlorochinium phosphoricum (5 ml) amp.
nként, ill. tabl.-nként. 
Javallatok. Szisztémás lupus erythematodes, reumatoid artritisz, 
malária, amöbiázis, fotodermatézis (polimorf fényexantéma, szul-
fonamidok okozta dermatitisz). -
Ellenjavallatok. Arthritis psoriatica, nem--amőbás eredetű májbe
te:gségek, vérképzőszervi, központi idegrendszeri megbetegedéSek. 
Adagolás. Szisztémás lupus erythematodesben a· szokásos napi 
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adag 250-SOÖ mg (1..,.-2 tabi.). Re.umatoid_artritiszbefl,,mintb~ziste~ 
rápiásgyógyszer7 napig 500 mg naponta (1,szer 1"tabl.), majd.napl 
250 mg {.1 tabi.) 12 hónapon át. Maláriában a kezdő adag felnőttek-

. pek1000"m9 (4 tabi. h majcf6_óram(Jiva 500 rng (2tabl.), a (Tláso-
dik és hármadik napOn ismét 2-::-2_t_abl, _- · .. - -- _ , -_ 

. Hányinger, bányás esetén.az első adag.im. adandó (2 amp. =o 1\) ml). 
Súlyos- esetben ·1a'ssú ·cseppinfúzióban 1--2: am p. -tattal ma -S_OMszeres 
higitásban adható, majd 6 óra.múlva az adag hasonló módon·vagy 
im._megismételendő. Uténa 2 napon keresztül napi 500-mg -(2-tabi.) 

,.adására.Jehet -áttérni .. Maláriaprofilaxisra rendszeresen hetenként 2 
tabi., r:ninden hét azonos napján. -Amóbiázisban 1 héten át napi 
750 mg (3-szor 1 tabi.}; majd 10napig másodnaponkém500 mg 
(2.tábl.), utána 2~3 hónapon áth~ttenként 5()0 (Tlg.(~Jabl.), .Foto
dermBtózisban ·szükség- szerint .napk250:mg· (t-tabh)·_-~he~~ken át. 
majd hetente 500--750 mg (2-3 tabi.). · - ··:" ····:, .' 
Mellékhatások. Főként hosszas alkalmazása esetén bórelváltozá
sok (urtikária, dermatitisz), retina_bántalom. őszülés. homályos látás, 
neutropénia, pszichózis, konvulzió, diszkomfortérzés, gasztrointesz
tinális panaszok. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: ;; -. '"· _ / 
- fenilbutazonnal, aranykészítményekkel. penicillaminnal; citosztati-

kumokkal és levamizol lal (a csontvelő-károsítás-és a bőrelváltozá---s-
lehetősége megnő). · · • ., ·""' 

. Figyelmeztetés. Vesefunkc_iós zavar.-epilepszia esetén adása foko-
-iott elővigyázatosságat igényeL -- " -

Folyamatos szedés esetén a kúra teljes időtartania a!_at:t a ma~_imális 
ö~zmennyiség t50 g~ehet. Rendszeres vérkép-.é~ szemészert ellen-
őrzés_ szüksége_s. _ . _ ___ _ . _ ··r- ·-':"'': · -~-::<,.'"-~ '·. 
Alkal_maz~$!3 látá$Zavart okO?hat Gármúvezetés, __ bai-eseti, VeSi~llye_l 
járómunkal). : .. '· 
M"gjagyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rend~lkezése 
szarint-egy vagy két,alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (5 ml); 30. tabi. 

DEMALGON Chinain A 600 
tabi., vé!Jbélkúp . .. . . . ... . . , . ·· .. ·.. . . . .·. 
HatOányöQ'ok. 270 mg aminophenazonum, 180 mQ carbrom_alom 
tabl.,nként, ill. kúponként .. 
Javallatok. Fájdalom- és lázcsillapitás. 
Ellenjavallatok._ Pirazolonszárm_a_zékok iránti .. ~úlérzékenység, ,he-
patikus-porfiria, :granuJocitopénia-. -----·_:·-,,-, - ·:.- -
Adagolás. Felnőttek sz okásos egyszeri adagja 1-2 tabi., ill. egy kúp, 
naponta legfeljebb háromszor. Gyermekeknek 1--:6 év_ig _% ... ,:!6_ tabL, ill. 

• y.-'h végbélkúp, 7-14 éveseknek 'k--1 tabi., ill, 'k--1 végbélkúp napi 
1 ~3. alkalommal. · · 

198 

,l 

Mallékhatások. Allergiás bőrreakciók, leukopénia, igen ritkán ágra-
nulocitózis. _ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- központi .idegrendszeri depresszánsokkal ( hatásfokozódás). o· 

Figyelmeztetés. A ritkán előforduló agranulocitózis veszélye miatt 
tartós alkalmazása-csaka fehérvérsejtszám rendszeres ellenőrzésével 
történhet. _-:,..;; __ ·-f'~ 
Terheseknek, különösen az elsO három hónapban és a terhesség 
utolsó hat hetében csak különösen indokolt esetben, fokozott ellen· 
őrzés mallett adható. 
Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani! 
Megjegyzés. <l'i Vény nélkül is kiadhatók. 
Csomagolás. 1 O tabi., 5 végbélkúp: 

DEMALGONIL Chinoin A 600 
inj., cseppek- .. ,_ -
Hatóanyagok. 60.'mg allabarbital um, 400 mg aminophenazonum, 
600 mg urethanum (2 ml) amp.-nként; 450 mg allobarbitalum, 3 g 
aminophenazonum, 4,5 g urathanum (15 ml) üvegenként. ,. . _ 
Javallatok. Fájdalom- és lázcsillapítás, gyermekgyógyászatban hi
perpirexia, lázas eklampszia. 
Ellenjavallatok. Barbiturátok és piraz_olonszármazékok iránti túlér
zékenység, hepatikus porfíria, granúlocitopénia. 
Adagolás. Az i nj. átlagos adagja felnőtteknek egy am p. im., esetleg 
igen la$an iv. naponta egyszer vagy kétszer. Gyermekeknek 2-12 
hónapos korig 0,1 ml/ttkg im. (de legfeljebb 1 ml), 2-6 éves korig 
1-1,5-ml, 7-14 éves korig 1,5-2 ml im. 
A cseppek szokásos egyszeri adagja felnőtteknek 30-60 csepp, na· 
ponta 3, legfeljebb 4 alkalommal. Gyermekeknek egyszerre másfél
szer annyi cseppet, ahány évesek, legfeljebb 3-szar napjában. 
Mellékhatások. Allergiás bőrreakciók, leukopénia, igen ritkán agra· 
nulocitózis, továbbá enyhe kábultság, álmosság, szédülés, hányin· 
ger. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-=- daxiciklinnel és grizéofulvinnal (hatásUkat· .csökkenti}; 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal (hatásfokozódás); 

·· '- kumarinszármazékokkal (ai antikoaguláns- hatás csökkén};', 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkentheti). 
Figyelmeztetés. A ritkán előforduló agránu'locitózis veszélye· miatt 
tartós alkalmazása csak a fehérvérsejtszám rendszeres ellenőrzésével 
történhet 
Terheseknek, különösen az első három -hónapban és a -terhesség 
utolsó hat hetében csak különösen indokolt;eSetben, fokozott ellen-
őrzéS mei!Em adható. ~ 
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A járművezető képességet és a baleseti veszéllyeljéró munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen ·mennyisége és ínely adagolási módon történő 
alkalmazása-mellett lehet jármGvet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
jáÍ'ó-ínunkát:Végezni;·- .. - ._ · - .. , -_·-e 
Alkalmazásának, HL hatásának időtartama alatt tilos. szesies :italt 
fogyasztariil · 
Megjegyzés. 'i'. Csak vényre adható ki. Az corvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal-- ismételhető.---
Csomagolás. 5 amp.; 50 amp. 30 Ft; cseppek (15 ml). 

DENTOCAR Chinain N 400; X 500 
tabi. .. . < ·.·. . . . .· .. ·.· ··; •• 
Hatóanyag. 0,5 mg natrium tluoratum.("0,23 mg F)·tabL,nként. 
Javallat. A fogszuvasodás megelőzése. 
Adagolás. Adagelását csakis a lakosság által- az adotttelepülésen 
- fogyasztott ivóvizek fluoridtartalmának pontos ismeretében .lehet 
megállapitani. Az ivóviz fluoridtartalma-és a gyermek ~letkora.szerin-
ti. adagokat a táblázat tünteti fel: , . c! 

É - · < 0.25- mg/1· 0,25-0,50 mg/1 o;5~,75 mg/1 \ -_,~- . 
letkor 1--------'----~c-'---'-------""" ·t--

-.-'-:-~-~-'--!----1 7ta"b-'-l~''~"o"-•i'-,dt.,-•rt,•_lm_ú,-i•-ó".•i,-~:,-~-'"-'"-'""cc'TPi-:'-d'_•-::,-"""'-'-::,-- -~ ~;.:. _ 

3-4 

5-6 

>7 

(~0,23 mg F) 
2 tabi. 

(~0.46 mg F) 
3 tabi.. 

(~0,69 mg F) 
4 tabi. 

(~0.92 mg F) 

l. tabi. 
(~0,23 mg F) 
, 2.tabt .... : .. 
(.".0.46 mg:F): 

.3 tabi.· 
("0,69mg•F) 

Különösen nagyppb-adagok·p_lkalma~ása~Qr figyel~mbe,kel_l_.vel)ni a 
gyermek testtörnegél is; a napi. O,Q3 mg/ttkg·fluoridm~nnyiséget 
nem_szJttiad íúlléprii. : .. : ·. . ., . · .. ' .· . < · 
O, 75. mg/lvagy ennéLtöbb fluoridot tartalmazélivóvíz esetában adá-
sa felesleges, sőt· káros is lehet" · · .. ·. .. . .. , : · · :• . · 
Figyelmeztetés. A.tabl.-kat naponta kell adagolni. Ha"'dagolása 
n.éhány_ .nap_ra m.~szakad, _a ki.rna~adt<adQ:_got· :o.em;- szabad ö.ssze
gyGjtve. egy alkalommal pótlólag beadni. 
Megjegyzés. il&_ -Gsak -vény.re_. p.dható -ki.- -Az orvOs re1;1d~lkezése 
!;Zerint-- egy vagy--két alk~lommal-:- ismételhetó.--:Kariesi. megelőzé
sére a megyei (fővárosi) Gyermekfogászati Operati~ Bizott$ág által 
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kiadott és az illetékességi területre érvényes adagolási szempóritok 
alapján a körzeti orvos és a körzeti-gyermekgyógyász-rendelheti. 
Gyermekközösségekben .(csecsemő- és gyermekotthonok, napközi 
otthonok, óvodák, .iskolák stb.) - a részükre biztositott pénzügyi 
keret terhére - a gondozásuk alatt levő gyermekeknek térltésmente
sen kell kiadni; a közösségbe nem "tartozó gyermekek részére.legfel-

, j ebb 1 00 tabletta térítésmentesen rendelhető. . _ -____ -_, -. _- :-·-
A Dentocar rendelt mennyiségeit a gyermek törzslapján kéll-n'VffVlm
tartani. 
Csomagolás. 100 tabi. Kizárólag gyermekközösségnek adható ki: 
500 tabi. 

DEPERSOLON Kőbányai mV 100 
inj. _., _ 
Hatóanyag. 30 mg mazipredonium chioratum (1 ml) amp.-nként. 
Javallatok·• Elsősorban olyan akut kórképek, amelyekben a gyors 
glükokortikoidhatás életmentő: égés. trauma, mútét vagy intoxikáció 
következtében fellépő sokk. Miokardiális infarktus sokk stádiuma. 
Súlyos allergiás állapot; anafilaxiás sokk, transzfúziós sokk, status 
asthmaticos, súlyos gyógyszertúlérzékenység. Fertőző betegségek 
kapcsán fellépő toxikus állapot. Akut mallékvese-elégtelenség (pl. 
Addison-krízis, Waterhause--Fridrichsen-szindróma). Szteroidok 
tartós·- alkalmazásával járó krónikus méllékvese-elégtelenségben 
szenvedő betegek mOtéttel kapcsolatos általános érzéstelenitésekor 
a: h ipatenzió kivédése, ill. megszüntetése. Májkóma. 
Ellenjávallatok. Vakcináció időtartama. Ulcus vantriculi et-duode-

·- ni:,Oszteoporózis. Cushing-kór. Tromboembóliás hajlam.-Veseelég
telenség. Súlyos hipertónia;- Herpes simplex. Varicella. Aktiv- tbc. 
Terhességben, különösen az első harmadban a glükokortikoidok 
adása- relatíve ellenjavallt mert károsíthatja a magzatot; -mérlegelni 
kell a terápia várható előnyét és hátrányát: 
Adagolás. Felnőttek egyszeri adagja: Sokkban 30-90 mg . (1-'-3 
amp.) lassan Jv. vagy cseppinfúzióban. Szükség esetén kivételesen 
nagyobb adagok 150-300 mg (5-10 amp.) is adhatók. Ha az iv. 
adagolás nem megoldható, adható mélyen a glúteális izomzatba. 
lly6nkor azonban számolni kell a hatás lassúbb kialakulásávall 
Szükség esetén-a kezelés megismételhető 30-430 mg iv ..• esetleg--im. 
adásával. 
Egyéb indikációban 30-45 mg (1-1 \'.. amp.). az ajánlott egyszeri 
adag .lassan iv. vagy mélyen a gluteális izomzatba. Ha az anamnézis
ben pszichózis szerepel, nagyobb dózisok adagolása körültekintést 
igényel.· 
Az akut állapot enyhültével célszerú a kezelést csökkenő adagban 
Prednisolon tablettával folytatni. 
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Gyermekek egyszeri -adagja: 
2-12 hónaposoknak 3-2 mg/ttkg iv. vagy mélyen a·gluteális izom-
zatba; . . . · · · · .• \. · ·,, 
1-14 éveseknek 2~1 mg/ttkg iv. vagy mélyen a gluteális.izomzatba. 
Az injekCiót lassan (kb .. 3 perc alatt) kell.beadni. Szükség esetén 
2~30 perc múlva m_egismételhető. · ; . . . ... · : : ., ; · 
Mellékhatások. lm: alkalmazva helyi.érzékenység {átmeneti'fájda
·lom) és infiltráció előfordulhat. Huzamos kezeléskor-csökkent ellen
állás fertőzésekkel szemben, hipertónia, glükózúria, hipokalémia, 
negatív Nernérleg (katabolizmus), mellékvesekéreg-kimerülés, osz, 
teoporózis. Hiperaciditás_. ulceráció. : 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerűlend6: · 
- barbiturátokkal Addison-kóros betegnek (krlzishez vezethet). 
Óvatosan adható: , .•.•• 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
~ antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatils növekedése); 
- szalicilátokkaJ _·(csökkenhet a plazma- szalicilátkoncentrációja; a 

mallékhatások összegződhetnek, pt· okkult vérzés); •.' 
- barbiturátokkal (csökkenhet a kórtikoszteroidhatás); 
---diuretíkumokkal (fokozott hipokalémia)':: ; _ _L_- ~, 
:Figyelmeztetés. Közvetlen életveszély esetén•lehetőlégiv. 
-·mazandóf'-.- - __ _ 
Látens tbC" ben csak•tuberkulo.Ztatikumokkal együtt· adható. Diabe- '~· 
tes mellituSban·csak abszolút indikációban vagy feltételezett iilzulin
rezisztehcia kivédésére -"adjuk~'--Fertőző betegségekben csak óvato-
san, specifikus'kemo-, ill. antibiotikus terápia mellett-.alkalmiizható. 
Hosszan tartó kezetéskor-az esetleges hipok-alémia,kivédésér~~feltét
lenül szüksé!ges_ kálium adása.- A katabolizmUs ·és .az- oszteoparóiiS\ 
veszélyének.csökkentésére esetleg egyidejű .Nerobol:a'dása:szüksé-' 

_ ges::·A -kúra:során· rehdszeres .VérnyomásméréS, ·-vizelet .. -:és ·széklet:: 
vizsgátat.kíván!ltos. Fokozatosan csökkenő adagokkal kell.a--kei:elést 
befejezni, utána ACTH"adása is márlegelendő (bőrpróba!). Orális 
a_ntidia.b~til<umc;>k. -valaTT_Jint· an!ikoagulánsok:.adagját :céls~erú .-újra 

· -~- beállhan1 a kort1kosztero1dteráp1a alatt::Diuret_ikumokkal·együtt·adva 
fokozottan :figyelemmel kell_ kísérni··a ·szerve"zét elektrolitháztartását 
(káliumsó:'pótlá~a) ... Szali~i.látok.·egyidejO adá .. sa~C)r,ha Cl'Qk.~ehtjük 
a:kort1kosztero1dadagot,· a .szal1cilát adagjának egyidejű csökkenté-

c-:s~re is-·szükség lehet (a kisebb-adag.szteróid-kevésbé csökk-enti á''vér 
szalicilátszintjét). · . · · 
Megjegyzés. of< of< csak vényre adható ki; es csak egyszeri alkalom

:~ mab·Eietmentő hatása- miatt.tanács6s·a~készentéti táskában·tartanif 
:CsómagOiás. 3 amp.;c50-aníp·:, 
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D EPERSOLO N Kőbányai T 200 
. kenőcs 

Hatóanyag. 25 mg mazipredonium chioratum (1 O g) lemosható 
kenócsben. 
Javallatok.· Az ekcéma különböző formál, az allergénre és a.lokali
zációra-való tekintet nélkül. Dermatitisz különbözó alakjai: mechani
kus és kémiai ártalmak okozta bőrgyulladás.-sugárdermatitis~,_der
matitis solaris. Otitis externa; -intertrigó, neurodermatitrsz;'~fíChen 
ruber planus, dyscoid lupus erythematodes, psoriasis vulgaris, ala
peeia areata. 
Alkalmazás. A kenőcsöt naponként 2-3-szor vékony rétegben a 
bőrelváltozás területére kenni vagy.okkluziv kötés formájában alkal
mazni. 
Mellékhatás. Nagy bórfelületen és hosszabb ideig használva fel
szívódhat, és általános hatást fejthet ki. Azonos felületen tartósan 
alkalmazva - különösen gyermekeken - atrófiát okozhat. 
Megjegyzés. til Csak vényre .adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -egy vagy két alkalommal- ismételhető. · 
Csomagolás. 1 tubus (1 O g). 

DEPERSOLON Kőbányai U 210 
orr- és fülcsepp 
Hatóanyagok. 25 mg mazipredonium chloratum, 50 mg ephedri
nium chloratum, 250 mg phenazonum (5 ml) vizes oldatban. . 
Javallatok. Rhinitis allergica, orrnyálkahártya heveny vagy idült 
gyulladása.- ödémáj a, melléküreg-gyulladások, fülmútéteket követő 
Utókezelés, allergiás mukopurulens, mezotimpanális folyam-atok. 
Ellenjavallat. Csecsemőknek és gyermekeknek nem adható. 
Alkalmazás. Naponta több ízben 4-5 cseppet a hallójáratba, ill. 
orrüregbe cseppenteni. 
Megjegyzés. lit Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (5 ml). 

DEPERSOLON Kőbányai u 210 
szemcsepp 
Hatóanyag. 15 mg mazip_redonium chioratum (5 ml) vizes-oldat
ban. 
Javallatok. A mellső szegmentum különféle, elsősorban allergiás 
eredetű gyulladásai, továbbá kémiai és fizikai ártalmak okozta izgal
mi állapotaik. Conjunctivitis vernalis és follicularis, keratoconjuncti
vitis rosaceae és phlyctaenosa. Keratitis parenchymatosa és discifor
mis, keratcplasztikai mútét után. Szkleritisz, episzkleritisz. Elülső 
~veitisz: iritisz, iridociklitisz különböző formái. Ophthalmia sympa
thica. 
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Ellenjavallatok. Herpes simplex corneae;- továbbá mhlderi.-olyan 
szemészeli megbetegedés, amelyben a szaruhártya hámfosztott vagy 
érzék-etlen. Ulcus serpens corneae, virus okozta gyulladások, kerato
conjunCtivitiS epidemica korai stádiuma. -~laukóma. 
Alkalmazás.' A kórkép súlyosságának megfelelóen napontac1-3-
szor 1-,2 cseppet az alsó áthajlásba ~cseppenteni. , 
Kombinált, kezelés,· az c adott kórképnek megfelelően, az, esetiEiges 
fertőzés leküzdésére és a szövódmények kivédésére egyéni javaslat 

, alapján, célszerű a kezelést antibiotikumokkal. értágitóval vagy etil
morfinnal kiegészíteni. Hátsó folyamatokban belsőleg is adandó 
prednizolonl Blefaritiszben'Hydrocortison szemkenócs-ajánlatos. 
Metlékhatás. Tartós<adagolása arra hajlamos betegeken szembel-
nyomás-emelkedést okozhat; , , ~ , , ,, , ' , ., , < ,, 
Figyelmeztetés~', Égésekés szaruhárf\la'felmar6dlisokf<eze,lésében 
individuális megítélés alapján ·alkalmazható -az -összenövések"meg
gátlására. Szemészeli műtétek után csak'amútét napjától szarnitott 
4-5~ naptól kezdve célszerű- h-asználni. Hosszan tartó alkalmazása 
csak szakorvosi ellenőrzés mellett·ajánlottl _ 
Megjegyzés. ll< Csak vényre adható ki. Az örvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (5 ml). · 

OEPRESSAN Germed H 400 
tabi,, · 

• Hatóanyag. 25 mg dihydralazinum sulfuricum tabl.-nként. 
Javallatok. -Főleg egyéb antihipertenziv szerekkel•(béta-reeeptor
blokkolók, szaluretikumok) kombinálva a hipertónia kö~úlyos;; 

_- súlyo·s éS malignus formái, veseeredetű és- terhességi hipertóniá~/ 
kezelése. - · "'-; .-· ' .
EIIenjavallatok.--Coronariaszklerózis, akut kardiáliS hifatktu,si· angi
na pectoris, súlyos szivelégtelenség, dihidralazinnal szembeni túlér
zékenység. Kifejezett ateroszklerózis esetén-csak kellő körültekintés
sel adható. 
Adagolás. Individuális. A kezelést célszerű napi 30-40 mg (3-szor 
J'., tabi.} agás.~.vat k~zdeni,. majd fokozatosan. n~Hi 1lXJc'150. mg-ra 

· (4-szer 1-1 ló tabi.) emelni: A napi adag a 200. mg-ot (8 fabl.) ne 
haladja meg. 
Mellékhatlisok. Különösen a kezelés elejéli vagy·nagyobb adagok 
esetén _.f_ejfájás, szédülés, gyengeségérzés, na~~ea _és_ tachikardia, 
amelyek- maguktól vagy az adag -csök~entésére:;-megszt1nnek; A ta
chikardia bétacblokkolók adásával kedvezően befolyásolható. Adi
hidralazin·a vele szemben érzékeny egyéneken súlyos majszövetká
rosodást okozhat, mely. megjelenésében -az -akut -vírushepatitiszre 
emlékeztet. E súlyos kórkép megelőzése étdekében -célszerű a·dihid~· 
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ralazinnal kezeltek GOT--. GPT- és szérumbilirubin-értékeinek 'ha
vonkénti ellenőrzése. 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának első szakaszában- egyénenként 
meghatározandó ideig - járművet vezetni. vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó 
meg a tilalom mértéke. · 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelk!\Zése 
szerint -.egy vagy két alkalommal - ismételhető. --- ~"" 
Csomagolás. 50 tabi. 

DEPRIDOL Kőbányai A 500 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 1 Omg methadonium chioratum (1 ml) amp.-nként. ill. 
5 mg- methadonium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Fájdalomcsillapítás. (Egyenletes, elnyújtott hatás el· 
érésére, krónikus fájdalomcsillapításra elsősorban az orális alkalma
zás javallt.) 
Ellenjavallatok. A légzőközpont depressziójával járó állapotok, 
intrakraniális nyomásfokozódás. Terhesség. 
Adagolás. l~dividuális; a fájdalom erősségétól és az egyéni reak
ciótól függ. Allagos adagja felnőtteknek naponta 10-20 mg (1-2· 
szer1 amp.) sc. vagy im .. ill. per os napi 5-15 mg (1-3-szor 1 tabi.) 
Mellékhatások. Légzésdepresszió (az-adagtól függően először a 
légzésszám, majd a légzési volumen is csökken}, bradikardia, a ke
ringés-depressziója. Eufória. Pruritus, szájszárazság. Vizeletretenció, 
sz_ékrekedés, epeutak fokozott görcskészsége. Szedáció, gyengeség, 
szédülés; tájékozódási zavar. Csökkent libidó. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-.MAO-gátlókkal (növeli a.toxicitást). 
avatosan adható: 
- a központi idegrendszer depresszánsaival, major trankvillánsokkal, 

triciklikus antidepresszánsokkal (hatását - a légzésdepressziót is 
-!okozhatják). 

Figyelmeztetés. Asztmás roham, krónikus légúti elzáródás vagy 
cor pulmonale esetén óvatosan adagolandó. Martinhoz hasonló 
depedenciát okoz, alkalmazását fokozottan kell rnérlegelni. 
Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló ha
tásának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo
gyasztani! 
Megjegyzés;. til* Csak vényre adható ki, és cSak egyszeri alkalom
mal. - Rendelése és gyógyszertári: kiszolgáltatása tekintetében a 
kábítószerekre vonatkozó szabályozás érvényes (1. 3.4 fejezet). 
Csomagolás. 50 amp. (1 ml); 1 O tabi. 
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i 
l DERMAFOlliNE ·. EGIS T150 

· sebhintőpor 
Hatóa~;aya~ok. :t5,2_mg pyoktaninum altre-üm, -36.mg hydrarQYrum 
c,hloratum:amidatum,,36. mg ·hydrargyrum ·chloratum.- míte;·-'36-mg 
hydrargyrum oXydatum flavutn. •. 112 mg zincum_.oxadatum, 376, mg 
bismuthum subnitricum (1 O g-os) .szóródobozonként. :• • · 

· Javallatok. Baktériumok .által okozott bőrfertőzések; <lekubitusz, 
ulcus cruris. 
Ellenjavallat. Higanytúlérzékenység. • 
Alkalmazás. Naponta 1-2-szer a seb megtisztítása után a sebre 
-hinteni és- szükség szerint- steril fedóköté_st alkalmazni. 
. Mellékhatás. Helyi gyulladás, bőrkiütés, viszketés, ( higanytúlérzé-
kenységre utaló tünetek). ~, -<_;-;~< ;c:- \.._-:- ;"c<--·":c::-
Figyelmeztetés. Nágy feh..ilétre -es---tartósan alka·hnázva- számolni 
kell a higany -felszívódásával. _ . 
Megjegyzés. + Vérly nélkül is kiBdható .. 

·Csomagolás. 1 szóródoboz (10 g). ·• 

DESFERAL Ciba X 200 
i nj. 
Hatóaliyag. 500 mg -deferoxamini.Jm poramp.--nként. ., 
Javallat. Terápiás alkalmazás: aj primer (idiopátiás) hemokrdmató· 
zis.- Szideroachresztiás anémiával társuló transzfúziós hemoszideró- · . ..._'-"-'" 
zis, ·cooley-anémia,- egyéb hemolitikvs anériliák~ -Biackfan.-.Oia-

' mond-anémia, különböző eredetű aplasztikus--anémiák. Patológiás 
-vastúlterheléses ITlájcirrózis.- -esszenciális -tüdőhemosziderózis és 
porphyria cutanea tarda következtében; b) 'Bkut vasmérg~i~s. ;--_-_, 
Diagnosztikai alkalmazás:- a patológiás Vasszint- meQállapitása{/ 
Ellenjavallat. Terhesség.-.. . -.-.. / 
Adagolás. Az amp. tartalma 5 ml aqua dést.-báh .oldandó/ ' · 
·a)-Patológiás vastöbblet elimináció/a esetén a kezelést re1_1dszerint 
néhány hónapon át kell folytatni szünetek közbeiktatásával. 
Az átlagos kez dó ada a 1 OOO mg naponta iv. cseppinfúzióban 15 
mg/ttkg/óra sebességgel, legfeljebb azonban 80 mg/ttkg/nap 
mennyiségben va_gy.napL1:...,2 amp._ im; _ . _..;__-_-

· fenntartó~, .. adagnak .. rendszerjnt_ .elégend6 ... 500 .. tn9 Jr:n, __ nap_o_nta. 
A.terápia tartama alatt-eleinte naponta,, később. bizonyos ,időközön
ként_ meg kell határozni:a·vizeletbe történő-:vaskiválasztást.·, 
b) Akut·-vasmérgezésben általában nagyobb-adag szükséges ·mind 
orális, mind.parenterális alkalmazás esetén. -.-"' _-,_ 
Orális alkalmazás: a még fel ne·m szívódött, gasztrointeszti-nális trak
tusban levő vas megkötésére ~1 O g szükséges: 1 Q--..20 am p; tarlal
mát csapvízben fel kell-oldani és a beteggel-megitatni.-
_Pa_renterálís alkalmazás_.-a mar fölszívódott-vas-eliminálásához ~12 
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óránként 1-2 g-ot kell im. beadni, vagy ha a beteg súlyos (sokk) 
állapotban -Van, 1 g-ot-iv. infúzióban. - , 
Diagnosztikai alkalmazása során 500 mg im., majd 6 órás periódus
ban vizeletet -kell gy_újteni, és meghatározni annak vastartalmát. A 6 
órás periódus. alatt történő 1-1,5 mg-os vaskiválasztás a vasháztar
tás zavarára utal, az 1,5 mg-nál nagyobb értékek pedig feltétlenül 
patológiásnak.tekintendók. --., -. _ ·._:·:-·:·.-: 
Mellékhatások. Urtikária, exantéma. Nagy adag (2-3 g/nap Fefeít) 
adása után májsejtenzimértékek és szérumkreatinin-szint emelke
dést észleltek. 
Az inj. gyors, iv.--beadása kollapszust okozhat . 
Figyelmeztetés. A megnövekedett vaskiválasztás miatt a vizelet 
vörös szinú lesz. 
A-hoSszan tartó Desferal--kezelést megelőzően a betegne~ s~emvizs
gálaton kell átesni; és időnként a kezelés tartama alatt is.- -
Ha az oldat enyhén opaleszkál,- beadható im.; iv. cseppinfúzióban 
csak tiszta oldat alkalmazható. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. _ · · 
Csomagolás. 1 O poramp. 

DESOPIMON EGIS ,M 110 
tabi. 
(L.: Feljegyzések fejezetet!) 

DEVINCAN Kőbányai H 500 
inj .. tabF 
Hatóanyag. 10 mg vincaminum.tabL-nként; 10 mg vincaminum 
(1 ml) amp.-nként. _ . -._. 
Java11atok. Orálisan: krónik_us cerebrovaszkuláris állapotok, akut és 
krónikus véráramlási zavarok .következtében jelentkező pszichés és 
intellektuális zavarok; fejfájás, szédülés, szemfenéki keringési zava-
rok. Hipertenziv encefalopátia. Vegetatív neurózis. · .. ~ 
Parenterálisan-: k1zárólag cseppinfúzióban;- Neurológiai indikáCiója 
olyan akut.- góCQS isémiás -cerebrovaszkuláris kórkép, amelyben a 
vérzéses eredet biztonsággal kizárható. 
Ellenjavallatok. Orálisan: intrakraniális nyomásfokOzódással 
együttjáró agytumorok; terhesség. · 
Parenterálisan: intrakraniális nyomásfokozódásSal együttjáró agytu
morok, valamennyi szervi szívbántalom, kül.önösen szívelégtelenség 
és friss infarktus utáni állapot, bármilyen eredetú organikus szívrit
muszavar, repolarizációs EKG-elváltozások, hipokalémiás-állapotok, 
veseelégtelenség, terhesség.' . 
Adagolás. Adagolásának általános módja orális. Akut neurológiai 
esetekben lassú cseppinfúzióban,-:majd ,·im.-_ . 
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Orálisan: naponta 20-40 mg (2-4 tabi:) 2-3 egyenlő részre elosztva:. 
A fenntartó adag napi 20-30 mg (2-3 tabi.). Vegetatív neurózisban 
ai-Orális-ada9~:napi.%--B4.tabt _ ". . ·· ·. · "-_ 
Parenterálisan: a ke.zdő na_pi.adag maximum_ 5 mg-lassú-cseppinfú
zióban {félamp.:tar:talma•500-1 OOO ml infúziós oldatban infudálva). 

· Ez.az adag ,fokozatosan emelheti> napi 15 mg'ig. A tüneti kép 
javulása után a kezelés im. is folytatható/naponta•2"-J·alkalommal 
1 .amp. l v. nem alkalmazható! • · ·· 
Mellékhatások. Extraszisztolé, tachikardia, vérnyomásesés: bá-
gyadtság. . 
Figyelmeztetés. _Friss infarktus utáni állapotban, organikus szívrit
muszavarban, veseelégteleoség, · hipokalémia esetén ·fokozott. elle' 
nórzés (EKG) mellett·adható. . .··.·. . .. · • •·.:c• ee< 
Megjegyzésc··ii<:AtabJ;•csakvényreadható·ki:Az·orv.os<endelkezé
.se szarint ·"'egy vagy két alkalommal·-oismételhetó. - Azinj.· csak 
fekvóbeteg-gyógyintézeti felhasználásra van forgalomban. 
Csomagolás. 5 amp.; 50 tabi. 

DEXAPOLCORT N Polfa ; T 410; 1'•200 
spray · - ·-o. r:'_,._--;_. 
Hatóanyagok. 4,5 mg dexamethasonum, 22,5 mg neomycini~m 
sulfuricum (40 g) palackonként. · • ... • :. "0 
Javallatok-. Allergiás és szeborreás dermatózis, különféle dermatiti::.'
szek, Streptococcusos és Staphylococ_cusos -eredetű piodermatitisz "-" 
_és kevert piodermatitiszek. Gyermekkori konta_kt és foglalkozási. ek w 

- céfY'la, egyszerú szeborreás és orbáncos ak.Aé/töntgensugárl:ás-Utáni 
der-matitisz, elektrokoaguláció utáni fekélyképződés,-Strep.t!Jc()c;;Cu· 

_ sos-'és_:Staphylococcusos ·impetigó, folhkulltlsz,· -tá!yog, 't.b~~nifíái~s 
. dermatitisz és epidermitisz, exszudatív és hámlásos·pioder~a;~_a_ktew 
ri á lis intertrigó, a lábvisszares fekélyeinek exszudativ komplikál:iója, 
égés;fagyás)'a nyálkahártya vezikuláris eróziója, · ;;, •' 
Ellenjavallatok. Morbilli, közönséges herpesz, bárányhimlő; bór-
tubérkulózis, rubeola. · · ' 
Alkalmazás' 1 s alatt O,OJ5 rr\g dexametazon és 0,0375 mg·neomi
<:in-szulfáHartalmú permet távozik a palackból. A kezelendő felüle
tetl::c~J!:ig.k_el!perrlJetezQi,.A t~n~tek~1 f9gg_óen.a.J<ezel.ést nap!;!nta 
1-4 alkalommal kell megismételni. :· .· . . · • . . .. ,,~ 
Mellékhatás. Gyakori alkalmazása.esetén•a bór. kiszaradá~a és 
összehúzó érzés jelentkezik. . • • · · ·. · · <. .. • 
Ml'Qjegyzés. li< Csak ~ényre adható ki. ~ orvosrendelkezése 
szerint~ egy vagy két .alkalommal - i~ételhet)5. ~Az ·a szakren!lelés 
(goridozó ); szakorvosa-rendel_heti; --a kl a gyógysLer-javallatai -sze r inti 
betegség esetén a .beteg gyógykezelésére területileg és. szakmailag 
illetékes. 
Csomago-lás~ 40 g:.os·--patack.'''-' · 
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DEXATOPIC Organon T 200 
krém 
Hatóanyagok. 6 mg dexamethasonum, 6 mg nandrolonum decaw 
noicum, 150 mg chlorhextdmtum chioratum (15 g) tubusonként. 
Javallatok. Gyulladásos. ill. allergiás jellegű bórmegbelegedések, 
amelyeket elsődlegesen _nem mikroorganízmusok okoztak, pl. kon
takt dermatitisz, atópiás dermatitisz, szeborreás dermatitisz;,_y_(l~~rnint 
neurodermatitisz és ekcéma. . . . ·- -~ 
Ellenjavallatok. Bakteriális fertőzések (pl. pioderma; szifiliszes 
vagytuberkulotikus folyamatok). Vírusos fertőzések (pl. báránybim w 
lő, herpes simplex, herpes zoster, verrucae vulgaris, verrucae planae, 
condyloma, molluscum contaginosum). tlösködők okozta,·fertőzéw 
sek (pl. szkabiesz). Fekélyes bórmegbetegedések, sebek. Glükokor
tikoidok okozta mellékhatások-(pl. dermatitis perioralis, striae atro
phicae). Ichtiózis; fiatalkori dermatosis-plantaris;·acne vulgaris,--acne 
rosacea. a bőrerek törékenysége, bőratrófia. Túlérzékenység a 
gyógyszerrel_szemben. 
l'erhesség alatt, nagyobb beteg bórfelületen, hosszabb ideig, első
sorban okkluziv kötések esetén mérlegelni kell alkalmazásának eló
nyeit, ilL az esetleges szisztémás hatás miatt a magzatot fenyegető 
veszélyeket. 
Alkalmazás. Okkluziv vagy egyszerű kötéssel alkalmazható. na
ponta 1-3-szor felvitt vékony rétegben. Nem szükséges bedörzsölni. 
A tünetek megszúnte után a kezelést bizonyos ·ideig folytatva a 
recidíva megakadályozható. 
Haoakut esetekben z hét vagy krónikus esetekben 4 hét elteltével 
nem hatásos, nincs értelme a kezelést folytatni. 
Mellékhatások. Helyi hatások: a felhám és a bór elvékonyodása; 
striae atrophicae; értágulat, bőrvérzésre való hajlam; pariorális der
matitisz; fertőzések elfedése. 
Az okkluziv kötések alatti vagy bórredőkben történó alkalmazása 
növeli a mallékhatások veszélyét. Elsősorban az arc, a Szőrrel borított 
felület, valamint a nemi szervek bórfelülete érzékeny. Egyéb tielyi 
bőrmellékhatások: égő érzés. vagy irritáció. ' 
Altaitinos hatások: helyi glükokortikoidalkalmazás eredményeként 
általános hatás ritkán lép fel. A mellékvesekéreg szekréciójának el
nyomása hosszú ideig történő alkalmazásban figyelhető meg:- Az 
általános hatások veszélye növekSzik, ha okkluzfv kötések alatt Vagy 
bőrredőkben, vagy ha nagy bórfelületen, továbbá ha gyermekeknek, 
tekintettel bőrük vékonyságára és relative nagy felszínéTe, alkalmaz w 
zuk. 
Figyelmeztetés. Ha glükokortikoidokat nagyobb felületekre visz
nek fel, elsősorban okkluzív kötések alatt vagy börráncokban, a 
felszívódás jelentősen megnövekedhet. Ez a hypophysis ACTHw 
kiválasztásának, valamint gyermekeknél a növekedési hormon elw 
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nyomásához is vezethet, és meglehetősen-gyorsan manifesztáiOd
nak. -Ezért ·tartós alkalmazás esetén ajánlatos- a gyermekek_1estma
gasságának ·és testtömegének, valamint,a kortizai plazmaszihtjének 
rerldszer'es· -elleóórzése. · · 
Alka_lrriazása- .előtt ia.-másodl.agos fertőzéseket:-megfelelóeh,kezelni 
kell. . c ·. · · 
Ügyelni keÍI, hogy ;l:.l: krénl -a· szembe ne.jussoiÍ'. 
Megjegyzés. + Kizárólag a fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra .. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g). 

01-AORESON F -OrQanon mV.100 
szuszp··. ink _ ·'· -- _ : ·-<-'~:--_-_-, _ -:·-ce;'".:-. 
Hatóanyag. 125 mg prednisolonumcáceticum· (5 mltüvegenként. 
Javallatok;· Elsődlegesen··foká/is 'glükokortikoidkezelé8t· .igénylő 
izületi· bántalmak; peria'rtikuláris'. ·elváltozások,-- inmegbétegedések, 
periarthritis humeroscapularis" burzitisz (az --exszudátumleszívás 
után), -tendovaginitisz,_ -M. Quervain, Dupi.Jytren-kontraktúrák. Orto
pédiai korrekciós sebészeti beavatkozások -élő- és utókezelése. ,--.-, 
Az általános glükokortikoid-•és/vagy ACTH~terápia lokális kiegé~il' · · 
tése, ha azok a fenntartó kezelés-során a legsúlyosabban megbete
gedettizületekben a kellőjavulást nem biztositották, Lumbális vagy 
cervikobrachiális =·radikulitisz, ~-spondilartritisz,.,,benignus limfociter~~ 
meningitisz, isiász, .. low back pa inn, meningitis tubereutasa (ti.Jber
kulosztatikumokkal kombinálva!). 

--Sc .. -vagy -im., amikor az orális kezelés nem, oldhi:ltö·,meg vagy nem 
kivánatos. - _:·--' ·--- -- · > ·/('~ 
Ellenjavallatok. L: Adresoh szuszp. inj:T ovábbá: fertózéses4itileti 
gyulladások ·(pl. gonorrea, tuberkulóziS miatt). ""' _ -~-- _·----<:--_ _. ___ ,. 
Adagolás. Szokásos adag a nagyizületekben 20-,25·mg (0;8-f ml). 
a kisizületekbe 10-,15 mg (O,<Hl,6ml). Szükség esetén ez níegismé
.telhetó. Akut periartik-tlláris. megbetegedés esetén _(pl.-: burzitisz) 

;:20-40mg (0,8-1;6 ml). Néha pár nap múlva,újabb injekció. válhat 
Szükségessé.lntratekálisan 25-50mg (1-2 ml), kiegészitőepidurális 
alkalmazásra 10-,25 mg (0,4-ct ml). 

;: M.t~U.i!.kltatá~o.ll •. ·, ·. Gyí>gY$Z.,rkölc;sönl)atésok; . L:. • Adreson 
szuszp;-,_inj.;.. ..:;. ··- __ --~ 

_Figyelmeztetés~Jntraartikulárisan -az izületi folyadék 1-2- tnl-ének 
.leszívása,után.célszerú injiciálni. ·Annak érde~ében, hogy-biztosak 
legyünk,- hogy a:Sz_uszpenziós i nj. biztosan keVeredik-az izületi folya
dékkat ajánlatós a fecskendő dugattyúját néhányszor élőre-hátra 
inozgatni.· · -
Intrateká/is ·beadáskor a likvorn'{omásnak..megfelelőeri 5-,-15 ml lik
vort leszívni. EzUtán kell az inj.-t beadni. Egyes·esetekben·Céls_zerú 

--~--le.hef·e·pidurálisan 1S,adrií:- · · --
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Alkalmazása előtt az Uveg tartalmát fel kell rázni. 
A lokális alkalmazás során is aszeptikus körülményeket kell biztosita
ni,· mivel- a glükokortikoidok csökkentik a fertőzésekkel-szembeni 
ellenálló-képességet. Elsősorban intraartikuláris i nj. esetén az izületi 
fájdalom fellobbanása, _ismételt adása esetén fájdalom nélküli, a 
Charcot-artropátiára emlékeztető destrukció léphet fel.
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gond.q"ó-
intézeti) felhasználásra. - ~ -~-~.:: 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml). 

01-AORESON F AOUOSUM Organon mV 100 
i nj. 

-Hatóanyag. 25 mg prednisolon um natrium suecinicum poramp;• 
nként; (1 ml) oldószeramp. 
Javallatok. Jv .. amikor gyors glükokortikoid hatás szükséges: sokk
állapot (általában epinefrinnel kombinálva); status asthmaticus,-sú
lyos allergiás tünetek; apoplexia, tireotoxikus krízis, -coma .hepati
cum, mellékvesekéreg akut elégtelensége (pl. Addison-krizis, korti
kaid terápia után, hipofizektómia után). 
Sc. vagy im., amikor az orális glükokortikoidterápia nem oldható 
meg, vagy nem kívánatos, elsősorban narkózis alatt, gasztrointeszti
nális zavarok (pl. hányás). eszméletvesztés esetén. 
lntraarteriálisan: perifériás keringési zavaro~ tromboangiitisz, oblite
rans gangréna (M. Bürger), diabétesz, arterioszklerózis. 
Lokálisan: burzitisz (intraburzálisan); tendovaginitísz, stiloiditis ra
di_i, epicQndylitis humeri, periarthritis·humeroscapularis, ín- és ízOm
hiperextenzió, izomszakadás, Dupuytren-kontraktúrák,- keloidok (a 
partikuláris területet infiltrálni). 
Ellenjavallatok. L.: Adreson szuszp. inj. 
Adagolás. Az állap9t súlyosságától és a kezelésre kapott individuá
lis választól függ. Altalában elegendő naponta 25 mg (1 amp.). 
Sokkállapotban 2-3 amp. is szükséges lehet. 
Lokális alkalmazásban függ az 1nfiltrálandófzület, ill. a terület nagy
ságától, általában 12-25 mg (0,5-1 amp.). Ez szükség esetén ismé
telhető. 
Colitis ulcerosában:vizsgálati tesztként: végbélen át kl izmaként cse
pegtetve 25 mg 120 ml izotóniás sóoldatban feloldva. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: Adreson 
szuszp. inj. 
Figyelmeztetés. lv. lassan kell beadni. 
Fertőzéses folyamatban a fertözés oki terápiáját biztoSítani·kell. 
Nagy mennyiségének - különösen folyamatos-- alkalmazása után 
csak fokozatosan hagyható el. 
lntúziós célra izotóniás só-, 5%-os glükóz-,-Rin-ger.:, Ringer-laktát-, 
5%-o_? szorbitololdatban alkalmazható. 
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A lokális alkalmazás során.is a$zeptikt,Js·k.örülmények.et kell biZtosíts~ 
ni, mivel· a glükokortikoidok csökkentik-a fertőzésekkel -szembeni 
ellenálló~k:_épeSséget. Elsósorban-intraartikuláris jnj.'esetén_ ai: _izületi -
llljélalom fetlobbanl!sa, ismételLadésa eselén fAjdalom nélküli, a 
Charcolcartropl!tíiira emlékeztető· destrukcióléphet fel .. • .· .... •.· 
Megjegyzés. of< of< Csakvényre adható ki; és csakegyszeri alkalom
mal. A körzeti orvos~:üzemi -körzeti orvos, üzemorV_os;{a,továbbiak· 
ban: kezelőorvos)~ akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-eliAló osztl!ly, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja .. A javaslatot tevő intézet megnevezését, a javaslat 
keltét a vény hétlapjén fel kell tüntetni. A kezelőorvos.~. krónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapjAn, annak keltétől szl!mitva maxi' 
mAiisan .12 hónapig rendelheti a•gyógyszert;cAmeno:lyiben -a· beteg 
szl!ml!ra ezt az időtartamot meghaladóan tovAbbra ·'is 8zükséges a 
gyógyszer, úgy az csak újabb-szakintézeti javaslat alapján •rendel-
hető. · · 
Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése .más, 
forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 50 amp. (25 mg) + oldószeramp. ( 

DIAPHENYLSULFON Medexport s 100; s 400 
tabi. . . . 
Hatóanyag. 50 mg dapsonum tabl.,nként. 
J_a_va.tlatok. Lt;!pra.-_.Oermatitis--herpetiformis. 
Adagolás. Leprában-a felnőttek szokásos heti adagja: 200-1'200 

,. : mg (4-:24.tabL). Az adagolási mindig kis adagokkal.kezdikés foko
zatosan növelik. _ ,,__ --- ::,·-- ~,,~::-/'~:~ \ 
Dermatitis herpetiformisban a lepra kezelésére javasolt ad_agQiáss81 

- ellentétben nem kelllassan emelkedőadagokban.alkalmaznhSzokii
sos adagja naponta 50-150 mg; (1-3tabl.), a.tünetek súlyossiiga 
szerint. Ha ezzel az adaggal nem~ érnek el tünetmentességet:.200, sót 
300mg-os napi_ adagok.-i!:tadhatók,-,utóbbit-azonban nem ajánlatos 
túlléprt.L---Amint -a·-javulás_-:bekövetkezett; az adagot fokozatosan a 
lehető legkisebb .fenntartó adagra kell csökkenténi. A gyógyszer 

.- ,_ IJ~!?!iél}~~g~_K13 J5._f:!~el.é_s_ iQej~_n é_ry~nye~ül, .~.?~rt~l!a~ába_~- h()SS~~ '),_t_~rt_c)_ .. 
terápia szüks~ges: ... ,. : :.:".. _ . _·:· -, --~: _ .->-'- --: , --= 
. .Mellékhatások,>Az ajánlott adagplás.fo:lellett.súlyos,.mellékhatl!s 
ritkán fordul elő. Legjellemzőbb a hemolizis, amely anémiáb_an és 
methemoglobinémiában-nyilvánu1 meg" .. _ .. __ .··-._ .. _ --:---_ --, 
A kezelés kezdet~n:feJiépó enyhe: anémia többjlyire spontán, a bete
gek· általános állapotának- _javu1ásáVal-- pár-huzamosan.--rendeződik. 
A mellékhatl!s kialakulása dózisfüggő, normiif gyógyszermetaboli
záló személyeken . 200 mg/nap- adagok· ut_án "általában nem -is ·jön 
létre. 
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Súlyosabb esetekben a terápia időszakosan felfüggesztendő, a--mel~· 
lékhatás kezelése tüneti (C~ vitamin iv., metilénkék, oxigén). Később 
a-terápia kisebb adaggal újra kezdhető. Allergiás bőrgyulladás ese-·. 
tén a kezelést meg kell szakitani. Ugyancsak felfüggesztendő hepati
tisz vagy pszichózis fellépése esetén is. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: 
~ barbiturátokkal (a gyógyszer metabolizmusát lakozzék). _c 

Figyelmeztetés. Hosszan tartó- kezelés esetén vérképene~rzés 
szükséges. 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 

· Csomagolás. 1 00 tabi. 

DIAPHYLLIN Medexport; EG IS H 400; K 400 
tabi .. végbélkúp 
Hatóanyag. 150 mg aminophyllinum tabl.-nként; 360 mg amino
phyllinum végbélkúponként. 
Javallatok. Asthma bronchi81e, bronChitis asthrriatitcí, artEiriOsZkle~ 
rotikiJs és hipertóniás eredetú keringési zavarok, claudicatio inter· 
mittens, dekompenzált vícium, kardiális és nefrogéri_ ödéma.
Ellenjavallatok. Friss miokardiális infarktus, szívritmuszavarOk, fe~ 
kélybetegség. ~ 
Adagolás. Naponta per os 30<H>OO mg (2cszer 1-2 tabi.) vagy 
rektl!lisan naponta 360-720 mg (1-2 kúp). 
Mel!ékhatások. Fejfl!jás, hiinyinger, iilmatlanság, palpitáció, rán
gógörcS, fehérje~ és_ vérvizelés, idegesség, gasztrointesztinális zava
rok. 
GyógyszerkölcsönhatákÓvatosan adható: 
- miis teofillin-, ill. purinszl!rmazékkal ( vAratlan reakciói vélthat ki); 
- antihipertenziv szerakkel (vérnyohlásesést okozhat). 
Megjegyzés. Vény nélkül. is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi.; 1 00 tabi.; 1 O kúp; 1 00 kúp. 

Kőbányai 
ihj. . ·- . -- -

H 400; K 400 

Hatóanyag. 240 mg aminophyllinum, 100 mg benzocainurn (1 ml) 
.C!mp.·nként. 
JavallatOk. Asthma Cardiale és bronchiale, krónikus brpnchitisz; 
arterioszklerotikus és hipertóniás eredetű keringési-zavar, claudicatio 
intermittens, dekompenzált víciur:n, kardiális és nefrogén ödéma. 
Ellenjavallatok. Friss miokardiálís infarktus, szívritmuszavarok, fe~ 
k~lybetegség. 
Adagolás. Naponta 1 amp. kizárólag im. 
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Mellékhatások, Kipirulás. fejfájás, hányinger. álmatlanság, palpi
táció, rángógörcs;- fe-hérje- és vérvizetés, idegesség; purpura. gaszt-
rointésztinális zavarok. · ,,~ 

Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatdsan adható: 
-·más teofillin-; ill. purinszárm~zékkal (váratlan reakciót.válthatki); 
- antihipertenzí\i szerekkel_ (Vérnyor'násesést-okozhat)>. _ _ _ · 
Megjegyzés. ·csak vényre- adható ki;·Az·orvos rendelkezése--szetint 
- egy vagy két alkalommal-- ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml). 

DIAPHYLLIN VENDSUM Kőbányai 

DIAPULMON · Chinoin K·200 
olajos inj. 
·Hatóányagok. so-·mg chiniilium anhYdricum, 50 mg' camJ)hora, 
160 mg mentholllm. 0,4 ml aetheroleum eucalypti; olajos otaa1ban 
(2 ml) amp.-nként. . c .. /' ·· ·, 
Javallatok. Bronchiektázia, 'tüdőabszcesszus, -bronthopn·eumóniaf 
brorlc11itiszr ·taringitisz,- rhinitiscatarrhalis-acuta (utóbbi kéf·esetben 
kizárólag inhalációbim). . 
Bronchográfiás vizsgálatok után a szövődmények kialakulásának 
megelőzésére. <·c ' 
Ellenjavallatok. Terhesség; kinin- vagy mentoltúlérzékenység. 
Adagolás. Inhalációs alkalmazás: 20-30 cseppet fórró vízbe-Gsep-
pentahi be.lélegezéshei·. -;·_: _ _ __ - · '_ __ _ __ - __ , __ : _ 
Parenterá/is alkalmazás: Felnőtteknek naponta _1-2-szer 1-4 ml im. 
1-3 hétig, ·.~· . " 
Gyermekek szokásos adagja: csecsemőknek naporyta egysZer 0;3-ml, 
5 éves korig 0,5)nl,_12 éves kOrig 1 ml'ifn.- __ .. 
Mellékhatások' Súlyosabb mallékhatások fellépéséle 'élsósorban 
parenterálls alkalmazás e:s-etén -kell-Számítani: :Az im. i_njekció helyén 
fájdalom, szövetkárosodásjöhet létre. Előfordulhat fejfájás, hányin-
ger, hényás, hasmenés, hasi fájdalom, kinintúlérzékenység--esetén 
úrtikária, ·angioneurotiküs ödéma;·.asztrnás- rohami-h9'mólitikus· ané-
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mia, trombocitopénia, mentoltúlérzékenységben pedig kantakt der
matitisz, urtikária, kisgyermekeken ritkán glottisgörcs, kollapszus 
léphet fel. .. 
Figyelmeztetés. óvatosan adandó sziv- és érrendszeri betegség
ben, pitvarfibrillációban, myasthenia gravisban szenvedő betegek
nek. 
A készítményt- felnőtt6knek elsősorban inhalációs formáb~n-~alkal
mazzák, mivel parenterálls adáskor számos mallékhatás léphérlet és 
az effektus nem jobb, mint inhciláció esetén._ Kisgyermek inhalációs 
kezelése nem ajánlott, mivel orrába kerülve kollapszust okozhat. 
Megjegyzés. Csak vérwre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint 
-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 10 amp. (2 ml). 

DICAPTOL Chinain X 200 
olajos inj. 
Hatóanyag. 100 ri1g dirilercaprolum ·200 mg benzylium benzoieu
mct tartalmazó oleum pro inj.-ban (1 ml} amp.-:..nként. 
Javallatok. NehéZfémmérgei:ések, elsősorban arzén-, arienoben-
zolmérgezés. _ _ __ _ _ _ _ 
Sajátos gyermekgyógyászati jilvallata: akrodínia. _ -_ 
Ellenjavallatok. úlom-, vaS-, szelén-; tellur-,_ kadmiurilmérgezés: 
Inzulinnal kezelt diabétesz. Sú'.i,tos veseelégtelenség._ _ _ 
Ad,~golás. Heveny mérgezés esetén felnőtteknek első fl_ap 4-00-600 
mg (4c;6-szor 1 amp.), a 2-4. napon 300 mg (3-szor 1 amp.), az 5-6. 
~-apon:·100 mg (1 .amp.) mél'}len, intragluteálisa'n. GYermekeknek: 
egyszeri adag 2 hónapos .kortól 14 éves korig 3-2 mg/ttkg im .. 
2-6-s;zor naponta. A naponkénti injekciók száma fokoZatosan CSök
kenteridő 6-rót 2-re, kb. 10,nap alatt. 
Mellékhatások. Emelygés, --hányinger, ajakSzárazság, ,mia_lgia, 
izomgörcs. 
Gyógyszerkölcsönhatás._ Együttadása tilos: 
- vaskészítménnyel (komplexKént még köti). 
Megjegyzés. + Csak v·ényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 O amp. (1 ml). 

DICYNONE OM l 260 
in j. 
Hatóanyag. 250 mg etamsylatum (2 ml) amp.-nként .. 
Javallatok' Pre- és posztoperatív vérzés m~gelőiése és kezelése, 
valamint-egyes. patológiás esetekben (hematúria, hematemeziS:. me-
l~na, meno-, metrorrágia, epistaxis). 
E_Uenjavallat. Nem i_~mert. 
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Adagolás. Egy órával a'mútét elóW2 amp. iv. vagy im.; melyet
szükség esetén · -- a mütét során meg lehet ismételni. A ·-mtitétet 
követő 24 órán belül 4 amp.-t lehet adni a vérzés megszúnéséig. 
Kóros körűlmények. között a kezdeti adag 2 amp:, azután 4-13.6rán
klint 1 ·amp: a vérzés megszúnéséig. Helyileg is •alkalmazható (pl. 
lnyvérzés, trauma). . . .. .· , .· . . . · 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Szako.Vosi:n!ndelóinté
zetek ( gondozóintézetek l az őket ellátó gyógyszertárakból szerezhe
tik be költségvetésük terhére. 
.csomagolás. 100 amp.·(2 ml). 

DIENOESTROL · Biogal Q Í10;T·900 
kenőcs .. .. . • . .. ·.:··· ·• 
Hatóanyag. 20 mg dienoeStrolum (20 g) vazelin tfpus(J kenőcs-
ben. · ·· ·· . ··•. • •, . . .. : 
Javallatok. Vaginitis senilis, atrófiás vaginitisz:· kraurosis vuiVae, 

. prUritus .Vulvae •. továbbá- pernió,, _ulcus--cruri~ ·egyes esetei (a -bőr 
mikrocirkúlációjállak javftására). • · · . . . . . . . . . . 
Ellenjavallatok._Terhesség._Az __ emlök és_ a nemi szerv~k hormbnde- /--
pendens tumora, a vagina vagy a vulva prekancerózu~_ elváltozásai; 
bőrkarcinómára _gyanús elváltozások. _ __ >_, ___ -_ --~-- _, \ 
Alkalmazás. P.ruritus és kraur.;>sis v_ulvae esetért a hüv_eJybeJllenetet 
éjszakára· és szükség esetéri reggens be kell ken.r:li. Cölpitis :ve_tula- ,~'
rum esetén keJtór:;:csel. fedett tar;nPont.kell .. -~ hüvelyl)e h_ely~z.~i_. Per
nióban és vérkeringési závarok fOlytán nehezen __ gy'ógyuló 'áb!?Zárfe
kélyek esetén a seb környékére, kenőccsel bevont steril gézformájá
ban alkalmazható·. A kötést naponta kell váltani. Sz,ükségt1;ze(i~t 
egyéb kezelési eljárásokkal kiegészíthető. • · .• . ; ,, c/····, 

·Figyelmeztetés. A hüvelyből az ösztrogén gyorsan szí~pdi~,fel.; 
ezért hoss_zabb idón át _ iptravaginálisah -alka_lmazva h __ i_perpláziát 
okozhat. Esetleges karcinómát indukáló hatása rtliatt 131ta1á_baf1_ke
rülendó tartós és folyamatos alkalmazása_._ . __ ;. _,." 
Megjegyzés. + Csak·-_vénYié adható. Ki. Az oivos rendelkezése 
szerint .. - ,egy_ vagy két alkalommal_-- i~mételhetó. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g):. · · · · 

DIGOXI N Kőbányai ""''f'1"1 00 
csepp, inj., tabi. 
Hatóanyagok. 15 mg digoxinum (15 ml) • ü\legenként, 0,5 mg 
digoxinum amp.-nként (2 ml); 0,25 mg digoxi~um tabl.-nként. 
Javallatok./nj.:szívelégtelenségben !v:·adagolva gyorskompenzá
lásra; tabi; és oldat: a kompenzált állapot--fenntartására; •továbbá 
szupraventrikuláris, paroxizmális tachikardia, gyo~s -kanirai trekven-
ciával kísért pitvarfibrilláció;-·pitVari fiutteJ kezelése. ' : 
Kevésbé hatásos Bkut miokardiális infarktushoZ'; rétnnás·lázhoz; tü-' 
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dőbetegségekhez társult szfvelégtelenségben és kongesztiv kardio
miopátiában, 
Ellenjavallatok. Bármelyik digitáliszkészftmény által kiváltott toxi
kus hatások megjelenése; kamrafibrilláció és kamrai· tachikardia, 
súlyos bradikardia. 
Adagolás. Az adag egyénenkénti megállapitása szükséges. Az átla-
gos adagolás felnőtteknek: -. , ____ ----..=~ -- -. 

l · ·gyors iv. közepesen 
közepeSen gyors 

kezelés digitalizálás gyors iv. 
orális digitalizállis 

napja digitalizálás 

mg/nap mg/nap - mg/nap tabl./n!!P csepp/nap 

1. 1,2 1,0 1,50 6 60 
2: 0,6 0,6 0,90 . 4 36 
3. o: 6 0,5 0,75 3 30 
4. - 0,5 0,75 3 30 
5. - 0,5 0,75 3 l 30 
6. - - - ~ -
7. - - - - . 

-
. 

' . 
kezelés lassú orális digitalizálás Jenritartó orális digitalizálás 

napja mg/nap tabt/nap csepp/nap mg/nap tabl./nap csePp/nap 
·. 

1. 0,75 3 30 
2, 0,75 3 30 
3. 0,75 3 30 
4. 0,75 3 30 
5. 0,50. 2 20 
6. 0,50 2 20 l ' 
7. 0,50 2 20 

A hetedik nap utan folyamatosan 0,2!Hl,50 1-2 10-20 

Enyhe vagy mérsékelt szíveitigtelenségben, __ atÍlikÓr a diiiif8Jizálás 
nem sűrgós, a digoxi n az átlagos fenntartó :adag ban (0,25 mg/rlap} 
adható; 7-1 O nap alatt hatásos plazmaszint biztosítható. A fenntartó 
adagot kárcsodott vesefunkció, hipokalémia, hipotireózis eSetén · 
csökkenteni kell napi 0.125 mg-ra. , 
Gyermekek adagja: újszülöttek, koraszülöttek és gyermekek digitali
zálására (14 éves korig): 1-3 csepp/ttkg orálisan, ill. 0,1-0,06 ml/ 
ttkg im. vagy iv. A fenntartó adag az előbbiek !4-Y4 része. 
1_csepp digoxintartalma: 0,025 mg; 10 csepp tartalma 1tabl.-énak 
felel meg. ·. . 

217 



·Mellékhatások. Étvágytalanság, hányinger,. diaré, fáradtság,.ide9-
rendszeri tünetek (fejfájás, homályos látás, szédülés;-dezorientáció) 
éS bradikardia.-TúladagoláSra utaló kardiális hatások: ektópiás titmus 
(ventrikulá_~ls· ES),- pitvari. kamrai tachikardia, paroxizmális _p}tvari 
táchikardia·AV-blokkai.-AV-vezetési zavar. · · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tjlos: - -
- ka'lcium ·inj.-vaf (a digitálisz toxicitása--fokozódhat)~_ 
Óvatosan adható: 
- kinidinnel {fokozhatja a digitálisz aritmogén hatását); 
~ pszichofarmakonokkal (li-tartalmúakkal is); . -
- szimpatomimetikumokkal _(szívritmuszavarok jelentkezhetnek); 
- diuretikumokkal, amfotericinnel, __ kortikoszt~roidokkal (hipokalé-

miát -okozó- hatásuk-miatt -a digitáliszhatás- erősödhet).- ~ 
Figyelmezte~és.- óvatO_§an kell_ -!3d_ni; Olyan betegnr:k~_-akit;mellék
pajzsmirigy-kivonattal V!39Y 0-VItB:fJliO· nagy :ad_.aQJával keze~nek. 
Akut mérgezés esetén, há magától nem hányt a beteg, hánytatm kell 
vagy gyomormosást végezn L majd ágynyugalomban tüneti kezelést 

~~~~~~d~~~láS~ ill. kum~láció tüneteinek niegszüntetés~re ~ita_l_ában ,,., , -~::;~~ 
elé_g a kezelést 1-2 napra felfügg~szteni; Ha kezelé~ szu~seges ~sr,a ~ 
vesefunkció nem károsadott és nmcs sztvblokk, káltumsok- {klona), 
fenitoin, lidokain, propranolai adható per os vagy_ iv. 'c 

Szivblokk-esetén -atropin- adhétó. . -. ~ ~~ 
MegjeQyzés .. Ilf If! Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
sí:erint- egy yagy_ két al~alori~_m~J - ismételhető_. 
Csomagolás. 15 ml; 5 amp. (2 ml); 50 tabi. 

DIPANKRIN Kőbányai • J JJ() 
drazsé .· . _ .·· .. .• .· .. · • .-" 
Ható_anyagok. 150 mg pancreatinum,-:50 mg duod_enum _stccum 
bélben oldódó drazsénként. _ · -
Javallatok. Achylia gastrica,- disipepszia, a pankreasmúködés 
csökkenésével vagy kiesésével járó -eJn~sztési _.zavar, hasmenés. 
Adagolás. Napónta 3-szor 1-2 dr8zsé étkezés közben. 

___ M_egjegyzés. V$.nynélkül; is kiadhatQ. __ 
--~CSó'rriagolás._ 30·-Qrazsé. - - · · 

DIPHEDAN EGIS A300 
tabi. -·. 
Hatóanyag. 100 mg phenytoinum:tabl.,nként. . .• 

-.. -.Javallat. Genu in- és organikus eredetű epilepszia- (petit mal ktvéte-
lével). · · • · .. . ... · . ·-• . · -
Ellenjavallatok. Krónikus vérképzőszervi megbetegedés,. kollage-
nózis, májkárosodás. ~ -.,"' _____ . 
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Adagolás. Individuális. Felnőtteknek: napi adagja 100mg--ról 
(1 tabi.) fokozatosan emelkedik napi 300 (-400-500) mg-ig (napi 
3-szor, esetleg 4-5-ször 1 tabl.-ig) is. Gyermekeknek: 4 éves korig 
2 -sze r 14, 6 éves korig 4-szer *· 12 éves korig 2 -sze r 1- tabi. naponta. 
Kombinált kezelés. Egyéb antiepileptikummal, valamint fenebarbi
tállal kombinálva is adható. 
Mellékhatások. Hányinger, ataxia. beszédzavar, fáradl$á~és, 
dekoncentráltság, látászavar, nisztagmus, fejfájás, álmosság,· tremor, 
álmatlanság •.. bórtünetek, gyermekeknél gingivaérzékenység és hi
perplázia. - Orökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
Ritkábban: hirzutizmus, rachitisz, csontritkulás, oszteomalacia, lu
pus erythematosus, limfadenopátia, leukopénia, -trombocitopénia, 
granulocitopénia, agranulocitózis. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- klóramfenikollal, izoniaziddal, szultiammal (a fenitoin toxiCitása 

fokozódhat, hatása erősödik); 
-orális antikoagulánsokkal (a fenitoin toxicitása fokozódik;·az anti-

koaguláns hatás csökken); ' 
-triciklikus antidepresszánsokkal (ePileptiform -rohamok jelentkez-

hetnek!); 
- ösztrogénekkel (a hormonhatást csökkentheti); 
- metotrexáttal (ennek texicitását növeli). 
Figyelmeztetés. Bár valamelyest növeli a tératogén kockázatot, a 
terhesség alatti elvonása súlyos rohamveszéllyel, -anyai és magzati 

· károsodással járhat. Az antikoagulánsok és az orális antidiabetiku
f'DOk adagolásának újra beállitása szükséges. Bórtünetek jelentkezé
sekor a kezelést meg kell szüntetni. Egyéb antiep-ileptikumról fenito
inra, 'ill. feniteinról más antiepileptikumra áttérni csak fokozatosan és 
szakorvos ellenőrzése mellett szabad, a rohamhalmozódás veszélye 
miatt. A kezelést megszüntetni csak több évi rohammentesség után, 
szakorvos irányításával, EEG -kontroll mellett, fokozatosan szabad. 
A teljes vérkép havonkénti ellenőrzése szükséges {csontvelőária~
lom!). Időnként szemészeti kontrollvizsgálat elvégzése java-solt. 
Gépjármúvezetés, veszélyes munka végzése 3.-12 fejeiet figyelem
bevételével. 

- .Aikalmazásának, ill. hatásának idótártama: alatt'--tilos' szeszes· italt 
. ·fo'gyasztani. -

Megjegyzés. 40I Csak vényre adható''k1>Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. - Epilep'sziában 
szenvedő betegnek az ideg-'elme szakrendelés (gondozó) szakorvo
sa vagy javaslatára a kezelóorvos-(körzeti, üzemi orvos, körzeti gyer
mekorvos) térftésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 25 tabi. 

219 

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



ClPIDOLOR Kőbányai A 500 
~- .. . . 
Hatóanyag. 15 mg piritramidum (2 ml) amp.-nként. . . · 
Javallatok; · Posztoperativ fájdalomcsillapltás. A kombinált. általá
noHrzéstelenltéshez (főként szívmútétekhez és hosszabb mútétek-
hez) analgetikumként . . ... . • . . · 
Ellenjavallatok. A ·légzőközpont depressziójávál-járó állapotok, 
intrakraniális nyomásfokozódás. . . , 
Adagolás. Általában felnőtteknek 7,5-15mg (1-2 ml) im.; hatása 
rendszerint 4-8 óráig tart. A kivánt analgéziás hatás fenntartására 
szükség szarint a posztoper;;~tív szakban_ az egyéiii érzékenységnek 
megfelelően ismételhető egy alkalommat Az általános anesztézia 
részeként iv. adható; szokásos adagja·.;ilyenkort5-2(hmg• • >· •• 
Mellékhatások. Légzőközpont'deprasszió, szájszárazság; émely

--gés, ·hányás, ·bradikardia;cátmeneti .artér:iásvérnyomásesés,.-szédülés, 
hom~ilyos látás, nyugtalanság, excitáció. . 
Gyógyszerkölcs.önhatások. Ovatosan adható: . . 
-a központi idegrendszerre ható depressztmsokkal, .valammt.a tn-

ciklikus antidepresszánsokkal (hatás~t --a légzésdepressziót iS---:-.----., 
fokozzák). . . ( 

Figyelmeztetés. Túladagolás esetén vagy egyéni ~útérzékenység 
következtében (idős vagy- legyengült betegek) légzőközpont
depresszió fordulhat-elő; Ezekben az esetekben naloxont lehetadn i. 
Alkalmazásának és pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatá
sának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát-végezoi tilos. _ _ ,_._ _ .- -,_. ·- .,-., 
-Megjegyzés. *•* Csak vényre-adható ki, és csak egyszerL~Ikalom
mal. -,_Rendelése és gyógyszertár.i .kiszolgáltatása .. tekintetépefi"a 
kábitószarekre vonatkozó szabályozás érvényes (l.: 3.4. fejezét) •. 

. Csoro~golás. 5 amp. (2 ml). · , .. , ··- ·· 

ÖIPROPHOS Essex 
i_nj. ' .. . .. ' . •. .. "' 
_tia1:6anyagok.: 2 mg~betamethasonium natriumphosphonp:_um és 
5.mg· betemethasonium dipropionícum (1 m.) amp.-nként.-.__ , 

.. -.JavaiJalPlkB•i!mQ(Q/ógi~l-.megb .. etegedések, (re~ma1oid_artritisz, 
osZteoartrózis, burzitisz, spondylitís ankylopoetlca~ ·_ ePikóndilitisZ; 
radikuliti57, .kokcigodfnia;- _tortikollisz, lumbágó,- ,tendQvaginitisz, 
gyulladásos izomJ>etegségek);aller.giás MntalmiJk (krónikus asthma 
br_onchiale, szénanátha, .. Qumcke-odéma, alle.rg_tás bronchttiSZi·nnt
tisz,: -S-zérui:nbetegségek, .- rovarcsfpés;- ,st~tus as;Jhrilaticus_ban:.·kiegé
szltó kezelésre); bórgyógyászat;,(általános·.kezelésként:-súlyos·kon
takt dermatitisz és ekzema nummulare, eritroderrna,-_pemfigusz, der
matitis herpetitarmis Ouhring, súlyos napfény dermatitisz, · atópiás 
dermatitisz;-ill. intralézionálisan: alopecia-areata;-lupus erythemato-
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des discoides, keloid, neuroderma circumscripta, necrobiosis lipodi
ca); kollagen6zis (lupus erythematosus disseminatus, szkleroderma, 
dermatomiozitisz, periarteritis nodosa); egyéb indikáci6k (adreno
genitális szindróma, colitis ulcerosa, ileitis regionalis, sprue, hallux 
rí g idus, vérdiszkrázia, nefritisz és nefrotikus _szindrómák). 
Ellenjavallatok. Ulcus pepticum, primer glaukóma, nem régen 
fennálló e~~eroana~ztomózis, ~evertikuli.tisz, r:nagas _ _yé~FJ-X-Qmás, 
trombofleb1t1sz és d1abetes mell1tus, Cushmg-szmdróma, veseelég
telenség, valamint bakteriális és virusos fertőzés, amihez nincs meg
felelő antiinfekciós terápia. A terhesség első három hónapja. 
Adagolás. Reumatol6giában szisztémás kezelés esetén felnőttek
nek a kezdő adag 1-2 ml mélyen im.; szükség szarint ismételhető. 
Helyi kezelés: burzitisz, tendoszinovitisz,- peritendinitisz esétén 
1-2 ml intraburzálisan; reumatoid_ artritiszben és oszteoartritiszben 
0,5--2 ml intraartikulárisan, az alábbiak szerint: térd, csípő, váll: 
1-2 ml; könyök, csukló, boka: 0,5-1 ml; kisizületek (interfalangeális, 
metakarpofalangeális, szternoklavikuláris, akromioklavikuláris): 
0,25-0,5 ml. 
Egyszeri- heti- adagok: burzitisz: 0,25--0,5 'ml; sarokcsont-exoSztó
zis, hallux ri g idus feletti, digitus quintus varus felett_: 0,5 ml; szinovi
ális ciszta, Marton-neuralgia (metatarsalgia): 0,25-0,5 ml; tendova
gínitisz, cuboideum periostitis: 0,5 ml; akut köszvényes roham: 
0,5-1 ml. 
Az egyszeri adás akut esetekben általábán elegendő. Krónikus ese
tekben- csökkent adaggal- megismételhető. A lokális adások-szá
ma maximálisan 3-4 lehet. 
Bórgyógyászatban az ajánlott adag 0,2 ml/cm2 tuberkulin fecsken
dővel, intradermái is tűvel, legfeljebb azonban heti 1 ml. A minimális 
'szisztémás hatás miatt enyhe javulást a nem kezelt területeken is ·meg 
lehet figyelni. 
Mellékhatások. Cushing-szindróma, mellékvesekéreg-gátlás (kü
lönösen sebés~eti beavatkozások okozta stresszállapotokban, ·trau
ma vagy súlyos betegség esetén), oszteoporózis, ulcus pepticum, 
beleértve a lehetséges perforációt és vérzést. Diabetes mellitus rosz
szabbodásával járó glükózanyagcsere-változás. Gyulladásos folya
mat elfedése. Proteinkatabolizmus, negativ N-egyensúly. Gyerme
keken növekedési zavarok, polifágia, ödéma. Ritkábban: pszichikai 
zavarok, spontán törések, miopátia, megnövekedett belső szem nyo
más, szubkután vagy kután atrófia, menstruációs zavarok. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Szisztémás alkalmazás esetén·óvato-t 
san adhat6: 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
- antikoagulánsokkal (ennek hatása növekedhet); 
.,-szal icilátokkal (mellékhatásaik összegeződhetnek, pl. okkult vér

zés); 
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~ diuretikumokkal'(foko~ódó hipokalémia); 
- barbiturátokkal (hatésát csökkenthetik)c 
F-igyehrieztetés. A.tartós kezelés kortikoszteroiddata mellékVese
kéreQ-mGködés,cs9kkenésével jár.··Azoknak a betegeknek,·aki_k:tar
tóSan ko'rtíl<:oszteroidot kaptak, a kezelés befejezése· előtt fokQzato-
san csökk~nö ádagokat ken adni. _ _ . __ ··(:.--
Lokális'és általános fertőzésben(vlrus, bakteriális,~gambás)~nagyon 
óvatosan és kellő körültekintéssel. megfontolással:és·mindenkor a 
megfelelő ·antibakteriális szerrel együtt'kell alkalmazni. · 
A cukorbetegség súlyosbadását idézheti elő. ~ 
Megjegyzés. or.+ Csak vényre adható kioés csak egyszeri alkalom
mal. Az Egészségügyi Minisztérium·által meghatároZotthavi meny
nyiség keretei között az-:egészségügy:i:~zakigazgatási-,szerv-v:ezetője 
által kijelölt szakrendelés, ill; gondozó'által'a hyilvántartotl'és gon
dozottbetegek köZüt:azokrészére rendelhetikakiknek azt-a szákmai-

, lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta: A kijelölt 
szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a, beteg ,nevének, a szükséges 
gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható mennyiségének; a 
gyógyszerelés időtartámának feltüntetésével - értesiti a terül~tileg _ -·~··. 
illetékes gyógyszertárat, valamint a beteg kezelőorvosát A gyógy/ 
siertár a beteget· nyilvántartásba- veszh utóbbi alapján ··a: havon'$ 
megállapított mennyiségú gyógyszert-adhatja ki;;·Jár.óbetegek-részéL: 
re kizárólag a fővárosi, ill. n1egyei reumatológus szakfőbrv:(Jsok 
{vagy általuk-megbízott reumatológus szakfőorvosok) rendelhetik a 
részükre megállapított kontingens terhére _az ·alábbi kórképekben: 
reumatoid artritisz, _szeronegatív artritiszek,: -kristályindukált artriti
szek,· inflammált 'oszteoartrózis, tendoszinovitisz, .epicondyJitis:: hu-
meri: - " t., . . -:'· ,. 
Csomagolás. 5 amp: (1 ml): 

DITHlADEN ~ Chemapol ~ G~OOO 
tabi: 
Hatóanyag. 2 mg 4-(3~dimethylaminopropyliden)-4,9-dihydro' 
benzo(.e) -thieno- (2,3-b)-thiapinum chioratum tabl.-nként. 

-J_ay_a_IJ~tok. _AJI_E!rgi_ás--' ri __ n_itisz,- -ri_nokonjunktivitisz, -poUenózis.~ _f' li_-: 
mentáris·- ·és. gyógyszerexantémák, rovarcsípé_s-allergia:· :Allt~:Tg-iás 
-:dermatitisz és ekcéma. 
Ellenjavallat. Kórokozó által kiváltott allergiás- ered_etű asthma 
bronchiale. . -
Adagolás. Feln6tteknek szokásos kezdőadagja 4-ti mg (2-3"szor 
1 tabi.), a beteQek-,tűrőképessége szerint--esetleg--nagyobb adagok. 
A hatás elérése után az adagok. csökkentehdők. 1-6 .éves korú gyer
mekeknek napanta 1-3 mg (2-3"szor Y."-'h tabl.)..7-"14 éves korig 
naponta 2.=fl mg (2-3-szar '1>-1 tabi.).~ •· 
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Mellékhatások. Fáradtság, álmosság, ritkán szédülés. Nagyobb 
adagok alkalmazása esetén-szájszárazság; pupillatágulat 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
...... szedatívumokkal, altatókkal, neuroleptikumokkal, antidepresszán

sokkal. általános érzéstelenitőkkel és antikolinerg hatású szerakkel 
(egymás hatását fokozzák). 

- Figyelmeztetés: Alkalmazásának első szakaszában ~--~gy_é[l_e!Jként 
meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy balesetr·veSZéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó 
meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. lfc Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal -. ismételhető.-
Csomagolás. 20 tabi. 

DIVASCAN Germed A 700 
tabi. 
Hatóanyag. 2,5 mg iprazochromum tabi.- nként. 
Javallatok. Különböző típusú migrén megelőzése. A Jegkedvezőbb 
hatás a közönséges migrénnél érhető el. A már kialakult migrénes 
rohamokat nem befolyásolja. 
Ellenjavallat. Terhesség. · 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 7,5-15 mg (3-szor 
1-2 tabi.). A kezelés idótartama:a migrén_es rohamok gyakoriságától 
függóen 6-8 hét és fél év között változhat. 
Mellékhatások. Ritkán gyógyszerallergia, kisfokú étvágynöveke
_dés, testtömeg-gyarapodás, ritkábban alvászavar. 
-Figy&lmeztetés. A vizeletet vörösesbarnára színezi. 
Megjegyzés. lfc Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalorilmal - ismételhető. 
Csomagolás. 60 tabi. 

DO BUTREX Lilly H OOO 
i nj. 
Hatóanyag. 250 mg dobotaminum ( sósavas só formájában) por
amp.-nként. 
Javallatok. Kezdetben Szív eredetű heveny szívelégtelenség·esetei: 
heveny szívizoriliOfarktus.-· kardiogén sokk, szivmútét utáni állapot, 
a szívizom kon~raktilitásának gyógyszer okozta. csökkenése (pl. bé
ta-blokkolók túladagolása). Idült szivelégtelenség esetei: idült pan
gásos keringési elégtelenség heveny- .dekompenzációja, időleges 
inatrop támogatás előrehaladott: idült pangásos keringési elégtelen
ségben, a hagyományosszerek mellett. Kezdetben nem szív eredetű 
heveny hipeperfúziós állapotok, sérülést, mútétet, szepszist vagy 
hipovolémiát követően, amikor az artériás középnyomás 70 Hgmm 
felett van és a pulmonális kapilláris érnyomás 18 Hgmm vagy maga-
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.sabb. Alacsony perctérfogat ·szindróma, mely pozitiv: végnyomásos 
gépi lélegeztetésnél alakul kio Fizikai terhelés helyettesitése szlvter
heléses vizsgálatokban. 
Ellenjavallat' Túlérzékenység. . . . . . 
Adagolás •. Kizárólag ív. infúzióban. Szokásos adagja 2,5-10 ~g/ 
ttkg/perc. Legfeljebb 40 ~g/ttkg/pel'!'. Az adagolás sebességél és a 
kezelés-időtartamát-aszivfrekvencia és ritmus; az Srtériás_·vérnyomás, 
a perctérfogat és kamrai töltőnyomás;-valamint a pulmonális pangás 
és az életfontosságú szervek vérátáramlásának jellemzöi alapján kell 
megállapitani. • 
Az amp. tartalmát 10-20 ml_ steril vizben vagy.5%-os glükózoldatban 
kell feloldani (izotóniás sóoldat nem.használható).A további higitás 
5%-os glükózoldattal, 0,9.%-os nátrium,"klorid- vagy.nátfium;laktát
oldattal végezhető. Nem hasznalható 5%cos nátrium,bikarbonát

. ·oldat vagy más, erősen alkalikus oldószer;- Nátrium-metabisZulfitot 
és etanol! tartalmazó oldatok sem alkalmazhatók, A beadott folya
déktérfogatot a beteg folyadékigénye szarint kell megszabni. 

. A következő táblázat segitséget nyújt· az adagoláshoz: 

a gyógyszer adagja 
llQ/ttkg/perc 

2,5 
5 
7,5 10 ... 

12,5 
15 

• = 500 mg/1 oldószer 
n_= 1 OOO mg/1 oldószer 

500 pg/ml' 
ml/ttkg_!perc· 

0,005 
0,01 
0,015 
0,02 
0,025 
0,03 

infúziós sebeSség : 

1000 p.g/rril·· 
· ml/ttkg/perc 

0,0025 
0,005 
0,0075 
0.01 ... ··· 
0,0125~·· • 
0,015 

M.ellékhatások. 5-15 ütés/perc szivfrekfencia-növekedés,.I0-
20 Hgmm szisztoJ~s vérnyomás-emelkedés. A kamrai .ektópiás akti
viJtl.§. __ fJQ\feke,sfé_se; _kal)'l.rai extrasziszto_lé~:,Hányinger,_fejf~jás, anginás 
fájdalom, nem specifikus mellkasi fájdalom; palpitáció,nehéilégiés. 
72 órán át vagy tovább adott·infúzió_esetén\részleges hozzászokás. 
-Túlérzékenység esetén bőrpír, láz, éozinofflia,:bronchospazmus. 
-Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
~-~•receptor-blokkolókkal (a hatást csökkentik)·· 
Figyelmeztetés. Hipertóniás betegekben nagyobb valószinúség
gel jeh~ntkezik a szivfrekvencia és a szisztoléS vérnyomás növekedé· 
se. A pitvar-kamrai ·átvezetés, gyorsitása :miatt· 'pitv8ri fiutter vagy_ 
-fibrilláció esetén:- gyors kamra i- frekvencia_. léphet Jel:- 'K-amrai---extra-
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szisztolék jelentkezhetnek, azokat súlyosbíthatja. Ritkán kamrai·ta
chikardiát vagy fibrillációt válthat ki. Javulás nem figyelhető meg 
károsadott kamrai telödés- és kamrai kiáramlási akadály (pl. szívtam
ponád, valvuláris aortasztenózis és idiopátiás hipertrófiás szubaorti· 
kus sztenózis) esetén. Túladagoláskor, malynek tünetei a vérnyomás 
megváltozása, tachikardia vagy a kamrai ektópiás aktivitás növeke
dése, az adagolás sebességét csökkenteni kell_ vagy- az adagolást 
időlegesen meg kell szüntetni, amíg a beteg állapota rentlezmiik. 
Terhes nőknek csak abban az esetben adható, ha a várható haté
konyság ellensúlyozza azt a kockázatot, amelyet használata a mag
zatra jelenthet. 
Megjegyzés. ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp. (250 mg) . 

DOCA Organon N 300 
szubling. tabi. 
Hatóanyag. 1 mg desoxycortonum aceticuln tabl.-nként. 
Javallatok. Akut és krónikus mellékvese-elégtelenség: Addison
krízis. 
Ellenjavallat. Hipertónia. 
Adagolás. Naponta 2-10 mg (2-10 tabi.) szublingválisan. 
Mellékhatások. Ödéma, arteriás hipertenzió. 
Megj__egyzés. ~~~-+ Csak vényre adható ki, és csak egyszerí alkalom
mal:.:.. ·csak abban az esetbeR rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalomba hozataira engedélYezett gyógySzerrel-eretlménye
sB'n nem biztosítható. 
Csomagolás. 40 tabi. 

DOLARGAN Chinoin A 500 
inj .. tabi. 
Hatóanyag. 100 mg pethidini um chioratum (2 ml) amp.-nként; 
25 mg pethidinium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Nem kábitó fájdalomcsillapítóval nem befolyásolható 
erős fájdalom (posztoperatív--fájdalom,. trauma, akut· miokardiális 
infarktus). Mútéti premedikáció, narkózis potencírozása.- Epe_-, vese
és ureterkő-kólika (parenterálisan adott minor analgetikum + nagy 
adagú görcsoldó kombinációjának hatástalansága esetén)' Akut 
balkamra-elégtelenség következtében fellépő asthma cardiale, tüdő-
ödéma. · 
Tartós kezelésben krónikus, nem kábitó fájdalomcsillapítóval nem 
befolyásolható neopláziás eredetű fájdalom. . 
Ellenjavallatok.- Légzési elégtelenség, fejsérülések, fokozott '~nt
rakraniális nyomás, túlérzékenység. Nem adható asthma bronchiale 
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roham alatt, Valamint ~1<'ut hasi katasztrófába n.~ diagnózis felállítása 
előtt~ '-
Adagolás. Felnőtteknek a fájdalom súlyossága ésa beteg llllapola 
·szerintna])Onta:1-:-3-'szor25 mg (1 tabi.) vagy·sc.·,_·~u. im._-1-3-szor 
50-100 mg (1-2 mt):Szükség eselén ív. is adható 25-50 mg, eset-
leg 100 mg. (~1~2 ml) 1 O hil1 0%-os szőlőcukor, vagy izotóniás 
nátrium-klorid•oldattal higitva; lassan.2~3l>erc alatt: 
Gyermekeknek 2 hónapos kortól- 14 ·-éves korig mútét esetén vagy 
egyéb súlyos fájdalomenyhitésére egyszeri adagja 1 mg/ttkg sc., az 
ún. litikus koktélban ( Hibernállal és Pipolphennel együtt) 2 mg/ 
ttkg, sc. • 
A tabi. használata a gyermekgyógyászatban kerülendó. 
Mellékhatások. Eufória, diszfória,gyengeség.•fejfájás.izgatottság, 
tremor, átmeneti hallucináció, dezOriEti:itációo: ·látási:závarok-(légzés
depr8sszi6, -szájszárazság, -hányinger,: hányás, székrekedés.- arckipi
rull\s;·tachikardia, bradikardia, palpitáció, vizeletretenció. Túlérzé. 
kenységi tünetek: pruritusz, urtik,ária, bőrkiütés. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-MAO-gátlókkal (súlyostoxikus reakció). 
Ovatosan adható: .· ·... r 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal és ·triciklikus antidep~ 

resszánsokkal (légzé_sdeprimáló, hipotenzív, szedatív hatások fd~ 
koz6dhatnak). . . · - . . . . ·•. · . • .· •. • 'c 

. Figyelmeztetés. Ismételt adagolás eselén elő.idézhet martin tipusú · 
. adaikciót; az abúzusveszélyre gondolva kell alkalmazni. Terhes nők-
. nelc_:a vajúdási .szakaszt megf3lózóen csak indokolt esetben adható, 

ni"iVel a·placentán 'átjutVa ai újsZülöttben légzésdepreSszió_J_::idé_zhet 
elő. Szoptató anyának nem adható. V agalitikushatása miatt~~I!'Oiö;. 
sen megnövelheti pitvarfibrilláció vagy szupraventrikuláris tachikar~· 
dia esetén a kamrai frekvenciát. · 
AZ epilepsziás görcskészséget fokozhatja. MAOI szedéSe ~útáli 2 
hétig nem alkalmazható. ~ 
Ovatosan, csökkentett adagban adható idős vagy legyengült bete
geknek, továbbá vese-, májkárosodás, hipotireózis, mellékveseké

-reg-elégtelenség, prostatahipertrófia-esetén. Alkalmazásának-és a 
pszich~motoros .· teljesitményt ·• befolyásoló hatásának .. időtartama 
alatt járművet vezetni _vagy baleSeti veszéllyel járó ·munkát Végezni 
·-tilos. 
Alkalnlazásának, ill.- hatásának tartama alatt tilos szeszes italt- fo~ 
gyasztani! _,_\ 
Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri aikalom
maL - Rendelése és gyógysz~rtári ·kiszolgáltatása ·tekintetében a 
kábitószerekre vonatkozó szabályozás érvényes.(1.:.3.4 fejezet); 
Csomagolás' 5 amp. (2 mi); 50 amp. (2 ml); 10tabl. • 
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DOLO R 
tabi. 

Kőbányai A 700 

Hatóanyagok~ 1 O mg aethylmorphinium chloratum, 150 mg =ami~ 
nophenazonum, 150 mg phenacetinum tabl.~nként 
Javallatok. Migrén, _fog- és fejfájás, neuralgiás fájdalom csillapi~ 
tá sa. 
Ellenjavallat. Pirazolontúlérzékenység. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 1-3-szor 1-2tabl.,gyemfé1<eknek 
iskoláskorban naponta 1-2~szer Y2 tabi. 
Mellékhatások. Bőrkiütés, hányinger, székrekedés, néha hányás, 
sárgaság, methemoglobinémia, agranulocitózis. 
Figyelmeztetés. Gyermek számára kerülni kell adását. Tartós alkal
mazásakor a vérképet ellenőrizni kell. A jármGvezetó képességet és 
a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért egyé~ 
n ileg kell- meghatározni, hogy a gyógyszer -milyen mennyisége és 
mely adagolási módon történő alkalmazása melleh lehet jármúvet 
vezetni vagy baleseti vezéllyel járó munkát végezni. Hatása tartama 
alatt alkohol nem fogyasztható! 
Megjegyzés. Ifi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

-n _; .. t - t; v 
DOMATRIN Chinain , t·, "':> A 500 

IOJ .• ~. ~_,,- (, ----- ~- t-~-\.::,(\ VI[/· 
Hatóanyagok. 1 ,5 mg methylhomatropinium bromaturrl, 0,84 mg 
thebainium chloratum, 1,5 mg codeinium chloratum, 1 ,76_ mg pa· 
j>averinium chloratum, 9,1 mg naseapinium chloratum,_-26,8 mg 
morphinium chioratum alkoholos-vizes oldatban (1 ml) amp.~ 
nként; 2,0 mg methylhomatropinium bromatum, 0,21 mg thebaini~ 
um chloratum, 0,38 mg codeinium chloratum, 0,44 mg papaverini· 
um chloratum, 2,28 mg naseapinium chloratum, 6,7 mg morphini· 
um chioratum tabl.~nként. 
Javallatok. Epe~, vese~ és ureterkó-kólika (parenterálisan adagolt 
minor analgetikum és görcsoldó kombináció hatástalansága _ese~ 
tén); krónikus, nem kábitó fájdalomcsiliapitókkal nem befolyásolha
tó neopláziás eredetú fájdalmak; narkózis bevezetése. Akut balkam
ra-elégtelenség következtében kialakult asthma cardiale, tüdóödé
ma, akut miokardiális infarktus. 
Ellenjavallatok. Légzési elégtelenség. fejsérülések, fokozott int
rakraniális nyomás, glaukóma, prostatahipertrófia, tachiaritmiák, a 
gyomor~bél rendszer sztenózisai, megacolon, túlérzékenység. Kerü~ 
lendő adása asthma bronchiale roham esetén, valamint akut _hasi 
katasztrófában a diagnózis felállítása előtt. 
Adagolás. Felnőneknek erős fájdalmak meg sz ü ntetésére 14-1 amp., 
riarkózis bevezetésére 1-1 Y2 amp., sc., per os naponta 2-3~szor 1-2 
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tabi., legfeljebb 2 napig. Tumoros fájdalom csillapítására náponta 
1-2 amp. sc. vagy 2-3-szor 1-2 tabi. a szükségletnek megfelelő 
időn lit. · · · 
Mellékhatésok: Eufória, diszfória, gyengeség, szédülés, izgíltott
ság, litmeneti' hallucináció,· dezorientáció, légzésdepresszió,.llitlisi 
zavarok. szájszárazság, hányinger, há.nyás, székrekedés, arckipirulás, 
hipotenzió, szinkopé, tachikardia;-palpitáció; vizeletretenci6; vizelet
ürltési zavarok. Túlérzékenységi' tünetek: pruritusz, urtikária, bőrki
ütés. · · · · 

. Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadasa tilos: •.. 
- MAO-béoltókkal (slllyos toxikus reakció); • 
óvatosan adható: · 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal (légzésdepriméló,hipo-
. tenzfv,·szedatfv hatások•fokozódhlltnak); ' cc' ''oH '

00 
' . ' 

·~ antikolinergikumokkal; triciklikus antidepresszánsokkal· ( antikol i· 
nerg hatás fokozódik). . · · •· · ·· · · 

Figyelmeztetés. -Ismételt adáskor a' tolerancia és-dependencia ki
alakulásával számolni kell. Szoptató anyának nem adható. Légzés· 
de pressziv hatésa irént csecsemők ·és kisgyermekek fokozottan érzé-
kenyek. · 

Alkalmazásénak és a pszichomotorOs t;~~·~~~Yn~~:~~~\y·~::~~~~~~~~. 
tásának időtartama alatt jármúvet z1 
járó munkát végezni tilos. · 
Alkalmazásának, ill. haléslinak tartama alattszeszes italt fogyasztani 
tilos! 
Megjegyzés. ® ® Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
maL"--:- -Rendelése -és gyógyszertári kiszolgáltatáSa tekiritetében __ a 

· kábitószarekre vonatkozó szabályozás érvényes '(1.: 3;4 fej!!,z~t):' ···· 
Csomagolás. 5 amp.; 1 O tabi. · . · ·. . • •: 

··'l·, 

DO NALGIN Kőbányai mV 200 
kapszula 
Hat6anyag;.250 mg acidum niflumicumkapszullinként. 
Javallatok. Reumatoid artritisz. cox8rtrózis,-spondylarthritís-ariky-

__ : _._:f()P,:(}~~i~; ___ akut_ kös~énye~: ~_rtritisZ;- bul'ziti_sz, ·tendihitiSz'-- -trauf11_á~_ 
. (törések, ficamok,lágyrészsérülések stb.) •. fogészali beavaílioiások, 

IUD-felhelyezés és -eltávolitás, fül,orr-gégészetben előforduló 
gyulladások, tromboflebitisz,· tilcus <:ruris,- -, ·----- - -
Ellenjavallatok. •Terhesség, nifluminsavtúlérzékenység. A· gyo
mor-bél traktus fennálló fekélyes vagy l)emorrágiás megbetegedése. 
Vese' és mliibetegségek. Gyermekeknék adiisa ellenjavallt. ··. 
Adagolás. Altalában kezdetbennapi 750mg (3'szor1 kapszula) 
étkezés közben_. Súlyo's:---esetben --. kivételesen __ ----_az· adag ·napi 
1000 mg-ra (4 kapszula) emelhető, de ennél nagyobb 3dagok a 
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hatlist nem fokozzák. Fenntartó adag: napi 250-500,mg (1-2 kap· 
szula). • . 
Akut köszvényes artritiszben a kezdő adag 500 mg (2 kapszula) 
2 óra múlva 250 mg (1 (!jabb kapszula), majd 2 óra eltelte után újra 
1 kapszula. Továbbiakban 500-1 OOO mg (2-4-szer 1 kapszula) na-
ponta. . 
Kombinált kezelés. Szteröiddal kombinálva a szteroidok adagj~ szá-
mottevóen_csökkenthetó. --- cq;•>~ 

Mellékhatások. Hányinger, hányás. hasmenés, gyomorfájás;' az 
adagok csökkentésekor rendszerint mérséklődnek, súlyosabb eset
ben a kezelést átmenetileg szüneteltetni kell. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- oráli_s antikoagulánssal-(megnyújthatja a protrombinidőt) . 
Figyelmeztetés. Ha az- anamnézisben a gyomor-bél traktus feké
lyes megbetegedése szerepet csak rendszeres orvosi ellenőrZ:ésmel
lett alkalmazható, és mindig márlegelni kell a terápia előnyét és a 
kezelés kockázatát. Tartós adagolással vesekárosodást_ okozhat, 
ezért -a vesefunkció, továbbá a vérkép és a májfunkció rendszeres 
ellenőrzése szükséges. 
Megjegyzés. ~. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két-alkalommal- isméteJhetö. 
Csomagolás. 30 kapszula. 

DOPAFLEX EG IS A 400 
tabi., 
Hatóanyag. 500 mg levodopum tabl.-nként. 
Javal18tok. Elsősorban Parkinson-betegség és különbözö. nem 
gyógyszeres eredetű Parkinson-szindróma, továbbá minden olyan~ 
hipo- vagy akinézis, amely_ nem a hangulati élet vagy tudatzavar 
talaján alakul ki. · 
Ellenjavallatok. Súlyos, dekompenzált endokrin, renális, hepati-__ 
kus, kardiális és pulmonális megbetegedések, glaukóma, vérdiszkrá
zia, súlyos neurózis, pszichózis, hiperszenzitivitás. Szoptatás, terhes
ség, továbbá, ha a kórelőzményben melanoma rnslignum vagy erre 
gyanús bór- vagy szemelváltozás szerepel; valamint ha a szimpato-
mimetikumok adása -ellen javallt. 
AdagOlás. A kezdő adagot ideggyógyász szakorvos határozza meg. 
Az optimális mennyiséget fokozatosan kell beállitani úgy, hogy az 
első hét végére a beteg napi 1 g-ot. (2 tablettát) kapjon. 

Idő Napi adag 
1. és 2. nap 250 mg (16 tabi.) 
3. és 4. nap 500 mg (1 tabi.) 
5. és 6. nap 750 mg (1 16 tabi.) 
1. nap 1 g (2 tabi.) 
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· Céls~erGazelső napi adagot 2-Sze~ 125 mg (2-szerY.tabl.) mennyi, 
ségben adni. 
A napi .. mennyiséget kezdetben· több részletben, .étkezés közben 
ajánlatos bevenni. . · ' . ·· ·· . . . · .. ,· ·.•·. 
Akezelésmásodik·hetében az adag fokozatosantovább növelhető, 

-altalában :}-4 g/nap (6-8 tabi.). Napi 6 g (12.tabl.), szükségesetén 
még ennél is több adható. Akinéziában•általábán•·kisebb •adag 
(1 ,5 g/nap) is elégnek bizonyulhat, A tünetek alakulásáfól függ6én 
kell az optimális fenntartó adagot és a·bevétel időpontját mégállapf

:tani. A.Jokozatosan ·növelt adagok, a 8 g/nap mannviséget nem 
haladhatják meg! 
A Oopaflexszel végzett kezelés szubsztitúciós terápia, ezért tartósan 
kell alkalmazni. Szükség eselén ad.agoJáSlltcsak;fokozatesan•szabad 
megszijntetni, ill. ·félbeszakftani•Ujabb·oadagolás.megkezdése·1ltán 

---is·fokOzatOsan·-k.ell·-növelhi'a napi adagot;"- -
Mellékhatások. Az adagok nagyságától és az egyéni érzékenység
től függően: hányinger, hányás, álmosság, étvágytalanság, feszült
ségérzés~ hipotenzió, ortosztatikus kollapszus,·szfvritmuszavar~ Rit
kábban szédülés, szedáció, agitác.ió, szorongás; konfúzió, álmatlan
ság, rémálmoko pszichózisra emlékeztető tünetek, hallucináció, dep,/ 

·· ressziv paranoid állapot, ilL hipomé nia, fokozott szexuális késztetés~ 
sei, antiszociális magatartással; eufória, :demencia. Neurológiai- tü-'
netek: ataxia, konvulzió, tortiko"llisz, diszkinézis, kereostetikus moz- -~:
gásiavar. Leukopénia. A me! lékhatások a kezelés során az adag 
átmeneti csökkentésével megszúnhetnek:. Ha nem szúnnek meg, a 
kúrát fokozatosan félbe kell szakitant 
Gyógy'szerkölcsönhatások. Együttadása tilos: . _,-;:<:: 
~ piridoxinnal (a levodopa hatását megszüntetheti); e;· ,, ·'" 
- MAO-inhibitorral, a Jumex kivételével (hipertónia kialakulás~nak 

veszélye); 
. - metildopávaf (dopaminszint-emelő hatás csökkenhet). 
.óvatosan adható: .·.· , . 

·,.. szimpatomimetikumokkal (hatásuk fokozódhat); . 
~ reszerpinnel, ganglionblokkolókkal, axonális bénítókkal (hipertó-
- nia __ VEJ$Z~Iye)-. _ _-_, , ----
Figyelmeztetés,.MGtétek esetén adagolásá! úgy .. kell.fokozatosan 

'mégszüntétni, hogy ai érzéStelenítés előtt 2'1 órával a'béteg'mát 
Oopaflex-mentes legyen. 
A Oopallex-kezelés megkezdése· előtt 2 héttel a MAO-gátlók adását 
abba kell hagyni. Szimpatomimetikumokkal együ~ adva a szivmúkö
dés é$_ a keringés ellenőrzése~ ·a- szimpatomirtletikum adagjának 
csökkentése szükséges. Gyomorfekély>görcskészség esetén foko
zott elővigyázatosság szükséges. 12 éven aluli gyermeknek adása 
nem ajánlatos. Ha a- beteg_·anafnnézisében infarktus,_-,a·coi"onaria 
inszufficienciája és ritmoszáva[sze.repel; rendszeres· belgyógyász~ti 
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ellenőrzés szükséges. A beteg neurológiai. pszichés és belgyógyá
szati állapotát szomatikus és laboratóriumi vizsgálattal (vérkép, máj-
és vesefunkcióJ időnként ellenőrizni kell. · 
Kombinációs kezelés. Specifikus MAO-inhibitorral (Jumex) történil 
kombinációi fékv6beteg-gyógyintézetben kell beállítani. Ezen kom
bináció esetén a Dopaflex adagja csökkenthető; más antiparkinso
nos készitményekkel végzett együttes kezelés-esetén a_z a~_~,Qf?kat 
nem kell feltétlenül csökkenteni. - ·~" 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként- meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. ot< ot< Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. - Parkinson-kórban és -szindrómában szenvedő betegnek a 
kezelőorvos (körzeti orvos, üzemi orvos), az ideg-elme szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa térftésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 50 tabi. 

DOPAMIN Giulini H OOO 
inj. infúzió készitéséhez -
Hatóanyag. 50 mg dopaminium chioratum (5 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Szfvelégtelenség, szepszis és trauma által előidézett 
keringési sokk, súlyos folyadékvesztés, amennyiben a folyadékpót
lás nem képes helyreállítani a hemodinamikai egyensúlyt. Nagymér
vGvérnyomásesés (súlyos hipotenzió); sokk, teljesveseelégtelenség 
fimyegétő előjelei. 
Ellenjávallatok. Hipertireózis, feokromocitóma, glaukóma (szűk 
zugú). Prostataadenóma vizeletvisszatartással. Tachiaritmia, kamra· 
remegés . 
Terhesség esetén adagolása megfontolást igényel. 
Adagolás. Az adagot egyénileg kell beállftani. Kizárólag iv. infúzió 
formájában adható. 
Az infúziót lehetőleg vénakatéteren át kell bevezetni, mert paravénás 
elhalást okozhat. Ilyen esetben ellenintézkedésként azotina l fentol
amin (Regitin) adása javallott, extravazálisan infiltrálni_ -(5--10 mg 
10 ml 0,9%-os nátrium-klorid-oldatban feloldva). 
Kiegészitő intézkedések: kellő mértékú volumenszubsztitúció, az 
elektrolitháztartás pontos ellenőrzése. Szomnolens betegek esetén 
- tekintettel az esetleges aspiráció veszélyére - ügyelni kell arra, 
hogy a légutak szabadok legyenek. A keringés volumenszubsztitú
cióját lehetőleg a kezelés előtt kell végrehajtani. 
Atlagos adagok felnótteknek:'C 
a) Kis adagok tartománya (pl. belgyógyászati intenziv kezelés és 

nefrológiai esetek): 100-250 ~g/perc= 1,5-3,5 ~g/ttkg/perc. 
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b) Közepes ·adagok tartománya. (pl. sebészeli ·intenzív kezelés): 
300-700 \IQ/perc~4-10 ~g/ttkg/perc: 

c) Nagy adagok tartománya (pl. szeptiRüs sokk): 70();,1.500 ·~g/ 
. perc~10;&-21;5.jlg/ttkg/perc. · ·.·. _· . · : 

: H_a a kezelési cél elóterében az.incitrópia és a·diurézis áll;.javasolt 
adag: 100:-200 !'Q/perc. · · • _. . _ . ·- .- :. . :: . . . 
Ha az artéri ás vérnyomásra· is hatást.kell gyakorolrii,-·akkor .. az ·adag 
emelhető 500 ~g/perc-ig vagy még többre, vagy pedig a Változatlan 
dopaminadagolás mallett még norepinefrint szükséges· adni (kb. 
5-~g/perc maonyiségben 70 kg körüli testtömegO betegnek).·· 
A diurézis kb. 250 ~g/perc adagnál maximális, 1200 ~g/percig törté
nő növelés során-állandó marad; az adag további fokozásával11ion-
bah-ismét csökken. --·"<·'·"- · 
Az átlagos adagok gyermekeknek 4-6·jlg1ttkg/perc. • ·• • 
A. felnőttektől .eltérően a:-gyermekeknek az ·adagolást fokozatollan 
kell bevezetni, kisebb adagokkal. kezdve. 
Az alkalmazás módja. A klinikai állapot stabilizálódása után az:infú
ziós kezelést a cseppsebesség fokozatos csökkentésével kell befe-
jezni. _ .---
Hfgftás céljára izotóniás nátrium-klorid", vagy 5%'.0S glükózoldat: 
vagy 5% glükóz izotóniás nátriumcklorid" vagy laktát-Ringer-oldai:
ban, vagy laktát-Ringer-oldat alkalmazható. - > - \ 
Mellékhatások. Enyhe émelygés, hányás. fejfájlts, nyugtalanság, 
ujjremegés, anginás panasZok, szívdobogásérzés, vérnyomás~ növe-

--,( kedés .. Nagyobb adagoknál a szívritmusiavarok fokozódnak,(sinus-
1achikardia, szupravei1trikuláris és-ventrikuláris ektópiák), valamint 
a bal-kamrai végdiasztolés nyomás kóros fokozódása. :-:·Z. 
Dopamin-infúzió bőrelhaláshoz vezethet (a keringés elto[ódásíCil, 
szplanchnikus környék _javára, sa bőr és izomzat rovás.éra}.-Ebnek:' 
a veszélye különösen az akrális keringési zavarokban szenvedó bete
geken áll fenn, nagy adag beadásakor. A szplanchnikus területen 
végzett mútétek után vagy_ gyomor-bél rendszeri.vérzékenységi haj
lam esetén a vérzés veszélye fokozódhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások.-Óvatosan adható: 

. - MAO'inhibitorral (erős hatásfokozódás; a dopaminadag_Y,, része 
iselegendő lehet). 

Együttadása 'ktirülendó: -- _ 
.,...--guanetidinnel-(szimpatomimetikus hatás fokozódik); 
- diuretikumokkal ( hatásfokozódás j; . 
-triciklikus antidepresszivumokkal,, anesztetikumtikkal (fokozott 

hajlam ritmuszavarokra); ""'-' 
-- feniteinnal (vérnyomásesés,--bradikard_ia);--' __ 
- anyarozs-alkaloidékkal (maximális perifériás érszGkület gangréna 

veszéllyel). · 
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Figyelmeztetés. A dopamin lúgérzékeny, ezért nem szabad pH 
8-at meghaladó kémhatású oldatban huzamosabb (4 őránál hosz
szabb) időn át adni. 
Az adagolástól függetlenül a további adagemelés tilos, ha kifejezett 
szivfrekvencia-I"!Övekedés vagy halmozott ritmuszavar jelentkezik. 
A szív fokozott eló- vagy utáterhelése esetén ajánlatos nitro91icerin
nel vagy nitroprusszid-nátriummal kombináltan adni. 
Megjegyzés. >!< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gond<lzóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 50 amp. (5 ml). 

DOPEGYT EGIS H 400 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg methyldopum tabl.-nként. 
Javallat. Enyhe és középsúlyos hipertónia. 
Ellenjavallatok. Feokromocitóma, depresszió, aktfv hepatitisz, 
máj- és veseelégtelenség. 
Adagolás. Egyéni beállltást igényel. Kezdő adagja felnőtteknek: 
általában az első két napon 250-250 mg (esténként 1-1 tabi.). Ez 
a kezdő mennyiség kétnaponként 250 mg-mal (1 tabi.) emelhető a 
vérnyomás kelló csökkenéséig. A szokásos. napi adag felső határa 
2 g (8 tabi.). A kellő hatás elérése után-. ugyancsak kétnaponként 
-a napi adag 250mg-mal (1 tabi.) csökkenthető a megfelelő fenn
tartó-adagra. 
Gyermekeknek az ajánlott kezdeti adag 1 O mg/ttkg, 2-3 részre oszt
va naponta. Ha szükséges. legfeljebb napi 65 mg/ttkg-ig emelhető 
az adag. 
Kombinált kezelés. Diuretikumokkal és béta-blokkolókkal csökken-
tett adagbari adható. -
Mellékhatások. KözpontNdegrendszeri melléktünetek (álmosság. 
fejfájás, gyengeség, szédülés, magasabb adagoktól -általában 11api 
2 g felett- parkinsonizmüs; kárdiovaszkuláris melléktünetek (bradi
kardia, orto'sztatikus hipotónia, ödémB.f;-gas'ztrointesztinális me/lék
tünetek (hányinger, hányás, puffadás, székrekedés, hasmenés, eny
he szájszárazság, fájdalmas vagy .. fekete" nyelv, hasnyálmirigy
gyulla!lás, nyálmirigygyulladás, májártalom j; hematológiai méllék
tüneték (pozitiv Coombs-teszt, hemolitikus trombocitopénía); 
egyéb mel/éktünetek ({impotencia, csökkent libidó; gyenge izületi 
és izomfájdalom; allergiás jelenségek: -ismeretlen- eredetű láZ, bőrki· 
ütés). , 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- levodopummal (a dopaminszintet emelő hatása-csökken); 
-. MAO-béoltókkal (hipertóniás krlzis kialakulásának veszélye); 
-triciklikus antidepresszánsokkal {hipotenzív hatás gyengülése). 
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Figyelmeztetés .. Ajánlatos" kezelés első 6-10 hetében direkt 
. Coombs,teszt(DCT-) vizsgálattal, továbbátartós alkalmazás során 

%--1-évenként az esetleges autoimmun hemolitikus·an·émia 1ehet9sé-
gét kizárni: · • . . . - . ··- -
A katekolanlinpróba- h3mis- pozi~ivitását okozhatja, és igy- tévesen 
-feokromocitóma gyanúját keltheti. Folyadékretenciót okozó hatása 

_ miatt ödéma keletk-ezhet, amelyet-diuretikumok.·alkálmazása ·enyhit; 
Ha az ödéma súlyosbodik vagy szivelégtelenségre utaló jelek észlel-
hetők, meg kell szakítani a kezelést. · _ - - -· 
Altatásos érzéstelenítés során a narkotikus hatást fokozhatja. Alkal
mazásénak első szakaszában-~ egyénenként meghatározandó ideig 
- járművet vezetni vagy baleseti-veszéllyel járó munkát végezni-tilos. 
A továbbiakban egyénileg határozandó meg a lilalom mértéke.
Aikalmazásáliak időtartama alatt·szeszes· italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. of< Csak vényre adható ki; Az ·orvos· rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. - -
Csomagolás. 50 tabi. · 

DORLOTYN Chinain A 200 " 
tabi. : 

· Hatóanyag. 200 mg amobarbitalum tabl.-nként. · '; 
Javallatok. Alvászavarok (elaltatás, átaltatás). Pszichogén alvásza', 
varokban a szorongáscsökkentók, neuro- és timoleptikumok hatásá- < 
nak erősitése, az elalvás segitése. Egyéb altatőszerek hatásának, át- · 
meneti potencírozása. 
-Ellenjavallatok. Addison-kór, .barbituráttúlérzékenység. 
Adagolás. Felnőtteknek lefekvés .. előttfélórával %-,-1 tabi. F'·• 
Mellékhatások. ..Másnaposság"', enyhe kábultság, ~zéd~lils:, 
émelygés,J)ányinger,.ri)kábban izgatottság, neuralgiform, m. mi~lgk 
form fájdalmak; túlérzékenység (bőrkiütés, szemhéje.~.ajkoo,.arcqn 
kifejlődő. ödéma, láz, a máj degeneratív elváltozása). ~ (>rokletes 
gyógyszerérzékenység előfordulhat. . . .,, , 
Gyógyszerkölcsönha.J:ások. Együttadása kerülendó: . 
- doxicikJinnel--és -gri~e_ofulvinnal (metabolizmusukat gyorsitJá, ha-

tásukat csökkenti); .· . , .. c .. ·' . . 
:: eQI'ébJl.~.rbi\Ur~ttartalmú 0zer~kkel és Sertanna.l. ( hatásfokozódás J. 
óvatosan adható: . . , . ·. · 
-egyéb központi Jdegrendszeri depreSSzánsokkal (egymás hatását 

. · erősithetik): . . . . · . , 
- Viciklikus antidepresszánsokkal (az antidepresszív hatás csökken-

het); · · · . · 
- kumarinszármazékolikal (az antikoaguláns -hatás csökken); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkentheti); 
- a. vizeletet lúgosító gyógyszerekkel, antacidumokkal (hatását 

csökkenthetik J; 
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-a vizeletet S11Vanyító gyógyszerekkel (hatását erősithetik J; 
~ digitoxinnal (ennek hatását csökkentheti) . 
Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás alatt csak kivételesen, 
orvosi ellenőrzés mellett adható. 
Tartósaitatásra ( .. alvókúrához"')- egyedi adagolásban- csak fekvő
beteg-gyógyintézetben alkalmazható. 
Tartós alkalmazása a viszonylag gyorsan kialakuló hozzászokás és a 
megvonáskor jelentkező visszaesés miatt kerülendő. ----- :,~-
Rendelése fokozott körültekintést igényel az anamnézisből ismert, 
egyéb gyógyszerekkel szemben kialakult hozzászokás, m. abúzus 
esetén. 
Szedésének abbahagyásakor elvonási tünetek (izgatottság, alvásza
var) jelentkezhetnek. 
óvatosan, csökkentett adagban adandó vese- éS májbetegeknek. 
Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesitményt befolyásoló ha
tásának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. 
Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani! 
Megjegyzés . .;o Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal--ismételhető. Fekvőbeteg osztá
lyok orvosaijáróbetegeknek a 3.6 fejezetben Jelrtak figyelembe véte
lével írhatják fel. 
Csomagolás. 20 tabi. 

DOXIUM · Biogal H 600 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg calcium dobesylicum tabl.-nként. 
Javallatok. Diabéteszes mikroangiopátiák: retinapathis diabetica 
és glomeruloszklerózis (Kimmelstiei-Wilson-szindróma). 
Vénás inszufficiencia: primer varikozitás, terhességi visszeresség, 
aranyér, poszttrombotikus szindróma, lábszárfekély, éjszakai lábikra
görcs, ún. ,.nehéz láb", bokatáji duzzanat, purpurás dermatítisz. 
Adjuvánsként felületes és mély tromboflebitisz kezelése. 
Adagolás. Mikraangiopátiában: a betegség krónikus jellegéből ere
dően egyéni adagbeállitás javasolt. Retinopathia diabetica esetén a 
kezelést megszakitás nélkül kell folytatni, mindaddig, amíg kifejezett 
klinikai javulást nem észlelünk, de rendszerint legalább 12 hónapig . 
Ezután a kezelés 1-2 hónapra megszakitható, majd a szemész megfi
gyelése szerint ismét folytatható. 
Kezd6 terápia: felnőtteknek a betegség súlyosságától függően -
különösen korai prolifarativ retinopathia diabetica, hiperviszkozitás 

, vagy a trombociták hiperaggregációja esetén - naponta 1 ,5--2 g 
(3-4-szer 2 tabi.) is adható, mintegy három hónapig. 
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Fenntartó kezelésre átlagos . adagja felnlJtteknek- naponta 
750-1000 mg (3-4°szer 1 tabi.). 
Vénás -inszufficiencíában szOkásos= adagja felnfJtteknek naPonta 
750 mg (3-szor 1 tabi.). Az esetek többségében ,3· hetes kezelés 
tartós javulást eredményez. •A kezelés a betegség jellegétől függően 
szükség esetén több hónapra is meghosszabbftható. · · 
Gyermekek a felnőttadag felét kapják, .· 
Mellékhatások. Átmeneti gasztrointeSztinális ·panaszok; étkezés 
közbeni vagy utáni bevétellel csökkenthetók. · · · ·' · · ' 
Figyelmeztetés. A terhesség .első 3 hónapjában.szedése nem 
ajánlatos. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható· ki.. Az orvos·· rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal·-: ismételhető-,·A gyógyszert.az a 
szakrendelés (gondotó)szakorvosa•rendefheti,akia gyógyszer ja
vallatai szarint betegség esetén a beteg gyógykezelésére1erületileg 
és szakmailag illetékes. - Kizárólag diabéteszes betegek részére, 
retinopathia diabetica javaslattat csak.a-szemészeti szakrendelések 
rendelhetik térítésmentesen. Aszemészeti szakrendeléseknek az-első 
alkalommal történő rendelésével egyidajaleg postai úton érteslteni-. 
ük kell a beteg lakhelye szarint illetékes - a 33/1976 .. (.Eü. K .. 23,} 
EüM számú otasftás 2. számú mellékletében megjelölt- gyógyszet
tárat. Ennek során közölni kell a beteg nevét, lakcimét, a gyógyszer, 
napi adagját és a gyógyszer alkalmazásának várható időtartamát. . •. •• 
Egy évnél hosszabb időtartamra javaslatot- --tenni nem. lehet. .__
A gyógyszertár az értesítés alapján a beteget nyilvántartásba veszi, 
és számára a szemészeti szakrendelés által meghatározott mennyi~ 
ségben-egy alkalommallegfeljebb egyhavi időtartomra-' á'l)yógy
szert-tétítésmentes vény ellenében kiszolgáltatja. -~~-;'(>"-";;-'~'-\ 
Térítésmentesen kizérőlag a gyógyszertárakban nYilvántart~Sb~:vet_t 
betegek számára adható ki. A nyilvántartásba vett betegnek a to~éb
biakban -a szemészeti szakrendelésen kívül a 'beteg kezelőorvosa 
.(körzeti orvos, üzemi orvos stb.) is rendelheti a gyógyszert-A nyil
vántartásba esetenként fel kell 'Vezetni a havonta kiadott mennyisé
get-is.--, 
Csomagolás. 20 tabL 

OOKYCYCLIN Chinain S 730 
-kapszula _ -- - - __ ·- -. 
Hatóanyag. 100 mg doxycyclinum ( sósavas só formájában) kap-
szulánként. · . .. · ..... 
Javallatok. Elsősorban légúti, urogenitális, lágyszöveti; szemészeti, 
gasztrointesztinális;_-epehólyag- és epeúti fertőzések, ·az alábbi -kór-
okozók .esetén: _ 
a) elslJválasztandó szer az alábbi mik~oo_rganizmusq_k okozta-fert~
- ·zésekbem:·Mycoplasma :--pneumo·mae,· ocChlamydla trachomatts; 
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miyagawanellák, Bordetella pertussis, brucellák (sztreptomícin
nel kombinálva), Bacteroides törzsek,-Haemophilus ducreyi, va
lamint a következő, nálunk ritkán előforduló kórokozók esetében: 
.rickettsiák, Borrelia recurrentis, pasteurellák, Vibrio cholerae; 

b) ha az antibiogram daxiciklinérzékenységet mutat: E. coli, Entero
bacter-csoport, shigellák, Haernaphilus influenzae, klebsiellák, 
salmonellák, Protaus (csak 1-5%-ban érzékeny), Strepto~'!.cc.us
fajok (Str. pyogenes, Str. viridans, Str. -faecalis), 'DipJOcO'Ccus 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus; 

c) penicillin-kontraindikáció esetén: Neisseria gonorrhoeae, N. me
ningitidis, Traponerna pallidum, Listaria monocytogenes, Clostri
dium-fajok, Bacillus anthracis, Fusobacterium fusiforme, atfpu
sos mycobacteriumok, Actinomyces-fajok; 

d) egyéb kórokozók: Plasmodium falciparum (ha antimaláriás-sza
rekre rezisztens), Entamoeba histolytica ( antiamőbás szerek mal
lett adjuvánsként). 

(Streptococcus haemolyticus okozta felső légúti fertőzésekben el
sősorban paniciliint kell adni!) 
Ellenjavallatok. Tetraciklintúlérzékenység. Relativ ellenjavallat: 
terhesség, 8 éven aluli életkor. 
Adagolás. Szokásos adagja és az adagolás gyakorisága különbözik 
más tetraciklinekétól! 
Az ajánlott adag túllépése növeli a mellékhatások fellépésének ve
szélyét! 
Szokásos adagja felnőtteknek a kezelés 1. napján 200 mg (12 órán
ként 1 kapszula), majd napi 100 mg {1 kapszula) fenntartó adag. 
Súlyosabb esetekben (főleg a húgyutak krónikus gyulladásaiban) 
12 óránként 100 mg az ajánlott adag. A kezelést a tünetek, ill. a láz 
megszúnése után még legalább 24-48 órán át folytatni kell. 
Akut gonococcus-fertózésekben: férfiaknak az 1. napon 300 mg 
(e-gyszerre 2, majd este 1 kapszula), a továbbiakban naponta 
200 mg (2-szer 1 kapszula), 3 napon át; nőknek naponta 2-szer 
100 mg, a teljes gyógyulásig. 
Primer és szekunder szifiliszben: naponta 300_ mg (3-szor-1 ka'pszu
la), legalább 1 O napon át. 
Streptococcus haemolyticus fertőzés esetén a kezelést 1 O napon át 
folytatni kell. 
Nyelőcsőirritáció és -fekély kialakulásának elkerülése érdekében a 
kapszulát sok folyadékkal kell bevenni. 
Gyomorirritáció esetén étellel vagy tejjel együtt kell bevenni (felszf. 
vódását nem befolyásolják jelentésen). 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális tünetek (a-gyakorlatilag-teljes 
reszorpció miatt viszonylag ritkán fordulnak elő): étvágytalanság, 
há_nyinger, hányás, hasmenés; glosszitisz; diszfé.gia, enterokolitisz, 
ritkán özofagitisz, özofaguszfekélyek (főleg ha közvetlenüllefekvés 
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· előtt vették be a gyógyszert); bórtünetek: makulopapulózÚs és erité- · 
más--elváltOzások, fotodermat6Zis; 'allergiás reakciók urtikária, an~ 
gioneurotikus-ö~éma, anafilaxiás sokk. szisztémás_-lupus .erytllema
todes -exácérbációja;- vérképzószervi mellékhatások: :hemo!itikus 
ariémia, leukopénia;·.trombocito_pénia,· eozinofília;_a vér karbami"nit
rogén-szintjének·emélkedé_se; a--pla2;ma-protroníbinszintjének csök
kenése; májkárosodás (elsősorban vese-•. és májműködés elégtelen
sége esetén és vesebeteg-terheseken fordulhat elő)>Nem-érzékeny 
kórokozók (elsősorban gombák) elszaporodása mia!l szekunder_ in
fekciók kialakulása; a fejlődő csontrendszerbe beépul, a csontlejlő-

. dést gátolja, a fogfejlődés alatt a fogakat sárgásan elszínezi, és a 
fogzománc hipopláziáját okozhatja (hosszabb alkalmazás .vagy os-
mételt adás esetén gyakoribb)., <>c .'<.< c.- ··· 
Gyógyszerkölcsönhatások; Együuadása tilos:.· ·· c . • 
-_alumínium-, kalcium""~·-magnéziumtartalmú· antacidumokkal,--vala-

mint orális vaskészitményekkel (ezek csökkentik a felszfvódási!it; 
ha adásuk elkerülhetetlen, a Doxycyclin bevétele után legalább 
3 óra elteltével szedhetők); . · 

- karbamazepínnel, fenítoínnal és barbiturátokkal (50%-kal is csök-, _ 
kenthetik a felezési idejét). . ( 

Együttadása kerülend6: · . . . · • .·. . \ 
- hepatotoxikus szerekkel, pe~icillinkészít~ényekkel (ezek hatását 

csökkenti). · ··• · ·· < ... ·ca·c . 
óvatosan adható: 

· ~orális antikoagulánsokkal (az antikoaguláns hatást !okozhatja, el
.· sösorban tartós adáskor). 
Figyelmeztetés. Csont- és fogkárosító ha!ása miatt a ter~essé!!, 2. 
felében és 8 éven aluli gyermekeknek lehetoleg ne adjuk; ~ové\le, ha 

- más antibiotikum nem hatékony vagy ellenjavallt. - .· _ \. ) 
A tetraciklinek bejutnak a_placentáris keringésbe •. ésa r:nagzati-csf:?nt
fejlódést késleltethetik. Allatkísérletekben embrootoxokus hatásuak. 
Laktáció alatt alkalmazva bejutnak az anyate)be. 
Tartós adagolása esetán a -vérképzőrendszer, a vese- -és a_ ry1ájfunkci6 
oellenőrzése szükséges-(fóleg az idősekéi a vese--és májbetegeké, bár
a daxiciklin kevéssé nefrotoxikus, és vesebetegekben .sem_halrnozó
dikJeLa vérben), 

GonocoCcus-f6rtőZ~s!·:··~és~~sz~i~fí~fiS~z~· ~f:\t~:g@:;~~it~~f~~;::~::~f.····-·· !'T esetán a megfelelő 

4 hónapon át havonta ~~~~:~~~i~fÍcll _Fotoszenzitiv betegeket a óvni kell, 
bóroritéma megjelenésekor a ke>:elé•st,,abt>~ 
Megjegyzés.·>~'>!< Csak vényre egyszeri.alkalom-
mal. 
Csomagolás. 8 kapszula; 100 kapszula. 
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.DROPERIDOL Kőbányai c 200 
inj. . 
Hatóanyag. 25 mg dreperidol um (1 O ml) ampc-nként. · 
·Javallatok. Neuroleptanalgézia Fentanyi inj.-val kombinálva, első
sorban idős, leromlott, rossz.általános állapotban levő labilis kerin
gésú betegeknek. A pasztaperadv szakban -jelentkező pszichés 
nyugtalanság kezelése. Különböző eredetű intoxikáció, sokko~_álla
pot, valamint súlyos égés komplex kezelésében, sziv-, máj-es WSe
károsodás esetében is. -Különböző típusú narkózis, eszközös vizsgá
lat, endoszkópos vizsgálat előkészítése . 
Ellenjavallat. Parkinsonizmus. 
Adagolás. Feln6tteknek: Mútéti el6készítésre: 2,5--5 mg (1~2 ml) 
im. 15-45 perccel a mútéti beavatkozás megkezdése' előtt. Mt1tétí 
érzéstelenltésre: 15-20 mg (6-8 ml) iv. Mútéti érzéstelenítés fenn
tartására: hosszabb mútéteknél2,5-5 mg (1-2 ml) ismételt adi!isa is 
szükséges. 
Posztoperativ szakban: 2,5-5 mg (1-2 ml) im. Ez az adag szükség 
eselén 6 óránként ismételhető. 
Gyermekeknek: mútéti előkészítésre: O, 1 mg/ttkg im. a műtéti be
avatkozás megkezdése előtt. Mútéti érzéstelenltésre: 0,2-0.4 mg/ 
ttkg iv. vagy 0,3-0,6 mg/ttkg im. Emennyiségek a beteg állapotától 
függően módosulhatnak. 
Kombinált kezelés: Fentanyi inj.-val kombinálható megfelelő anesz
teziológiai felkészültség esetén. 
Mellékhatások. Extrapiramidális tünetek, amelyek antiparkinson
szerekkel. megszüntethetők. Túladagoláskor vagy jelentős hipovolé
miában nagyobb vérnyomásesés alakulhat ki. Túladagoláskor ana
leptikum, szimpatomimetikum adásával, hipovolémiában megfelelő 
volumenpótli!issal az állapot jól befolyásolható. 
Gyógyszerkölcsönhatások, óvatosan adható: 
- antihipertenzívumokkal (fokozott vérnyomáscsökkenés); 
-a központi idegrendszer depresszánsaival (hatásfokozódás). 
Figyelmeztetés. Alkalmazása előtt néhány nappal célszerű a vér
nyomást csökkentő gyógyszerek adását fokozatosan csökkenteni, 
majd felfüggeszteni. 
Megjegyzés. >!< >!< Kizárólag fekvöbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra van forgalomban. 
Csomagolás. 50 amp. (1 O ml). 

EBRIMYCIN Chinain T 110 
~l • 
Hatóanyagok. 20 mg primycinium sulfuricum, 200 mg lidocainum 
(10 g) alkoholtartalmú gélben. 
Javallatok. Traumás eredetű friss, felszínes sérülések, égések, ron
csalások bakteriális fertőződésének megelőzése, priVlicinérzékeny 
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mikróorganizmusok által fertőzött -sérülések;: roncsOJások;': ·Jn út éti 
sebek, trófikus fekélyek (pl: ulcus cruris; dekubitusz), nekrotikus 
alapÍl nyílt gennyedések (pl. gangréna, fisitula,.krónikus oszteomie
litisz, abszcesszus), lelszinas és mély gennyedések (pl. Jollikulitisz. 
aCne· vlilga·ris,, impetigo contagiösa, ektima, furUnkulus, karbunku-
lus, panaricium) ,helyi kezelése... . . ·.. • . • · 
Ellenjavallat, Lidokain irántnötérzékénység. ·• : .. : ·. 
Alkalmazás. A sérült, égett, roncsolt fekélyes félszínre-közvetlenül, 
vékony rétegben-nyflt kezelés..,... vagy steril:. gézlapra téve, -ztlrt-kötés 
formájában, napi 1-3 alkalommal- kell-·felvinni. Steril vizes oldattal 
lemosható. . . . . . .. . . . • • • 
Maflékhatás, Múló, ,helyi, égő; csípő jellagG fájdalomérzés, elsó
sorban ·nagy kiterjedésű• égés,·ron.csolt •sebek. kezeléselttm• 
Figyelmeztetés.· Nágyobb felületen;:;klllónósen.gyakorta· allkal
mazva·gondol0i·kell afidokainfelszhtódáslehetőségére: Zártkezelés 
esetén célszerű a kezelt felület bekölése előtt az alkohol elpárolgását 
megvárni~-- " . __ ,_- ----,--, -- -- ,:. : 
Megjegyzés. li Csak vényre adható ki. Az Orvos rendelkezése 
szerint '::-egy vagy két .alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus .(1 O g) •• ' ' EDTACAL 5 pofa . X 200 
~- ~ 
Hatóanyag. 2 g calcium~dinatrium ed~ticum {1.0 ml) vizes oldat-
ban. 
Javallatok, .·Akut és krónikus nehézfémmérgezések,. különösen 
ólom-; tórium-, kadmium'",-króm-, mangán-:stb; mérgezé_~;'!:~ --~n 
Ellenjavallat. Vesebetegségek. . ... · · .. :. . . C;. f' "\ 
Adagolás. Az adag nagysága és a kezelés ideje a .mérgezés·s6Jyos' 
ságától függ. Olommérgezés :esetén szokásos"adagja. -OégynaPcrn
ként 15_ml iv;".- a klinikai-tünetek teljes--megszún_téig. -Súlyos akut 
mérgezésekben-az első nap célszerCi cseppinfúzió_alkalmazása: 3 g-ot 
(15 ml).izotóniás nátrium-klorid• vagy glükózoldattal 1000 ml-re 
hígitva két:-részletbe:n -intundálni_; O-A kezelés ·_szüneteiben -ajánlatos 
vaskészitmények adagalásac 

. ,figy_elmenetés- .A .• kezel~. alatt~~::,~::~!~};r::t~:~ ~~t!~[!!~~······]j működést ellenőrizni kell. Ajánlatos 
nyomon követni. A meghatározásokat 
és végén elvégezni. 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyinté~eti (gondozóintéze~ 
ti) felhasználásra. 
Csomagolás. 10 amp, (10 ml). 
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EFU DIX Roche L OOO; T 900 
kenőcs 
Hatóanyag. 1 g fluorouracilum 20 g -ó/v típusú zsiros alapanyagú 
kenőcsben. 
Javallatok. lnszolációs és öregkori keratózis. Boweri-betegség, 
egyszerű vagy multiplex felületi bazálissejt-karciriómá;sugárkároso
dás következtében a bőrön jelentkező premalignus elváltozás.ok és 
felületi bazálissejt-karcinóma. --- --.-,:o/"· 

Spinaliómákra általában nem hat. 
Ellenjavallat~~· Terhesség. 5-fluorouracil-túlérzékenység. 
Alkalmazás. üregkori vagy inszolációs keratózisok kezelésekor: 
naponta 1-2 alkalommal vékoríy rétegben kell·az érintett felületre 
kenni, általában kötés alkalmazása nélkül.- Egyéb bőrelváltozásokra, 
ill. a kéz keratózisos elváltozásaira naponta friss okkluzív kötés alkal
mazandó. 
Bazálissejt-karcinómában a kezelést·fekélyesedésig, egyéb léziók 
esetén pedig az erózió jelentkezéséig kell folytatni. A kezelés időtar
tama éltalábán 3-4 hét. szükség esetén azonban hosszabb is lehet. 
Mellékhatás. A kezelt felület közelében az egészséges bőrön piro
sodás jelentkezhet, :ami a kezelés befejezése után megszúnik. 
Figyelmeztetés. Csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Az 
egyidőben kezelt bórfelület nagysága nem lépheti-túl az 500 cm2-t 
(kb. 23 x 23 cm). Nagyobb bórfelületeket egymást követően kell 
kezelni. 
A kenőcs nem kerülhet közvetlenül sem a nyálkahártyákra, sem a 
szembe:-: Alkalmazása után alapos kézmosás szükséges! 
Megjegyzés. 'i' ol' Csak vényre adható ki. és csak egyszeri alkalom
mal.- A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a-továbbiak
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha· azt a területileg és szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. A javaslatot tevő intézet megnevezését, a javaslat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos --krónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapján, annak keltétól számítva maxi
málisan 12 hónapig rendelheti a ·gyógyszert. Amennyiben a beteg 
számára ezt az időtartamct meghaladóan továbbra is szükSéges a 
gyógyszer, úgy_ az csak ú jabb szakintézeti javaslat alapján rendelhe
tő. Csa-k abban az esetben rendelhető, ha a beteg- gyógykezelése 
más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredménye
sen nem biztositható. 
Csomagolás. 1 tubus \20 g). 
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EGGOSALIL EGIS \'!;~~ . · ·A600 
tabi. .. 
Hatóanyag. 500 mg salicylamidum tabl.-nként. 
Javallatok.'Húléses és reumás megbetegedések, fejfájás és egyéb 
fájdalmak, lázas.álla.potok; poliartritisz. ·• .. . ·• 
Ellenjavallatok.· Szalicilát·túlérzé~enység, hemorrágiás diatézis. 
Adagolás. Szokásos adagja felnótteknek naponta· 3.g.·. (3,szor 
2 tabi.), gyermekeknek 2-a éves korban napi 500-750 mg (2-3· 
szor% tabi.), iskoláskorúaknak:1;~2 g (3-4'szer 1 tabi.). 
Mellékhatások. Gyomor-bél panaszok;. ill. vérzés, túlérzékenység 
vagy túladagolás esetén acidózis ( .. magas-~ -légzés stb.). 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható:·· · • 
-orális antikoagulárisokkal·-·és_ .h.epa(innal.-{az;_aotikoaguláns:hatás 

fokozódása); . ·· •. • ,... · 
- Jeriitoinnal (ennek-szintje_·a szérumban-a toxikusig~emelkedhet); 
7 fenilbutazonnal (az uicerogén mallékhatás fokozódása, hiperuri· 

kémia); 
- szulfonamidokkal, különösen a nyújtott hatésúakkal (a szulfon· 

amidtoxicitás növekszik); --.- · : ___ ,--. 
- szulfanilkarbamid tipusú antidiabetikumokkal (hipoglikémia Ve' 

szélye); ~ 
- szteroidokkal ( uicerogén mallékhatás fokozódása). \: 
Figyelmeztetés. Gyomor-_- és bélfekélyesetén :-gondos orvosi 
ellenőrzés me! lett- kivételesen alkalmazható. óvatosan adható aszt
más.-szénanéthás betegnek, továbbá vese- és máj betegnek, Utóbbi
aknak- tart(ls,alkalmazás-esetén -.májmúködését (transzaminázok) 
javasolt ellenőrizni. ~ - ~"!/'~ __ 
Terhesek cSak indokolt.esetben szedhetik, az utolsó hetektien _,atKö.l": 
mazása: kerülendő. Nagyobb maonyiséget szedő szoptató __ ,anya ne 
szoptassa csecsemőjét. ·c ---

Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható .. 
Csomagolás. 30 tabi. 

ELENIUM Po lia C 100 
dr~;z:sé.. __ , - _ :.. .. -:;: _____ ~-:,: 
Hatóanyag:_· 5 mg chlo~diazepoxidum drazsénként: 
Javallatok.-Félelroi, feszültségi állapot, operáció:előtt,-a szülészet
ben,Jn_enstruációs-és klimaxos, neurovegetatfv zavarokban.- Ideges
ség, ingerlékenység, hangulati labil_itás,Jámpalá~. Gasztrointesztiná
lis és kardiovaszkuláris zavar. lzomspazmus. Gyermekek magavisele
ti -rendellenessége. 
Ellenjavallatok. A máj- és vesefunkció zavarai. Myasthenia gravis. 
Akut alkohol- és barbiturátmérgezés. 
A terhesség első harmadában adagolása megfontolást igényel; 
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Adagolás. Felnőtteknek: étlagos napi adag 1!)-40 mg (2-4-szer 
1-2 drazsé). Gyermekeknek: naponta 6 éves kortól 1-2 drazsé. 
Mellékhatások. Fáradtság és aluszékonyság (főleg leromlott fizi
kai állapot esetén). Pszichiátriai betegeken a kezelés kezdetén izga
lom és túlséges ingerlékenység. Olykor émelygés, székrekedés, disz
menorrea, a libidó csökkenése, bőrelváltozás.- Nagyobb adag -ataxiát 
okozhat, ez azonban az adag csökkentésére elmúlik. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: ""-"-"'~ 
-a központi idegrendszer depresszánsaival (egymás hatását erősít-

hetik); 
-orális antikoagulánsokkal (ezek hatását !okozhatja); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (motoros-koordinációs zavarok, 

fokozott atropinszerú hatások jelentkezhetnek); 
-analgetikumokkal (a központi nyugtató hatés erősödik). 
Figyelmeztetés. Huzamos alkalmazása hozzászokáshoz vezethet. 
Tartós alkalmazás utáni hirtelen abbahagyása álmatlanságot, izgal
mat, izzadási hajlamot, étvágyzavarokat okozhat. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel .járó inunkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama .alatt tilos szeszes ·italt fo
gyasztani! 
Megjegyzés. Ile Csak vényre adható ki, _és csak egyszeri alkalom
mal. ~ 

Fekvőbeteg-osztályok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben leir· 
tak figyelembevételével írhatják fel. 
Csomágolás. 20 drazsé. 

ELM EX Germed X 500 
gél 
Hatóanyagok. 909,6 mg olaflurum, 86,1 mg dectaflurum és 
663,3 mg natrium-fluorid (30 g) gélben. 
Javallatok. Lokális karieszprofilaxis óvodás- és iskoláskorú gyer
mekek, ortodoneisi 'készüléket,_ részleges fogsort viselők résZére, 
továbbá zománceróziók, fognyaki érzékenység és hipopláziák ese
Jén. 
Ellenjavallatok. 4 évesnél fiatalabb gyermekeknek és hídpótlásra 
előkészített fogcsonkek védelmére (pulpakárositó hatás miatt) nem 
alkalmazható. 
Alkalmazás. Otthoni fogápolás során a beteg hetenként egyszer 
kb. 1 cm hosszúságú gélcsíkot nyomva a száraz ·fogkefére, 5 percig 
tisztitja vele fogait. A szájban összegyOit folyadékot öblftés nélkül ki 
kell köpni: véletlen lenyelésa nem okoz károsodást. 
Intenzív fogászati kezeléskor a fogat kb. 1 cm hosszúságú gélesikkal 
- vattagombócot alkalmazva- bedörzsöl ik. A fogazat nyáltalanítása 
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nem szükséges. A -kezelés évente 2-3-szar-ismételhető. A -fogSzt.iva
sodásra hajlamos gyermekek kez~lésekor' 8-éves kortóJ kezdve-aján
latos a fissur~kban és a fogak között gélmaradékot hagyni;· 
Figyelmeztetés. A gyermekek minden esetben felnőtt irányításá-
vál használják az Elmex gólt. . , . . '· 
MegjegyYés •. ·li<· Csek vényre adható ki.. Az orvos rendelkezése 
szerint-- egy vágy.két-alkalommal.~ __ ismételhető_. 
Csomagolás. 1 tubus (30 g). · 

ELM EX Germed x 500 
oldat . 
Hatóanyagok. 12<14%--olaflurum. 1,135% dectaflurum (25 ml) 
vizesoldatban._ __ _ _._._, ... ,. __ .-:'.'-<' 
Javal_latok. Ellenjavallatok.·L::·Eht)ex gél:· ... ':·:• . 
Adagolás és;alkalmazás.;Hetenkéot1-.. 2,szer~ cseppet-a-szá
raz fogketére _csöppenteni;.-_ezzel t.:...2 .. percig- kell-dörzsölni-.az· egyik 
togsort, majd a szájban összegyúlt folyadékot öblltés nélkül kiköpni. 
Ú jabb 6-9 cseppel a másik fogsor ugyanígy kezelendő. : .. • 
Fogorvosi kezelések megkezdésekor 0,5-1,0 ml oldattal (10--20 _ 
csepp) átitatott vattagombóccal ecsetelik a fog faluletét 2-3-szor, 
oblogetések közbeiktatásávaL • . . : 
Figyelmeztetés. A gyermekek fogápolása minden esetben felnőtt __ 

. irányításával történjék. · 
Megjegyzés. li< Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 1 flakon (25 ml). . · 

ELOBROMOL Chinain ,_,.,L OOO 
50 mg és 250 mg tabi. ,. • • , 
Hatóanyag. 50 mg, ill. 250 mg mitolactolum;tabl.-nként .. · \, .. ! 
Javallat. Laphám eredetű, főleg felső légúti és szájüregi karéínó
mák.,Hörgő- és méhhYakkarcinóinák,bizonyos esetei, émlők<bő_rre 
lokalizált karcinómája is. -~ ·· __ , 
Ellenjavallat •. Csontvelő-, vese• .és májműködési elégtelenség. 
AdagOlás. -Folyamatos kezelésben a· javasOlt napi adag ttkg"._onként 
3--:5 m'g, en.nek m13gf~lelően a napi apag 50_ttkg-ra számítva ..legfel
jebb 1 __ 50,.250 mg. _Ezt_ az adagot addig. adjuk, míg a leukociták 
száma 4 x.1 0'/1 félett és .a trombociták szá(íía 100 x 10'/1 feletiv an. 
Ha a-leukociták; ill. a trombocjták száma_.ezen .. értéke_k-alá:csökken, 
az adagolást azonnal beszüntetjük. Ú jabb kezelés csak-:akkor kezd- , 
hető, ha a leukocíták,és a trombociták száma l.egalább 10-. napon át 
elfogadható.-· Egy kezelési:sorozatban,megfelető:vérkép esetén, leg-
alább5000mg-otadagoljunk, . •,, __ • ;,, . ,_. ''··'' 
Lökéskeze/ésbe/1;_, a_- Javasolt adag_: 5 naponként; és ttkg•o_nként 
8--1 O mg, Egy kezelési sorozatban legteljebb 500CHJOOO mg adható 
-abban az--esetben, ha a-beteg-jó·erőbeni-állapotban-van-é~-vérk-épző-
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szervi eltérés nincs. Megfelelő vérképesetén 4-6 hét szünet közbeik
tatásával többször ismételhető. 
Kombinációs teiápia: emlőrákban kombinálható ciklofoszfamiddal, 
metotrexáttal, fluorouracillal, daunorubicinnel; ilyenkor az előírt 
adagok felét kell adni. 
Mellékhatás. Vérképzőszervi károsodás, allergia, enyhe hányin-
ger. , 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal (gátolja a mellékvesekéreg működését, sti-

muláljaa tuniorképződést); · 
- fenilbutazonnal (agranulocitózis veszélye; gátolja az oxidadv fosz-

forilációt; a tubuláris reabszorbciót, ill. szekréciót). . .- _ 
Figyelmeztetés. Leukopénia vagy trombopénia esetén transzfűzi
ék adása szükséges, antibiotikummal együtt. Az allt;!rg,iás tüneteket 
antihisztaminok és prednizolon jól befolyásolják. 
Sugárkezeléssel együtt csak gyógyintézetben fekvő beteg esetében 
alkalmazható. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
maL - Az a szakrendelés (gondozó} szakorvosa rendelheti, aki a 
gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg és szakmailag illetékes;- neaplazma kezelésére térltés
mentesen. 
Csomagolás. 50 tabi. (50 mg); 20 tabi. .(250 mg). 

ENDOBIL Bracco x 110 
i nj. 
Hatóanyag. 9,3 g acidum iodoxamicum (30 ml) amp.-nként 
(183 mg 1/ml). 
Javallatok. lv. kolecisztográfia és kolangíográfia; infúzíós kolegrá
fia. 
Ellenjavallatok. Waldenström-féle paraproteinémia, myeloma 
multiplex, valamint súlyos máj- vagy veseelégtelenség. Jódérzé
kenység. 
Adagolás. Felnótteknek: 1 amp.; gyermekeknek általában 0,5-1,0 
ml/ttkg. 
A beteg előkészítése: előző este könnyű diéta éS hashajtás. A készít
ményttesthő-mérséRietre_.fel kell melegíteni, és iv. a fekvő helyzetben 
levő betegnek beadni: javallott beadási időtartam 5--10 perc. Az 
epeutakról a beadás utáni 60-90 perc közötti röntgenfelvétel készí
tése a legjobb. Az intrahapatikus epevezetékek jobb megfigyelésére 
a beadás után 30-40 perccel is kell felvételt készíteni:·Az epehólyag 
az adagolás után 90 perc elteltével ábrázolható a legjobban. Közepes 
fokú májkárosodás esetén,_ továbbá a jobb ábrázolás érdekében .iv. 
infúzióként alkalmazható. Az iv. infúzió beadásának időtartama 
20--60 perc. 
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Mellákhatás; Anafilaktoid vagy sokkszerű manifesztációk;Mnyin
ger, hányás, kiterjedt eritéma, hőhullámok, fejfájás; koriza; gégeodé
ma, láz; izzadás, aszténia, szédülés, sápadtség, diszpnoé és hipoten-
zió~- · ·_ · . .-~ -- - · . :. . -:-, 
Figyelm8ztetés. A {Jer os ~ontrasztanyagos viZSgálat síkeitelensé
ge esetén, 34 nappal utána alapos.megfontolás után alkaliiliizhat6. 
Kardiovaszkuhlris, húgyúti, hepatobiliáris megbetegedés esetén a 
vizsgálat- különös ·megfontolást igényel. A kontrasztanyag más 
gyógyszerrel együtt nem adható. Alkalmazását követően a jódfelvé
tel8-10 hétig (néha tovább is) csökkent lehet; a pajzsmirigyfunkció 
vizsgálata ilyenkornem értékelhető. ·· c · · ·· · 
Az allergiás reakciók-lokalizáció szerinti·tüneteit-és az--aktuális teen
dőket L a 315. oldalon. 
Megjegyzés. + Vényeh nenlreridelhétlt SiakfiivOSi réfidélóihté
.zetek (gondozóíntézetek) az őkeullátógyógyszertárbólszerezhetik 
be költségvetésük terhére. 
Csomagolás. 5 amp. (30 ml). · 

ENERBOL Polfa B 200 .. 
drazsé r· 
Hatóanyag, 100 mg ·pyritinÓlllní drazsénként. \, 
Javallatok; A koponya poszttraumás állapota, mérgezés és agyse\. 
bészeti, ilL idegsebészeti beavatkozás utáni lábadozó állapot,• pszi- '·•·• 
chológiai zavar létrejöttének időszakában. továbbá _agyérelmeszese
-dés, parkinsonizmus, epilepszia, migrén és trigeminus neuralgi·a~'' 
Ellenjavallatok. Nyugtalanság, álmatlanság. 
Adagolás. Felnotteknek a szokásos napi· adag 300 m!J''t3c!;>;Or 
1 drazsé). Gyermekeknek a kortól függően változhat az adag·"napi 
100-200 mg (1-2 drazsé) között. .. ·· · ,c ··t.;. / 
Mellákhatások. Viszketés, .bőrkiütés, gyomor- és bélpanaszÓk, 
alvászavar. - " ._.- -:_ · 
Figyelmeztetés. A késő délutáni és az esti bevétel mellózésével az 
alvászavar elkerülhető-. 
Megjegyzés. ·11< Csak ·vényre adható ki. Az ·orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal~ ismételhető.- Az a szakrendelés 
(gondo~ó} .. szakorvosa rendelheti. _aki _a gyógyszer jayitll_atBLsze_rinti 
betegség esetén a-beteg gyógykeZelésére tei'ületil.eg -és sZakmáilag 
illetékes. -- · · ' 
Csomagól ás. 30 drazsé; 1 00 drazsé. 

ENZAPROST F Chinain · Q 400 
1 mg és 5mg inj. 
Hatóanyag, 1 mg, ill. 5 mg dinoprostum (1 ml) amp.~nként. 
J~vallatok. ! erhe_sség__m_e_fiSZakltás; amiko~- a_ TEM EB -_-en·g_edélyezi, 
függetlenül' a tethéóség idejétől. · · ·· · ·· · · · · ·· .~ · · 
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Kóros terhesség megszakltása korai vagy középidős magzati- tialál.
ill. a magzat ultrahanggal, röntgennel vagy egyéb módon bizonyí
tott, súlyos fejlődési rendellenessége (anencefáli_a, hidrocefália, 
amelia stb.) esetén. 
Szülésmegindltás a következő esetekben: méhen belüli elhalás (ké
sői magzati halál); terhesség befejezése fejlődési rendellenességek 
miatt; idő előtti burokrepedés és primer fájásgyengeség; a pla~Qtá-
·ris szak kezelése. ---- ·~""-: 
Programozott szülésindukció;_ ha annak feltételei fennállnak [szö
vődménymentes terhesség, fejvégű fekvés - biztos terminus -
3000 g feletti magzati testtömeg (biparietális átmérő) -a koponya 
megfelelő helyzete- kedvező méhszájstátus (érett cervix} -megfele
lően érzékeny méhizomzat]. 
Ellenjavallatok. Abszolút ellenjavallatok: asthma bronchicile, coli
tis u leerosa aktív szakasza, sarlósejtes anémia, glaukóma, hipertónia 
jelentösebb mértéke (160/100 Hgmm vagy magasabb), marbus 
sacer, a méhen előzetesen végzett mútétek (császármetszés, myo
maenukleáció). 
Relat/v ellenjavallatok: kardiális dekompenzáció, spasztikus bron
chitisz, aktiv pulmonális tuberkulózis, nyugalmi szakban levő colitis 
ulcerosa, a májműködés súlyos zavara, a méh fejlődési -rendellenes
sége, myoma uteri. Márlegelni kell, hogy ilyen esetben az. Enzaprost 
F alkalmazása vagy egyéb módszer ( Rivalonnal való feltöltés, sectio 
parva) jelenti-e a kisebb kockázatot. 
Adagolás és alkalmazás. A készitményhez csatolt leirás, ill. az 
Egészs{!gügyi Minisztérium 84.684/1980. EüM számú közloménye 
mellékleteként megjelent Módszertani _levele szed nt. 
Mellékhatások. Gyomor- és bélpanaszok (hányinger, hányás, 
hasmenés, bélgörcsök), a méh összehúzódásával járó alhasi gör
csök, szapora szívmúködés, fejfájás. Előfordulhat továbbá átmeneti 
vérnyomás-emelkedés vagy vérnyomásesés, bronchospazmus 
okozta átmeneti nehézlégzés, verejtékezés, ájulásérzés, allergia. 
Szisztémás adagolásakor a mallékhatások gyakoribbak és súlyosab
bak, mint helyi (extra- és intr?~amniális)- alkalmazás után. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- oxiticinnal, ergometrinnel (hatásfokozódás). 
Figyelmeztetés. Látens asztma vagy spasztikus bronchitisz esetén 
a kezdő adag hatására heveny légúti szűkület áUhat elő;- ezért e 
szövődmény elhárítására fel kell készülni. Amennyiben kardiális de
kompenzációban alkalmazzák, gondoskodni kell a szivmúködés 
megfelelő gyógyszeres támogatásáról. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (1.mg); 5 amp. (5 mg). 
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EPANUTIN· Park e . A 300; H 200 
inj. 
Hatóanyag. 250 mg phenytoinur11 natricúrn (5 ml) ámp.-nként. 
Java Hatok. Status epilepticus, nem epilepsziás eredetü-:állandósult 
görcsállaprit; az idegsebészetben előforduló görcsállapotok.megelő
zése. Szivglükozidok _okozta akUt kardiális aritmia, ~ovábbá miokar
diális inféirktus:után, ·általános anesztéZiábari; szivsebészetben·,.-sZív
katéterezéskor és elektromos defibrilláció esetén. 
Ellenjavallatok. Hidantoihtúlérzékenység, leukopénia.·Súlyoshi
pertóniában, szívelégtelenség és kifejezett AV -'blokkban;- különösen 
3.lokozatában: sinusbradikardiában-·és Adam_s-Stokes;.·szindrómá
ban csak fokozott ·elövigyázáttal-adható: -
Adagolás. Status epilepticus vagy a nemepilep~ziáS1JfedetOállan
dósuft·gcircsál/apotiJk es!Jlén -felnottékflek: lássan iv::150,C250•'mg 
(3-'5 ml). •Gyermeknek ·"általában ·5 mg/ttkg/ csecsem'őnel< 10 kg 
alan: 5-9 mg(ttkg. Kisgyermek egyszeri adagja: 125-250 mg, isko
láskorúnak 250-500 ing:·A görcsoldó-hatás mintegy 20 perc-múlva 
jelentkezik, ú jabb adag csak ezután _adható. Az öntudat visszanyeré
se·késhet, ha a beteg korábban barbiturátot vagy más nyugtatószart ,.-
kapott. A beadási sebesség 3 mg/ttkg/perc. . , ( · 
ldegseb8szeti beavatkozás· esetén vagy azután fellépő görcs meg'" 
előzésére a,kezdő adag 1 OO,C200 mg (2-4 ml) im. vagy ív. Szükség, 

·esetén-24 .. 6rán belül ai injekdót meg lehet'ismételnt azonban a 
750 mg-os (15 ml) napi adagot nem szabad túllépni: · 
Akut kardiális aritrniában kezdő adag 3,5~5 mg/ttkg'iv.lassan, 
egyenletesen. Az adag szükség-esetén megismételhető . .Aritl"!liában 
csak sürgős sz~kSég··esetén, állandó EKG w ésvérnyomás."e!j~flőr-z.@.~_ 
mallett adhat6;.oAz egyéb erős hatású ant~aritmiás szerhei há.so~fÖan1 
az-újraélesztéshez szükségeS:felszerelés legyen készenlétben .. \;_~----- J 

lv-.···inj.-esetén arra kell ügyelni;- hogy a--beadási sebesség ne·h'ala.dJa 
meg az 50 mg (1 -ml)- percenkénti mennyiséget. 
Me_ll_ékhatások.· Nisztagmus,_ tremor, diplopia, ·hányinger, szédü-

- lés, cerebelláris ataxia, exantéma, gingivahiperplázia:Hitkán oszteo
malácia, oszteoporózis;- va1amint·cs_ontveló'" ·és-májfunkciózavarok. 
A túl gyors injekció-a-sziv és.a-keringés'.zavárához vezethet, vérn'yo
máscsökkentést, blokk" képződéssei járó bradika.rdiát, kamrafibrillá-
'Ciót es pitvari_ 'lebegést okozhat. -
Gyógyszerkö1csönhatás. óvatosan,adható: 
-antikoaguláns, diazepam, diszulfiram,'etoszuximid, fenilbutazon, 

halotán, -izoniazid, klóramfe.nikot szultiam.~-, ösztrogéntartalmú 
gyógyszerekkel (emelik a fenita in sz,intjét a·:szérumban}.·, 

·figyelmeztetés. Májw-és vesebánttitmakbán--szenvedő betegek 
különös elóvigyázatot igényelnek: rendszeres vérkép--és májfunkci-
ós vizsgálatuk szükséges. · 
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Antikoaguláns kezelés kapcsán a Quick-idő rendszefes ellenőrzése 
-szükséges. 
Terhesek antikonvulzív kezelésének várható előnyeit és a kez'elés 
esetleges rizikóját mérlegelni kell. Terhesség esetén sem kell a mini
málisan szükséges gyógyszert megvonni. Mindenekfelett a 20. és 
40. terhességi nap között a gyógyszeradagot lehetőleg= a szérum 
fenítoinkoncentrációjának ellenőrzése-mellett kell a miniQJUIJ)!a-be
állítani. 
Tilos más gyógyszerrel vagy infúziós oldattal keverni, mert vizes 
oldatban a szabad fenitein kicsapódik.kristályos·-formában. 
Alkohol fogyasztása tilos, altató szedését el kell hagyni. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (5 r1ll). 

EPH ERIT Chinoin G OOO; K 400 
inj .. tabi. · •. · . · 
Hatóanyag. 50 mg ephedrinium chioratum amp.-nkérit, ilt.-tabl.-
nként. • 
JavallatOk. Hipotónia, kollapszus, asthma-bronchiale; bron-chitis 
chronica, narkolepszia, fenyegető légzóközpont-bénulás, valamint 
allergiás betegségek, kinetózisok. .- -
Ellenjavallatok. Hipertenzió, hipertireózis, angina pectoris, sziv
el_égtelenség; zárt zugú glaukóma. 
f!'dagolás; Felnöttek szokásos adagja naponta 3-szor 25-50 mg 
(37szor Y:r-1 tabi.). Asztmás roham előtt 1 tabi, roham alattvagy akut 
vérri'y'omásesés megszüntetésére 50 mg (1 amp.) sc. Gyermekek 
átlagos adagja 0,5-1 mg(ttkg/nap. · · · 
Mellékhatások. Idegesség, álmatlanság, szorongás, tremor, szé

-dülés, hányinger, hányás, szívdobogásérzés; tachikardia, extraszisz-
-tolé, vizeletűritési nehézség. Túladagolás esetén pszichotikus reak-
ciók. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-MAO-gátlókkal (hipertóniás krízis veszélye). 
Együttadása -kerülendő: · 
-halogénezett anesztetikumokkal. pl. halotánnal (aritmia.veszélye 

fokozódik); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (hatását fokozhatják). 
óvatosan ·adható: 
- guanetidinnel és rokonvegyületeivel (egymás hatását csökkenthe-

tik-vagy a szimpatomimetikus hatás fokozódhat); 
- szívglükozidokkal (aritmia veszélyét fokozza). 
Figyelmeztetés. Óvatosan adható prostatahipertrófiás- betegek-
nek. · 
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Megjegyzés. +.Csak vényre adható ki. Az orvos. rendelkezése 
-szarint-egy vagy két alkalommal -,ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi.; 5 amp. (.1 ml). 

EPPY Pb~fmacia ,U 230 
. szem_csepp. ' '- _--:v- -'-··--o,;,, ·- - --------· --·- -----,· ... -- ·- ' _,:-
Hatóanyagok. 1 O mg epinephrinum, 1 O mg acidum_ boricum steril 
vizes oldatban (pH~7.4). Tartósitószer: benzalkonium chloratum. 
Javallat •. Nyitott csarnokzugú gJaucoma simplex. 
Ellenjavallatok. Zártzugú glaukóma. . ··. c .·· . . 
Használata hipertóniásoKnak elővigyázatosságat igényel. . . 
Adagolás. Az.adagolást eg)'én.ileg, a szem nyomásértékeknek meg· 
felelően kell megállapitani. Altalában naponta ~gy,kétalk~lommal 
1-2 csepp a kötóhártyazsákba; gyakran. napi.egyszelj,~epp&ntés 
is_elegendő, célszerűen a lefekvés előtt; Miotikummaltörténő együt
tes alkalmazáskor 15 perccel a miotikum adagelását követően-kell 
becseppenteni. _ _ . _ .. _. 
Mellékhatások. Ritkán fejfájás, sápadtság, remegés, izzadás, ta' 
cihikardia, hipertenzió; vérbőség, blefarokonjunktivitisz; Afákiás be- /---, 
tageken reverzíbilis makúlopátia. Az epinefrin kiválthat adrenokrom,.·· 
lerakódást a palpebrális conjunctivában,_ a_-corneában -és a_--könny~ 
csatornában. A -lerakódás ves~élytelen, p_ár_.-hónappal a gyógyszer' 
elhagyása után eltűnik. A lerakódás a kontaktlencsén is.előfordulhat. 
Figyelmeztetés. Hő· és erős fényhatástól védeni kell. Kerülni ·kell 
a szemcseppnek múanyagokkal, ill. gumival történP-~rintkezé_s_ét. 
Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszélJvel 
járómunkal). ·· . '• · : :•: [:'1:. 
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Megjegyzés. + + Csakvényreadható ki, és csak egyszeri alk8Jóm:\ 
mal.- A körzeti orvos;-üzemi körzeti-orvos, üzemorvos.(tov.ábbiak-:/ 
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha aZt-a területileg és~ szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
-vosa javasolja. A javaslatot--tevő intézet- megnevezését.-.a java_slat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos - krónikus 

betegségek eselén- ·~~~f' ~i~~~i·n~n~·r:k~~~~~~·~~~~;'~~~~~~~;,~r~f~:~~-~ .•..•. ,, _.J málisan 12 hónapig 
számára. ezt az .. időtartamot 
gyógyszer, úgy az csak újabb i · 
het ó. 
Glaukómás-_betegnek szemészeti szakrendelés szakorvosána.k javas
lata esetén a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvQs) térítésm~ntesen 
rendeli. __ . _ / . _ -. ., 
Csak abban az esetben rendelhető, hae beteg gyógykezelése más, 
forgalomba hozatalra- engedélyezett ·gyógyszerrel eredm!fmyesen 
nem biztositható. 
Csomagolás. 1 üveg (7,5 ml). 
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EPSILONAMINOCAPRONSAV Germed 1250 
i nj. 
Hatóanyag. 4 g acidum aminocaproicum {fO ml) amp.-nként. 
Javallatok. Ellenjavallatok. L:- Acepramin-·injekció. 
Adagolás. A vérzés súlyosságától függően 4-6 óránként 4-6 g, 
glükóz- vagy izotóniás nátriuni-klorid-oldattal hígítva iv. tartós 
cseppinfúzióban, óránként 1-2 g sebességget A napi mennWság a 
20 g-ot ne haladja meg. . 
Mellékhatások. L.: Acepramin inj. 
Figyelmeztetés. lm. nem adhatól 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti} _felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (1 O ml). 

ERGAM Kőbányai H 700; Q 400 
inj., oldat 
Hatóanyag. 0,3 mg ergetaminium tartaricum (1 ml) amp.-nként; 
3 mg ergetaminium tartaricum (5 ml) propilénglikol-tartalmú vizes 
oldatban. 
Javallatok. Korai gyermekágyi vérzés (atonia post partum), késői 
gyermekágyi vérzés, gyermekágyi szubinvolúció megelőzése és ke
zelése, abortus incompletus befejezése esetén a méh összehúzódá
sának elósegitése. Nőgyógyászatban (a· szövettani lelet ismereté· 
ben) _a vérzés mennyiségének csökkentése. Migrén. 
Ellenjavallatok. Hipertónia, érbetegségek, súlyos máj- és vese
funkció-zavarok, anyarozs-alkaloidok iránti túlérzékenység; 
Adagolás. Általában naponta 0,15-{),6 mg (1-2-szer l>-1 amp.) 
sc. vagy im. Az oldatból naponta 0,7-2 mg (2-3-szor 15-30 csepp). 
1 ml~ kb. 25 csepp~0.6 mg hatóanyag. 
Mellékhatások. Émelygés, hányás, perifériás Vérkeringési zava
rok. 
Megjegyzés. Ifiifi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml); 1 üveg (5 ml). 

ERGOMETRIN Kőbányai 0 400 
in j. 
Hatóanyag. 0,2 mg ergometrinium hydrogenmaleinicum {1 ml) 
amp.-nként. 
Javallatok. Vérzéscsillapftás a sZülészetben: gyermekágyi szakasz
ban az uterus involúciójának elósegftése, spontán vagy mövi abor
tusz után vérzéscsökkentés. 
Nógyógyászatban: meno- és metrorrágiák kezelése. 
Ellenjavallatok. Terhesség, hipertónia. toxémia 
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Adagolás. Egyszeri adagja általában. 0,2 mg (1 amp.) im. vagy iv. 
Méllékhatások. Fejfájás, átmeneti vérnyomás-emelkedés, hányin-
ger, hányás• i: c ,.· _ _ .. • 

Gyógyszerkolcsönhatások. óvatosan adható: _ -. .. . . 
~ szimpatomimetikumo.kkal ( fokozhatják a vérnyomásemelő hatást}. 
Magjeg'n'és- >l< >l< Csak vériyre .adható ki._ Az_ orvos rendelkezése 
szerint ~ egy vagy kéulkalommal ~ ismételhető. · 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml); 50 amp. 

ERIGON EG IS K 200 
SzirUp· ' - _-- _ .: __ , _____ _ _ -· -· -~ 
Hatóanyagok. 44 mg codeinium chl9~aturrr, '6J8:ms .. O:atriunrllv· 
pophosphorosum, 2,564 g __ calciom.·.hypophosphorosurrr, 6;18 g 
sulfogaiacolum (200 g-os) üvegenként.. ________ ... . . ·•... .. _ _ 
Javallatok. Felsli légutak köhögéssel járó meghúléses megbetegé' 
dései. 
Adagolás. Felnólieknek naponta 3-szor 1 evlikanállal, gyermekek
nek 1-ti éves korban naponta 1~2-kávéskanállal, 7~12 éves korban 
naponta 3-szor 1 kávéskanállaL _. . / 
Mellékhatások. Főleg hosszabb ideig tartó alkalmazáseselén obs( 
tipáció,- bélmotilitás c-sökkenése, gyermekek aluszékonysága, ml()zis;\ 
esetleg nyugtalanság. • . · • _ ·- _ 
Megjegyzés. >l< Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (200 g), . · - _ 

ERPOZID•-: Chinain :'f'l 400 
tabi. és forte tabi. _ _ _ _ _ '" " /· ·· 
Hatóanyagok. 0,1 mg reserpínum; 10 mg hydrochlorothiazldum; 
tabl.-nként;0,25 mg reserpinum; 25 IT!g hydrochlorothiazidun\fi>ne 

· tabl.-nként. · ·· · ·•-
Javallatok. Enyhe e~zenciális,_ labi_lis·és tachikardi,ávaljáró h-iper
tónia, valamint a Vese_ vagy az érrEmdsz_er me_gbetegedéSéiból er~ő. 
továbbá-hormoná1is-eredetú enyhe·hipertó~i_a._ , · . · 
Ellenjavallatok. Depressziós tipusú hangülátzavar, halmozott epi
lepsziás rohamok •. Gyomor-.. és.nyornbé.lfekély, po_liJi_s_.~IQI3:fO_~·--~Ó\Ia_
tosan adagolandó csökkent máj- és vesefunkció. ko·storúér,:;Qeteg-: -
ség, valamint diabetes mellitus esetében. 
Adagolás. A beteg :állapotának és .,az egyéni-- tűről<épess.égnek 
figyelembevételével felnőtteknek a kezelés kezde.tekor_nB,ponta 2-3-
szor .1-2 ~tp b l. vagy 2...:.3~szor %-1 forte. ta bt .F_enQtartó adagként '7 kb. 
a kezelés 34. napjától~ napi 2-szer t;tabL-általában elegendő. 
Mellákhatások. Bágyadtság, fáradékonyság, depresszió, orrnyál
kahártya-'duzzadás, szédüléS,-. angina pectoris, diszprmé, -prUritusz, 
bőrkiütéSek, hipokalé.mia;.- hipérurikéinia. ·' 
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Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos· 
- MAO-inhibitorokkal (hipertóniás krízis veszélye}.-A két gyógyszer 

· alkalmazása között 1 O nap szünetet kell tartani. 
óvatosan adható: -
- triciklikus antidepresszánsokkal (központi idegrendszeri iavaro

kat. hiperexcitabilitást. mániát okozhat); 
- digitáliszkészítményekkel (a digitálisz okozta- aritmia __ gyak..Q_ribbá 

válhat, ill. fokozódhat, ami a további együttadást kontraíndiR:Bija); 
- guanetidinnel és származékaival (ortosztatikus h ipatenzió fokozó-

dása, bradikardia, pszichés depresszió veszélye); 
-gáz- és iv. narkotikumokkal (hipotenzív hatás fokozódása); 
~ orálisantikoagulánsokkal (azok adagjait. újra be kell állitan i); 
- antiaritmiás szarekkel (kardiális aszisztolé; excessziv bradikardia 

veszélye); 
-orális antidiabetikumokkal (hatásukat csökkentheti); 
~ kortikoszteroidokkal (hipokalémia fokozódik); 
- izomrelaxánsokkal (hatásuk fokozódhat a káliumürítés növelésé-

vel). 
Figyelmeztetés. A vér cukor- és-elektrolitszintjét időilként ellen
őrizni kell, és tartós ·kezelés-során szükségessé válhat káliumsók 
adagolása. Az egyidejűleg adott antihipertenzívumok adagját szük
ség szerint csökkenteni kell. 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mánnyiSég e és- mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó mUnkát végezni. 
Alkalfnazásának,· ill. hatásának tartalma alatt tílos'·szeszes ·italt··fo-

··gyasztani! 
Megjegyzés. lio! Csak vényre adható ki. Az orvos rend81kezése 
szerint- egy vagy két ·alkalommal -ismételhető. - · 
Csomagolás. 50 tabi.; 50 forte tabi. 

ERYC Biogal S 71 O 
kapszula 
Hatóanyag. 250 mg erythromycin um kapszulánként. 
Javallatok. Az eritremicin irántérzékeny Gram-pozitív kórOkozók 
(Streptococcus pneumoniae, Streptococcus _pyogenes, Staphylo
coccus aureus), néhány Gram-negatív kórokozó (Neisseria menin
gitidis, Neisseria gonorrhoea),.valamint_egyéb-kórokozók ( Coryne
bacterium diphtheriae, Haernaphilus inlluenza~. Legionella pneu
mophila, Mycoplasma pneumoniae, Clamydia _trachomatis, Enta
moeba histolytica) által okozött enyhe és középsúlyos infekciók 
kezelése, megelőzése. 
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Légúti infekciók: faringitisz, tonziiJitisz, bronchitisz, lobáris-és bron. 
chopneumónia, atípusos pneumónia, szinuszitisz, o_titis media-keze
lése. 
Máj-, epe-,-eS.belfeitózisek: kolangitisz, koleciSztiÍisz, i-rltesziinális 
amóbiázis (extraentetális amóbiázis kezelésére. nem-alkalmas). 
Urogénitális_-irifekciók.~ gonorrea, penicillinallergia esetén-a szif11isz 

- kezelése,-krónikus -prasztati_tig;z. - ~ -~ 
·Bór- és lágyrészinfekciók: strepto- és staphylococcusok által oko
zott fertőzések, maszti~isz, furunkulózis,-karbunkulus.-
Eisóként választandó gyógyszer penicillinaJiergia esetén, valamint 
legionellózis-terápiában. 
Profilaxis:.viciumos b~tegekben endokarditisz ·megel~~és~._ t-OQászati 
-és szájsebészeti -beavatkozás;- pell:i~ill_i_o_aUe_rgiál;)al) _-re_urnás_-Jáz, 
Ellenjavallatok. Eritromicintúlériékenység, "súlyos·májkÍlrosodás. 
·Adagolás. Szokásos !ldagfa felnőtteknek: 6 óránként-250mg (1 

. kapszula) étkezés előtt fórávaL A napi adag a kórkép súlyosSágától 
függőert 4 g-ig (napi 4-szer 4 kapszula) emelhető. 
Szokásos adagja gyermekeknek (ttkg, életkor és a fertőzés sú
lyosságától függően): enyhe. és középsúlyos esetben általában .. 
30-50 mg/ttkg napqnta, 3-4 részre elosztva. Lehet a napi adagot f · · 
részben ·is adni: 12 óránként .étkezés előtt. Súlyos esetben a gyógy; 
szer adagja kétszeresére emelhető. - __ - \ 
Str:eptococcus-fertózésben.Jegalább 10 napig-adjuk. _ . 
Megel6zésre felnőtteknek: StrePtoCoccus-fertöZés- inegelóZéSére 
naponta 2·szer _250_m_g, endokarditi.si m-e~ge_Józéséré a_fogászati, ill. 
sebészelL beavatkozás e_lótt 1. órával 500 mg (2 k~pszula), majd 
óránként 250 mg (1 kapszula), összesen 4 alkalommal. <,,, 

. _:-Adagolf!sa_a.s~okáso.sfól eltéró esetekben: primer ·szifilisz'ke:~~l~sere-, 
1 0-1_5 nap al_att összesen 30-40 g, megfelelóen elosztva. Gqriofr_eás: 
infek_c_iói;Jan3-napon át eritromicin-:-lactobionat injekció_ (500· n11r6 
óránként), majd per os 250 mg 6 óránként 7 napig. · ... 
Legionárius betegség súlyos eseteiben iv. adagolás szükséQes: kö
-zépsúlyos esetekben felnőtteknek per os napOnta4-szer-500 mg 14 
napon át. 
Aril(ibás dizentéria: felnőtteknek naponta 4-szer 250 tng, gyerme
keknek 30-50 mg/ttkg/nap 10-14 napig .. 
M,ölfiRtúi~áSöK:---N~QYC>Db 

0

3d8tfőlce·setérl- -gaSZffóiflféSZtiri-áliS ·pa: 
n8sZok, eriyhe'h_asi fájdalmak, hányinger,·hányás~ hasmenéS, Alierg i-

" ás bőrtünetek-. ·anafilaxia. ' · -
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható,' 
- teofillin- na_Q_Vobb·adagjával (ennek-szintjéfrli:)velheti -a Vérben); 
-antibiotikúmmal"(hatáscsökkenés). '·' · · · 
Figyelmeztetés. Beszúkült májfunkCiój ú" beteg esetén adagolása 
fokozott figyelmet éS. ellenórzéstigényel. 
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Megjegyzés. lll lll Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
Az intézet készletéból kell térltésmentesen kiadni a bór- és nemibe· 
teg-·gondozóban gyógykezelés alatt álló nemibetegeknek. 
Csomagolás. 25 kapszula; 1 00 kapszula. 

ERYTHRAN Pharmachim S 71 O 
granulátum szirup készítéséhez ~~-
Hatóanyag. 2.5 g erythromycinum estolicum 30 g granulátum
ban. 
Javallatok. Eritromici n iránt érzékeny Gram·pozitív baktériumok és 
néhány Gram-negativ baktérium okozta fertőzések kezelése és meg
előzése. Tonzillitisz, laringitisz, szinuszitisz, tracheitisz, akut és króni
kus bronchitisz, pneumónia, otitis media és externa, gingivitisz, 
angina, blefaritisz, paronichia, akné, impetigó, orbánc, kolecisztitisz, 
enterokolitisz, endokarditisz, oszteomielitisz, uretritisz, diftéria, skar
lát, amóbiázis. Operációk, égések, traumák esetén szepsz_is megelő
zése, endokarditisz megelőzése. P-enicillinnel szemben rezisztencia 
(pl. kórházi Staphylococcus-fertózés), penicillinallergia. 
Ellenjavallatok. Eritromicintúlérzékenység, májkárosodás. 
Adagolás. Az üvegben levő granulátumhoz töltött 40-mJ.-ivóvizzel 
összerázott szuszpenzió ml·ként 25 mg eritromicinbázist tartalmaz. 
Gyermekek napi adagja ttkg-onként 20-30 mg (bázis), 4 részre 
elosztva. [20 kg-os gyermeknek naponta 400-600 mg- (4-szer 

~<~~~~-atások. Nauzea, hányás, hasmenés, allergiás bŐrtünetek, 
kóleszta.tikus ikterusz . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerűlend6: 
- teofilJinnel (ennek szintje növekszik a szérumban); 
-baktericid hatású antibiotikumokkal (azok hatását csökkenti). 
Megjegyzés. lit lit Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
CsOmagolás. 1 üveg (30 g granulátum). 

ERYTHROMYCIN Medexport S 710 
100 mg és 250 mg tabi. . . 
Hatóanyag.100 mg (~100000 NE), ill. 250 mg (~250000 NE) 
erythromycinum tabl.-nként. ._, . , 
Javallatok. Eritromici n iránt érzékeny Gram·pozitiv bakténumok és 
néhány Gram-negativ baktérium okozta _fe:f!ózése~ ke~~lése é~ met'!
elózése. Felső légúti fertőzések (tonzllhtlsz, lanng1t1sz, szmuszl
tisz), alsólégúti fertőzések (tracheitisz, akut és krónikus bronchitisz, 
pneumónia, bronchiektázia), fülfertőzések (otitis media és externa, 
masztoiditisz), szájfertőzések (gingivitisz, angina), szemfertőzések 
(blefaritisz), bórfertőzések (paronichia, akné, impetigó, orbánc, 
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gyomor-bél rendszer fertőzései (.k.olecisztitisz, enterokol_itisi}, egyéb 
fertőzések (endokarditisz, oszteomielitisz, uretritisz, gonorrea,.:szifi
lisz, lymphogranuloma venereum, ·,diftéria, -: prosztatitisz,-- skarlát, 
amóbiézis,'légiós betegség). ,Operációk; .égések, traumák .esetén 
Szepszismege1őzés,_ endokarditisz megelőzése. Penicillinnel s:z;embe
ni _rezisztencia (pl.- kórházi_ Staphylqcoccus-fertözés)~- peilicillinaller-
gia. · · - - _ . "-
Ellenjavallatok. Eritromicintúlérzékenység, májkárodosás. 
Adagolás; Felnőttek átlagos adagja~ az eset súlyos.ságától függó
en - 6 óránként 200-500 mg étkezés elótt, legfeljebb napi 2 g. 
Gyermekeknek: 1 éves kor alatt napi 10-20 mg/ttkg, 2 i\ves kor alatt 
napi 20-30 rng/ttkg. {Hl·kg-os· gyermeknek-pl. ·naponta 2 db 
100 mg-os tabL·4·részletben:.6:óránkilot Ji,tabL);· 
34·éves.korban naponta 500.mg;•:·}:-'· .... , ··' • ·• 
·~éves korban naponta•600 mg, · · 4 egyenlő részre· 
7-9 éves korban naponta 800 mg;· · · . elosztva. étkezés elótt. 
14.éves korig naponta 1,0 g : . · . . 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: Erythran. gra
nulátum.' - . -. _,_--. 
Figyelmeztetés. Más makrolid antibiotikumhoz hasonlóan rezi$Z- · 
tencia:·gyórsan alakul: ki; .mely--gyakran ·oleandomicinnel· szemben 
keresztrezisztenciát is jelent, ezért csak olyan esetben célszerű_alkBt
mazása; amikor a kórokozó-e'ritromicinérzékenysége biztos; és-más·'--0., 
antibiotikumra nem r-eagál.; - ' ;_ -_" 
Megjegyzés. ~~Csak vényre adható ki, és csak egyszeri.alkalom
mai.~A250 mg,os tablettát az intézet készletébóLkell térítésmente
sen kiadni a bőr~ és n~mibeteg-gondozóban gyógykezelésctalatt __ ~_lló 
nemi betegnek. · {"-;~: .··' # 

Csomagolás. 10 tabi. (100 mg);·10 .tabi. (250 mg):· ·c: ... > 

ERYTHROMYCIN LACTOBIO.NAT Chimimport .. :S 71 O 
inj. -- . 
Hatóanyag. 300 mg erythromycinum basicum (laktobionétsó for
mlijliban) poramp.-nként. 
Javallatok. Pneumónia, a légzőszervek akut fertőzéses. megbete• 
gedései, __ Streptococcus-fertőzés_ek, _Staphylococcus-pi()derrnlik, 

,---':<'difféiiáhOrdOZás, QoOOrrea. "l'fmph0Qi'8iiul0ma iriQUin,ale_Stb._Prolon
gált kezelésben eritromicinnel szemben .is- fejlődhet ~io-rezi_sztencia, 
·ezért krónik\Js fertőzésekben kevésbé javallt. . · ' 
Ellenjavallat:'· Eritromit:intúlérzékehység. Ha-:!Jlás eritromicinszár
mazékok hatliséra . kolesztatikus · ikterusz fejlődött ki, nem ·szabad 
alkalmazni. - ·•· ' 
Adagolás. Felnőtteknek: .a szérazampuHa tartalmát 1 ~20,ml aqua 
deS!. pro inj.-ban feloldjuk:(.Más-oldószert gélképződés m1att nem 

···szabad alkalmazni:) Ezt· a törzsoldatot: tovlibb:higitjuk ~(),..60 ml 

256 

konyhasóoldattaL A kapott 60-80 ml oldatot 10 perc alatt iv. injici
áljuk. Attagos napi adagja 1 g (6 óránként 250 mg). Súlyos fertőzé
sekben kétszerese adható (6 óránként 500 mg). Rövid ideig tartó 
intűzióra 25~500 mg 30 perc alatt. Tartós cseppinfúzióra 1~2 g 
0,5-1 ~2 liter folyadékben 1 ~ 12 óra alatt. 
Gyermekeknek naponta .40-50 mg/ttkg,_ csecsemőknek naponta 
1 ~20 mg/ttkg, 2~ egyenlő részre elosztva. . · -~-
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: ErYthromycin 
tabi. 
Figyelmeztetés. Könnyen fejlódik ki rezisztencia, ez gyakran ole
andomicin-keresztrezisztenciával jár együtt, ezért csak olyankor cél
szerű alkalmazni, amikor a kórokozó eritromicinre érzékeny, más 
antibiotikumra pedig nem reagál. 
A higitatlan törzsoldat iv. nem alkalmazható; hányingert. hányást 
vénás intimaizgalmat és tromboflebitiszt válthat ki. 
Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 1 amp. 

ESTRACYT Leo L OOO 
inj., kapszula 
Hatóanyag. 300 mg estramustinium phosphoricum (metilgluka
minsó formájában) amp.-nként; 140 mg estramustinium phosphori
cum (dinátriumsó formájában) kapszulánként. 
Javallatok. Előrehaladott stádiumban levó proStata rák, elsősorban 
hormonrefrakter és rosszul differenciált daganatok esetében. 
Adagolás. Szokásos adagja napi 56~840 mg (2-szer 2-3 kapszu
la). Az iv. kezelés kezdetben napi 300 mg (1 amp.) három héten ét. 
Ezután heti 600 mg (2-szer 1-1 amp.) vagy napi 560-840 mg (2-
szer 2-3 kapszula). · 
Mellékhatások. Ginekomasztia. Gasztrointesztinális zavarok, 
hányinger, hányás. Trombocitopénia, leukopénia, emelkedett transz
aminázszint. A kúra 1-2- hetes megszakításával a mallékhatások 
rendeződnek. Helyi tromboflebitisz és perineális fájdalom. 
Figyelmeztetés. A porampullához az oldószer! rázás nélkül kell 
adni a habképződés elkerülése céljából. lzotóniás nátrium-klorid-

. oldat oldószerként nem használható. Tej és tejtermékek fogyasztása 
per os kezelésesetén tilos, mert az abszorpCiót csökkentik. Az inj.-t 
lassan, vékony tűvel kell beadni. Ha 3-4 hét múlva sem mutatkozik 
hatás, a kezelés folytatását mérlegelni kell. .. 
Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 00 kapszula; 1 O amp. +oldószer. 
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ESTULIC EGIS H 400 
1 mg tabi.. . 
H~tóai1'yag·.-. 1·mg guanfacinu~ --(sóSSvas só fórm8j8banj..:-tBbl.-
~ként. ·• , ·. : · .. -• · ·c· 
JavallatOk~ A hipertónia minden-(különösen esszendális--éS_;_rená
-Jis). for'mája; manaterápiában vagy. diuretikummaLkonlbiná!v~í: 
Ellenjavallatok. A: gyógyszer irántHúlériél<enység. Másoc' és 
harmadfokúAV-blokkban szenvedó betegeknek, mivel kellőtapasz
talat nem an rendelkezésre; alkalmazása nem ajánlatos. 
Adagolás. Az esete!< többségében a vérnyomás-kielégitő csökkené
se napi egyszeri 0,5, iil. 1 mg (Y.>-1 tabi.) estibevételével·elérhető. 
Ha szükséges, az adag hetenként 0,5, iit·1·mg"mal növelhető a 
kivánt vérnyomáscsökkenés eléréséi!;l;'az élletel<többségébén napi 
2-3 mg"mal(2-3 tabi.) ez létrehozható.. . . .. 
KOmbinált kezelés.- Ha a· liétnyórnás;ne!rn'·c·sökkeii··a 'kiVánt:értékre. 
a kezelés diuretikumokkal, vazodilatátorokkal és ISA ·.hatású béta
receptor-blokkolókkal (pindolol, oxprenolol) is kombináiható;·('Bé
ta-receptor-blokkolók együttadása esetén;a·szivfrekvencia ·nem kí
vánt mértékben csökkenhet. Ez a hatás kevésbé valószina ISA tulajc . 
donságú béta-blokkoló alkalmazásakor.) . . .. · . . ·.· .. ( 
Súlyos _veseelégtelenségben szenvedő nem dializált beteQeken~~i: 
Estulic"kezelést eleve kis adaggal kell végezni. . .. . ' 
Mellékhatások, Különösen~rlagy kezdő adag után vagy túl gyors·,c, 
adagnöveléskor szájszárazság_és szedáció; ritkán neurovegetativ za- · 
varok: obstipáció, étvágytalanság, hányinger és impotencia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: ·, .. , 
~ a,-adrenoceptor-antagonistákkal (hatását felfüggesztik)o'~ 
óvatösan ·adható:. 0..:-
- szimpatomimetikumokkal (hatását csökkentheti!<); . ., \ ... 
- béta-receptor-blokkolókkat az ISA hatásúak kivételével (biadi-

kardiát'okozhatnak); · 
- neuroleptikumokkal (a szedativilatást nö\lelhetik)c 
Figyelmeztetés. Súlyos cerebrovaszkUláris, ill. coronariainszuffici
encia-·esetén.- különösen apoplexiás Vagy infarktuson átesettbetegek 

. esetében 'ólfatosan,-állandó felügyelet meUett adható.. .. . •, . 
. óvatosao,.adhat6 .. obstruktil(. légúti. betegségekben, szfy, és .vese.
elégtelenségben, valamint az elsőfokúAV-blokkban szenvedó hi
pertóniás betegeknek is. 
Igen ritkán okoz megvonásos,tüneteket. . .mégis _célszerű a.kezelést 
fokozatoSan, a napi adag lassú, csökkentésével_ abbahagyni. 
Terhes, ill. szoptat6~ nőnek csak különlegéllen.indokoltesetbeh ad-
ható. · • 
Alkalmazásának els{i szakaszában - egyénenként meghatározandó 
idei_~- j~rmúvetvezetni vagy baleseti_vesz~llyel_j~_r_~_ m_unká_t végezni 

'tilOs: A toVábbiakban egyénileg halllróZandó fueg a tilalom mérteke. 
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Megjegyzés. lit Csak vényre adható ki. Az- orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. - -· --
Csomagolás. 20 tabi. 

ETHJMIZOL Medexport V OOO; mV 200 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 45 mg aethymizolum (3 ml) amp.-nként;.J,l)O mg 
aethymizolum tabl.-nként. 
Javallat. Gyulladásos artritisz és poliartritisz. 
Ellenjavallatok. Mentális vagy motoros súlyos izgalmi ·állaPot, ti
reotoxikózis, súlyos neuraszténia, aszténiás állapot, merevgörcs, bo-
tulizmus, szepszis, gégeödéma. . 
Adagolás. Naponta im. 90-135 mg (2-3-szor 1 amp.), 111. 
300-400 mg (3-4-szer .1 tabi.). A kúra időtartama 20-30 nap. 
1 hónap elteltével a kezelés megismételhető. 
Mellékhatások, Esti alkalmazása zavarhatja az alvást. Néha, külö· 
nösen a kezelés kezdeti szakaszában szédülés; hányinger. egyéb 
diszpepsziás tünetek. 
Figyelmeztetés. Kerülni kell az esti bevételt és a nagyobb adagok 
alkalmazását. 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Csomagolás. 1 O amp. (3 ml); 50 tabi. 

ElOPURIN Alkaloida H 500 
•tabi. • 
Hatóanyagok. 30 mg butobarbitalum, 100 mg theophyllinum 
tabi.- nként. 
Javallatok. Angina pectoris, neurosis cordis, migrén, klimaxos an-
gioneurózis, arterioszklerózis, hipertónia. . , 
Ellenjavallatok. Addison-kór, barbitál- és teofillintúlérzékenység, 
friss szivinfarktus utáni állapot. szivritmuszavarok,- súlyos szívizom
károsodás. 
Adagolás. Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
Mellékhatások. Enyhe kábultság, reggeli lehangoltság, hangulati 

Jabilitás, szédülés, émelygés, hányinger. ritkábban izgatottság, túlér
zékenység (bórkiütés, szemhéjon, ajkon, arcon kifejlódó ödéma; láz, 
a máj degenerativ elváltozása). . ·· 
Gyógyszerkölcsönhatások. avatosan adható_:· 
- kumarinszármazékkal (antikoaguláns -hatás csokkenése); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (az antidepresszáns hatás csök-

kenhet); · 
- antiepileptikumokkal (az antiepileptikus hatás módosulhat); 
-- antihipertenzív szarekkel (a vérnyomáscsökkentó hatás- erősöd-

het); 
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. ~ i 
-' purmsz.armazékokkal (váratlan·.reakciót válthat ki); 
- d•g•toxmnal (ennekchatását.csökkenti); .• .· . 
- ~zteroi~okkal _és· ösztrogénekkel (hatásuk- az antikoricipieris.hatás 
, 1s- csokkenhet); · · 
~-Corontinnal (csökkenti, ill. megszünteti ennék·'vazodiiBtátófhatá,;. 

sát); .. · ·... · .. ... ·····'·'--· .• , 
- Isoprenal in nal és ~~szimpatolitikummal (a teofil! in ca• p,receptor' 

blokádot részlegesen felfüggeszti). · .• / . ·. 
Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás alatt _csak ·kivételesen 
és állandó· orvosi ellenőrzéS mellett adható. Tartós szedéSekor hoz
zászokás alakulhat ki..Szedésének abbahagyásakor,•ill. más gyógy
szerr.e való áttéréskor elvonási tün~tek .(izgatotts~g. ·~lvászavar) je
lentkezhetnek,• ezért·.• ·gyógyszer•szedésétcfokóiátosaí1'kell abba
hagy!'i. A járművezető képességet éS ~•baleseti veszéUyeljárómunka 
végzesét.f?elolyásolhatja, ezért egyémlegi<ell meghatározni.-hogy a 
gyógyszer m1lyen menny1sége és mely adagolási módon történő 
alkalm~zása·.mellett -lehet járművet vezetni vagy·· baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Alkalmazásának, ill. hatásának-taitarila alatt tilosszeszes -italt fö_.-- ·~, .. , 
gy_asztani l 
Megjegyzés. 00 Vény nélkül is kiadható. \ · 
Csomagolás. 20 tábL 

ETCVAL Alkaloida A 200 
tabi. 
Hatóanyag. 100 mg butobarbitalum ta bt.-nként. ; 
Jav_allatók_.- KeVert típusú alvászavar _(elalvászavar+-feliíi~t~~ .. al_
vás),·orgamkus bete~ségek talaján létrejött alvászavar,-neÜr0páti8~ 
nyugtala_nság,·_·valamJnt·-chorea minor, esszenciáliS angina·':peCtoriS, 
h1pertóma, asthma cardiale, mígrén adjuváns. kezelése:·:c .. 
Ellenjavallatok. Addison·-kór; barbitáltúlérzékenység. . ·•. ·•; 

· Adagolás, Feln6tteknek altatókém este lefekvéS előtt 1 00-200 mg 
(1-2 tabi.) szedatlvumként naponta 2-3-szor 50 mg (2~3,szor * 
tabi.). . .•..• 

· Mellék.hatások. Hangulati: labilitás.' enyhe kábultság, szédülés, 
•émelygés,·hányinger •. ritkábbanizgatottság;.túlérzékenység.{bórkiü
tés,<szemhéJon, ajkon~ arcon kifejlődő ödéma, láz;. a máj-degeninatfv 
elváltozása). • 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: .,;. 
- k';l_f!la~inszárm_azék~al '{az antikoagul~r:ts- hatá~'Csökken); ·-:- -· -
- tnctkl1kus antidepresszánsokkal (az~antidepresszáns hatás.csök-

kenhet); · 
-- szteroidokkal éS-Os:rtrogénekkel (hatásuk "'-az:antikontipiens hatés 
:.;s -csökkenhet); . . , 

--digitoxinnal·(a digitoxín hatását Csökkerythéti)-. -- -
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Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás a látt csak kivételesen, 
orvosi 611eliőrzés mellett adható. 
Hozzászakést okozhat. Rendelése-fokozott körültekintést igényel az 
anamnézisből ismert, egyéb gyógyszerekkel szemben kialakult hoz
zászokás, ilL abúzus esetén .. Tartós szedésének abbahagyásakor el
vonási tünetek (izgatottság, alvászavar) jelentkezhetnek. 
Alkalmazásának és pszichomotoros teljesítményt befoly.bs~hatá
sának idötartama:alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllYel·járó 
munkát végezni tilos. 
AlkaJmazásának, ill. hatásának időtartama --alatt tilos szeszes italt 
fogyasztanil 
Megjegyzés. 00 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. Fekvőbeteg osztá
lyok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben leírtak figyelembevéte-

· lével írhatják fel. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

ETOVALETTA Alkaloida A 200 
tabi. 
Hatóanyag. 30 ing butobarbitalum tabl.-nként. 
Javallatok. Kevert tipli$ú alvászavarok (elalvászavar+felületes al
vás),- organikus betegsé-Q-ek talaján létrejött alvászavarok; neuropá
tia, nyugtalanság, val_amint chorea minor, esszenciális angina pecto-
ris,_,_l)ipertónia, asthma cardiale, migrén adjuváns kezelése. . 
Ellenjavallatok. Addison-kór; barbitáltúlérzékenység. · . 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 60-180 mg (2-3-szor 1.,-2 tabi.), 
gyermekeknek: 3-12 hónaposnak naponta 15-30 mg (1-2-szer J.\ 

·tabi.). 2-6 évesnek naponta 30-90 mg (2-3-szor 14-1 tabi.). 7-14 
évesnek naponta 60-180mg (2-3-szor 1-2 tabi.). 
Mellékhatások. Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédülés, 
émelygés; hányinger, ritkábban izgatottság, túlérzé!<enység (bőrkiü
tés, szemhéjon, ajkon, arcon kifejlődé ödéma, láz, a máj degeneratív 
elváltozása). _ - _ . · ---
Gyógyszerkölcsönhatások. Oilatosan adható: 
- kumarinsz_ármazékkal {Bz-_antikoaguláns hatás csökke_n); _ 
- tric;iklikus antidepresszánsokkal (az antidepresszáns hatás csök-

kenhet); . . . 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásuk-az antikoncipiens hatás 
. is- csökkenhet); 
- digitoxinnal (a di9itoxin hatását csökkentheti). 
Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás-alatt csak kivételesen, 
orvosi ellenőrzés mallett adható. 

. Hozzászokást okozhat. Rendelése fokozott körültekintést igényel az 
anamnézisból ismert,-egyéb gyógyszerekkel szemben kialakult hoz-
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zászo~ás, ill,. abúzus esetén. Tartós szedésének abbahagyásakór el-
v~nll_sJ_ ... tu_ne~ek (1~gatottság, alvászavar) jelentkezhetnek. - , 
A Jármuvezetői<éJ>ességet és a bal~seti veszéllyel járó munka végzé
sét· befolyásolhatja, ·.ezért· egyémleg kell meghatározni;. hogy a 
gyógyszer mllyen menny1sége ;és mely adagolási módon történő 
alkalmazás.a · mallett lehet. járművet vezetni vagy .baleseti veszéllyel 

. járó munkát végezni .. • •" • · . ·' -•· 

. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos sze5zes' italt fo
gyasztani! . _ _ _ ,_: -- . 

·Megjegyzés. ®.Csak vényre·adható k;: Az orvos·rendelése szarint 
-egy vagy két alkalommal - ismételhető. . 
Csof!1agolás.· 30 tabi:·· 

-".''·"' 

EUNOCTIN 
tabi. 

Kőbányai 
-~-~--

··A200 

Hatóanyag. 10 mg nitrazepamum tabl.-nként. . 
.Javallatok. Elaltatószerként, elsó~orban szorongásos álmatlanság, 
ban? valamint gyakon éJszakai felebredések és időskori ·alvá_szava- _ . .----- , 
rokban. Epilepsziás enc~~alopátiá_k-:- asz_tatikus-:akine!ikus petit maf _ ~ ·
mioklónusos és tónusvesztéses kis roHa_mok- BNS-r'óhamok (\'!{est t
szindróma) a_tópiá~_absence-o~ kombin:~lt ePileptil<us _kezelése.·-ön-' 

· állóantiepileptikumként csakkivételesell alkalmazható egyéb antie- 'C. .. 
pileptikumok~al jó.l kombin!ÍII)ató. · .. .. . . ' .. ·· 
Ellenjavallatok. M_yasthenia gravis. Terhesség .első trim'esztere. 

, :r:emporáli~-- ep_ilepszia 'esetén_ altatóként sem _-kívánatos_-ado,i~ ___ · 
Ad_~gt?l~~~ _Felnc?tte_!m_ek_ alvászavar esetfúl_egyszeri_ S..::1 0 '-rQQ~ {~1-. 
tabi.), 1dos legyengult egyéneknek 2,5-'Smg (Y.--'hCtábl.) lefékvés- ·; 
kor. Epilepsziában naponta .5-'25 mg .(14-2 \4 tabi.), 2-3 •• ad~gra • 
el_osztv_~_,_A nagyobb _ad11g _lefekvés _előtt adandó._ C_(tlszerú /li·1nte-r-

-- mittáló adagt)lás_ {a rohamfrekvencia ismételt-fokoi:ódás3,kÓi_liéhány 
hétre,.kihagyaildó ). . .· ·... . .. ,. .. ·. ·. 
Gyermekekflek: altátóként {cSak nagyon indokol{esetbeii)_.lefekvés 
el(\tt fél órával -,.az életkqrtól függ~en- 2,5-'1 Q mg{)4~1 tabi.). 
Ep1lepsz1ában a nap1 adag csecsemőkorban 2,5-'7,5mg '(Y.-Y. tabi.), 

. , cklsg Y-•!m.éls.k"gr.t>.M !;,;!.0. n1g,(J4cfláb.l.), ... is.kbláskorlían J,S"15.J1lg 
. (%-1 \4 tabi.), iskoláskorban 7,5-'15 mg (o/.-ci' %tabi.); n-aponta 2-3 

"adagra elosztva, a nagyobb adag -este, lefekvés előtt adandó; 
Mellékhatások. Álmosság, izomgyengeség, fáradtság, nyugtalan
ság, atax1a. R1tká_n fokozott bronchu_sszekréció:_-_lntesztinális parézis. 
főként_ gyermekeken:-· ld:~s betegeken;;l<onfúzió~' ·fibidóCsökkenés, 
m~nstri.Jációs·-zavarok; '- Orökletes gyóg'y-SzeÍ'érzékenység-·eló_fot'dul
hat. 
GyógyszSrkölcsötltiatéSo-k; ·óvatosBn adható:· _ 
--:·maJOr;·· minor-"ttánkvillánsdkk-al,-·;a-rJtidep·resszivúMOkká'l,. aöálgeti:. 
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kumokkal, narkotikumokkal (a centrális nyugtató hatások foko
zódhatnak); 

- mútéti izomrelaxánsokkal (hatásuk fokozódhat); • 
--antihipertenzívumokkal {erősebb vérnyomáscsökkenés jöhet-lét-

re). 
Figyelmeztetés. Epilepszia keze_lésére kizárólag szakorvos vélemé-
nye ismeretében adható.- _ ___, ____ -. __ ·-_ _..,...:",_"" . 
Krónikus obstruktív tüdőmegbetegedés és légzési elégtelenség ese
tén csak óvatosan adható. Tartós alkalmazás során alkohol-barbitu
rát tipus(J dependencia fejlódhet ki, ezért tartós alkalmazása meg
fontolandó. 
Alkalmazásának és pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatá
sának--időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos. 
Alkalmazásának időtartama alatt-szeszes ital fogyaSztása tilosl 
Megjegyzés. ® Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. Fekvőbeteg osztá
lyok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben leírtak figyelembevéte
lével irhatják fel. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

EXACTHIN Kőbányai mQ 500; V OOO 
inj. __ , 
Hatóanyag. 40 NE corticotrophinum amp.-nként. OldóSzer: 
8,1-.mg zincum chioratum {1 ml) amp.-nként. Kícsapószer: 15,3 mg 
trinatrium phosphoricum (12 H 20)+ 1 mg natrium edeticum {1 ml) 
-..mp.-nként. . 
Javallatok. Akut túlérzékenységi állapot (súlyos szérumbetegség, 
angioneurotikus ödéma, gyógyszerérzékenység), _sokk, status.asth
maticus, asthma bronchiale, reumás láz,_ carditis et polyserositis 
rheumatica, reumatoid artritisz akut fellángolása, agranulocitózis, 
periarteritis nodosa, hypophysis hipofunkciója (Simmonds-kór), 
égési sokk, lupus erythematodes disseminatus acutus, dermatitis 
exfoliativa, pemfigus, allergiás ekcéma, ophthalmia sympathica, iri
tisz, iridociklitisz, uveitisz; keratitisz, szkleritisz, episzkleritisz . 
Ellenjavallatok. Ulcus ventricui i et duodeni aktív szaka. Cushing
kór~ oszteoporói:is; decofrlpensatio cordis, arterioszklerózis, hipertó
nia, diabetes mellitus. Tuberkulózis és egyéb fertőző betegségek. 
(Ha feltétlenül szükséges, úgy megfelelő antibiotikummal.) Pszi
chózis, psZichoneurózis. 
Adagolás. Az esetek súlyossága szerint naponta 40 NE (1 -amp.), 
súlyosabb esetekben 80 NE (2 amp.). adása ajánlható. A hatás 
beálltakor az a_dag fokozatosan mindaddig csökkenthető, mig a kór
tünetek visszatérése nem észlelhető. Recidíva esetén ismét több 
adható. 
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Alkalmazási A ll. jeÍzésű oldószerben oldjuk az l. jelzésű száraz
amp. tarta Imát, majd oldás után a lll. jelzésű amp. tartalmával ki

. csapju~ az 'lldott anyagat és ime irijiciáljiJk. Alkalmazésával24 órán 
• át állandó•ACTH,szint biztosltható. . · . . · 

Mellékhatások. Cukorvizelés, testtömeg-növekedés, ödéma,,vér, 
nyomás-emelkedés: A_Cushing,kóregyestünetei,is,jelentkezhetnek 
(holdvilágarci hirzutizmus, oszteoporózis;·striák):• · · · · • ·· · 
Figyelmeztetés. Kizárólag csapadékos-formában, im. injiciálható. 
Azon betegeken, akik előzőleg parenterálisan már állati •fehérjét, 
főleg ACTH-tvagyhypophysishormont kaptak, túlérzékenységi re
akciót válthat ki. Ezért alkalmazása előtt minden esetben indokolt az 
esetleges túlérzékenységet bórpróbával megállapltani (a készit

. ményhez · mellékelt tájékoztató szerint); A' túlérzékeliVSéQi••próba 
minden újabb kúra előtt megismétlendő. ·· • : ., •· • ··-·. 
Megje_gyzés: >!<'>i< Csak vényre adható ki; és·csak·egyszeri·afkalom• 
0~ . . . 

Csomagolás. 5 szárazamp. (40 NE)+1·ml oldószeramp:+1 ml 
kicsapószer-amp. 

· EXPECTIN Biogal K 20~ ' "· 
oldat_ . _ _ _ \ 
Hatóanyagok: 2,5 g thymi vulgaris herba, 2,5 g primulae radix,' 
0,3 g glycirrhizin felhasználásával nyert p O 9), extractum fluidum '-... 
alkoholicum. · · • · 
Javallat.- ·Bronchitis -a·cuta -és chroni'ca, bronchiektázia;
Adagolás. Felnditeknek általában naponta 3-szot 20 csepp;_gyer
mekeknek ~ éves korban 3-szar 5-8 csepp, 7-14<éves .• korbao 
·3•szor 8.'-12 csepp étkezés után. ;; .... ,.· . 
Mellékhatás. Emelygés, hányás. •·· •• '\./' 
Figyelmeztetés. Csecsemőnek és 3 éves kor alatti kisgyernl~knek, 
valamint azoknak a gyermekeknek, akik a felgyülemlett váladékot 
nem tUdják kiköpni-és könnYen hánynak, nem ajánlott. -
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. · · 

. Csomagolás. l üveg (10 g). 

F.~GI.FOR : !lit)gal . J(200 
szirup_ _ _ . _ _: __ . --,_, __ , 
Htttóanyagok. 0.4 mg aetheroleumcinnamomi, O,S.mQ a_etheröle
um -·menthae- piperitae, -15 mg mentholum;c:'30 mg··,·kreosotum, 
210 mg ferrum laeticum [40, 7 mg Fe (11)]1,03g calciumaceticum 
(150 g). üvegenként ' ·· · ·. . •/" " _ .. · 

--'Javallat.--Bro·nchitis acuta és chror'tica;·-bronchiektázia. · 
Adagolás. Felnott~>knek általában naponta 3-szar 1 evőkimállal, 
gyermekeknek ~ éves korban 3-szor 1 kávéskanállal.'7~12 éves 

. korban 3-4-szer 1-2 kávéskanállaL ..... _ 
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Mellékhatás. émelygés, hányás. 
Figyelmeztetés. Csecsemón~k és 3 __ éVeS kor ala~i gyermekne~. 
továbbá olyan gyermeknek. ak1 a felgyulemlett váladekot nem tudJa 
kiköpni és könnyen hány, nem ajánlott. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (150 g). 

FALIGNOST Germed X 110 
tabi. 
Hatóanyag. 375 mg acidum iomeglamicum (jódtartalom=kb.: 
61%). 
Javai Jatok. Az epehólyag és esetenként az epeutak röntgenvizsgá
lata. 
Ellenjavallatok. Vesemúködési zavarokkal párosult súlyos paren
chimás máj betegségek; a gyomor és a bélcsatorna súlyos múkö,dés
zavarai; jódtúlérzékenység. 
Adagolás. A tablettékat az alábbi előkészítés után egy pohár vizben 
szuszpendálva kell bevenni. - -
Kolecisztográfiához a röntgenfelvétel előtt 12-14 órával 8 tabi., 
ko!angiocisztográfiáf10z, ill. kolecisztektómia után kolangiográ/iá
hoz a röntgenfelvétel elön 3 órával16 tabi.. frakcionált kolegráfiához 
az első röntgenfelvétel előtt 12-14 órával 8 tabi .. majd a röntgen fel-

.. vétel után ú jabb 8 tabi. A vizsgálat előtti napokon, de legalább a 
vizsgálat előtti napon rostszegény, puffadást nem okozó d1éta alkal
mazása szükséges. Gyógyszeres hashajtás vagy beöntés legalább 24 
órával'éi Falignest bevétele előtt végezhető. A meteorizmus megelő
zésére a vizsgálat előtt néhány napig Cotazym forte adása célszerű. 
A vizsgálat előtti napon délben kifejezetten zsírban gazdag, este már 
zslrtalan táplálékot kell fogyasztani. 
Alkohol és szénsavas italok fogyasztását mellőzni kell. A kontraszt
anyag bevétele és a vizsgálat között időben sem étel, sem ital nem 
fogyasztható. 
Mellékhatások. Ritkán hányinger, émelygés. Jódtúlérzékenységi 
reakciók. -
Figyelmeztetés. A színreakción alapuló laborvizsgálatok és a ra
diojódteszt eredményeit megváltoztatja. A vizeletben kivá/asztódó 
kontrasztanyag a fehérjereakció pozitivitását, ún. pszeudoalbumin

. úriát okozhat. 
Megjegyzés. Iif Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 8 tabi. 
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FARINGOSEPT Chimimport U200 
tabi. . .· . . .. . . .. · .. 
· Hatóariy_ag-.,:-1_Q_mg arribazonum tabl.-nként. -
JiJVallato~·.-Angi'na .különböző formáí, mandulagyulladás, ínygyul
ladás, sztom_atitisz kiegészító helyi kezelése;- mandulamútétek;.-.fog~ 
húzás utáni Szájüreg-higiénia.·_ ._ .. ··----_ -_ _ . _·-. :'·····:'·:·:,,;.;_.--:: 
Adagolás. Peilingválisan. ~tkezés után 15-30 perccel kell elszopo
gatni. utána 3 órán át a táplálkozástvagy ivást kerülni kell. Megked
vezőbb hatás napi 3-5 tabl.-val érhető el. Ezt az adagolás! ajánlatos 

-~ 3-4 napon keresztül folytatni. Nagyobb adagok sem-.. biztosítanak 
jobb eredményt. · 
Megjegyzés. + Vény,nélkül is.kiadható. 
Csomagolás; 20 tabi. · 

FENISTIL Biogal G OOO 
géL . .. ., . .... . . 

·Hatóanyag. 30 mg dimethindenum maleinicum ·(30 g) vizzel le-
mosható gélben. . _. _. __ . . · _ 

_ Jttyallatok.- Bórbetegségeket kiséré \iiSzketés, __ Csalánkiütés, rovat·/···. 
éslpés. napégés. enyhe .fokú égési sérülésék.. , ·· · . \ 
Elléhjava_llatok.- Jelenleg ilem·ishleretesek.- - ' 
Alkalmazás. Naponta 2-4 alkalommal vékony rétegben a visz:ketó, ~~
égő_ bórfelületre kenni. Igen erős Viszketés vagy kitefjedt b_őrfolyamat 
esetében- ajánlatos hatását_:pe~ os kezeléssei kiegészitenL 

· Mellékhatások. Több napos használaf'Otán bórszárazság •. HI. égő 
érzés_. --~--- _ ·'-.- ·. _ .--,- - · .:_, ··- .-· ·-:-:~-~, 
Figyelnieztet\>s. Akezelt bőrfelületet nem S?abadhossz~l:>.l>,ídelg 
napfény hatásának kitenni.. Nem alkalmazh~tó_egyszerre na,Qv_obb -;/ 
fó.ként nedvedzó_....,._testfelületre. E_z-külö.nö~e_n _érVényes csedSen16kre 
~S:gyerm_ekekre.___ J .- -.--- .-_ - --- , , , 

Megjegyzés. of< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint _-_egy_ v.agy_ két alkalommal- ismételhető. ' 
Csomagolás. 1 tubus (30 g). 

FENISTI L. .. BiogaL • ·.c.c..: .. , G:OOO 
oldat 
Hatóanyag.-30 mg dimethindenum maleinicum {30 ml)-üvegen-
ként. · ·. . . . . • " 
Javallatok. AllergiáS_'.és nem allergiás. viszketés .minden. fajtája, 
cSalán betegség, Quincke-ödéma, szérütiibetegség; felső légúti aller
giás megbetegedések (szénanátha,--rhinitis ·allergica), rovarcsfpés, 
kantakt bőrgyulladások. ekcémák: fertőző gyermekbetegségekhez 
-társuló viszketés (morbill_i, vari_cel_la, rubf3ola_), szkabiesz. 
Ellenjavallatok. Jelenleg-nem ismeretesek. 
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Adagolás. Szokásos n·api adagja csecsemóknek 1-éves kodg-1 0-30 
csepp, 1-3 éves korú gyermekeknek 30--45 csepp; 3 éves kor felett 
45-60 csepp, felnőtteknek 60-120 csepp, 3 részre osztva; esetleg a 
nápi adag egyharmada reggel, kétharmada este, lefekvés előtt. 
20 csepp (1 ml) 1 mg hatóanyagat tartalmaz. 
Mellékhatások. Ritkán fáradtságérzés. álmosság, szájszárazság, 
émelygés. · .< ··""'"'· 
Gy_ógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható· 
- altatókkal, nyugtatókkal. trankvillánsokkal, antikolinergikumokkal 

(hatásuk fokozódhat); 
-triciklikus antidepresszívumokkal ( antikolinerg hatása·fokozódhat. 

együttes adásuk glaukómás betegeken rohamot válthat- ki): 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának első szakaszában- esVéneriként 
meghatározandó ideig - járművet .vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó 
meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Megjegyzés. !14 Csak vényre· adható ki. Az orv:os rendelkeZése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (30 ml). 

FENISTI L retard Biogal G OOO 
tabi. 
Hatóanyag. 2,5 mg dimethindenum maleinicum tabl.-nként. 
Javallatok; Allergiás és nem allergiás viszketések minden- .fajtája, 
csalánbetegség, Quincke-ödéma, szérumbetegség, felső légúti-aller
giás megbetegedések (szénanátha, rhinitis allergica), rovarcsípés, 
kantakt bőrgyulladás. ekcéma. 
Ellenjavallatok. Jelenleg nem ismeretesek. 
Adagolás. Szokásos adagja felnótteknek reggel és este 1 tabi., 
esetleg este 2 tabi. A tablettát egészben, szétrágás nélkül, kevés 
vizzel kell lenyelni. 
Mellékhatások. ·Ritkán fáradtságérzés. álmosság, szájszárazság, 
émelygés. . 
Gyógyszerkölcsönhatás. avatosan adható: 
- altatókkal. nyugtatókkal, trankvillánsokkal, antikollnergikumokkal 

(hatásuk fokozódhat); 
-triciklikus antidepresszánsokka_l (az antikolinerg hatás fokozódhat. 

együttes adásuk glaukómás betegeken rohamot válthat ki). 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának első szakaszában- egyénenként 
meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó 
meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alan-tilos szeszes italt fogyasztan-i! 
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Megjegyzés .. + -Csak-- vényre adható ki.--Az orvos; rendelkezése 
szer.int-, egy vagy két alkalommal - ismételhető. ·. 

· . Csomagolás. 20 tabi.· · · ·. · 

FENTANYL Kőbányai N500 
Jnj •. ______ ._,, ___ -:----,,, ____ ~--- ....... , ____ ,,_,, ---~-,; _____ )h, .. , .. ;:·: __ --,_:_"' 

Hatóanyag; 0,5 mg·fentanylum (1 O ml) amp,-nként; 7 , 7 c 
J~vallatok. Aneszteziológiai célok ptemedikáció,--különböző tfpu., 
su á_ltalános érzéstelenités a dinitrogénp)(id _ki~gészitése, ri_tkábban 
posztoperatív fájdalomcsillapítás. Droperidoflal kombinálva -az ún. 

_. _klass,z~){uS, __ neurol_ept_agalgé_:úa. _. T . ··:.-__.. _ ___ -><-·;, ; _ _ .-. 
EllenJavallatok. S~ctto caesarea. Legzőkozp()nH:Iepr.essziól(al járó 
állapotok,. mtrakramállsnyomásf()k()?ódás. Terhe$$ég._ ~' .· · . 
Adagolás.· Felnóttekrfek;' matéf:~1otli'preméBIRáci<l64'íl'\ía'gy a 
posztopetatrvszakban: 0,05Cp;1• n)g(1..:2ml)'iht Kombiríált"éÍ'iéSte· 
lenlteshez: 0,1-{),2 mg (2"4ml) iv. 'Neurolt)pt anaigéziához 0,2-{),6 
mg (4-c12 ml) iv., az egyéni érzékenységnek.megfelelőim, frakcio· 

. r~ltan 'a'dagölva, lehetőleg ajégzé~siáin ellenőrzése méllet(. Kiegé· 
sztt6,_ tört adagok alkalmazására kb~_2p percenkéntvan-szükség .. --
Nagy adag (0,05-{), 1 mg/ltkg) aJkaimázása a nyitott szlvsebészeti 
anesztéziában lehetséges. -- --- -'- -- ~ · -· · ·' - \ .. 
Gyermekeknek: mútét előtti premedikécióban vagy a posztoperatíV
szakban: 0,002 mg/ttkg im., 30'-60 perccel'a matét előtt. Altalános 
sebészeti érzéstelenftés kiegészítésére és a sebészi analgézia:·. tenn
tartására 0,002 mg/ttkg,iv .. vagy 0,0015..{);0025.mg/.ttkgc im; 

. Mellékhatások. Bradikardia, légzésdepresszió,Jtomrigiditá~,mell· 
kasmerevség, mely főleg nagyobb adagot követően vagy .éiio,.,.)l(: 
alkalmazás -után alakulhat -kl. -~: -,,~- ---, .'.: __ ,, .,,:~ '· 
Gyó~yszerkölcsönhatások. óvatosan adható: .... •< , ' 
- dln~trogén~?Ciddal-(az izomrigiditást_:fokozza);--- '~,- __ -~" 
- a:-k'?zpontt !degrendszerre -ható depresszánsokk-at va·lamintca tri-

"Cikhkus·anttdepresszánsokkal (hatását ...;.-_a légzésdepressziót·_js-
fokozzák). . : 

F_igyelmeztetés; ·-Rövidhatású;·azohban·hem a ·gyOrs lebotnláS és 
k1yálasztás, hanem a nagy zsíroldékonysága és az ún. redisztribúció 
m.tatt •. Ezért.nyújtottabb.ahatása.a.:Zsírrak.térak.teiltődé$e.kÖY,eJkezté, .. 
ben ,sovány· betegekben, . .valamint,.gyakoti:. ismételt .adagolás után, 
hosszabb ideig -tartó anesztéziákat követően.- .Rebound-jelenség is 

....-előfordulhat-,. ezért aneszteziológiai ·alkalmazása után-fokozott poszt
~P7r~tfv ~egfigyel._és.szükséges;:A légzési_net)ézs_éQetis okozójzom:
ngrdJtástuomrelaxánsokkal és mesterséges·.JéleQeztetésséf··feh'ét ki-

"·<, védeni,- ill. mérsékelni.- A r_efatív vagy_-_abs~olút ·túladagolást··követő 
elhúzódó ébredé$ vagy. légzésdepresszió felfüggeszthető frakcionál-
t~n alkalmazott naloxonnal, atropinnaL _. _ _ _ : _ _ 
Alkalmazásához-megfelelő an"észteZiológiai:fetkészültség-StükS>eges! 
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Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesftményt belolyásoló- ha
tásának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. 
Megjegyzés. ;!' ;!' Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó· 
intézeti) felhasználásra van forgalomban. Rendelése és gyógyszertá· 
ri kiszolgáltatása tekintetében a kábítószerekre vonatkozó szabályo-
zás érvényes (l.: 3.4 fejezet). -~ ~;r.:'"'~ 
Csomagolás. 50 amp. (10 ml). 

FERCUPAR Kőbányai l 110 
drazsé, szirup 
Hatóanyagok. 1 Jlg cyanocobalaminum, 0.4 mg cuprosum-chlora
tum, 70 mg ferrósum-sUifuricum (-== 14 mg·fe2+), 150 mQ eXtrac
tum hepatis si~cum (= 0,9_g hepar recens) drazsénkérit; 100 Jlg 
cyanocobalammum, 700 mg ferrosull;l ammonium sUlfuricum ( = 

- '99,69 mg Fe2+), 2,4 g acidum ascorbicum, 4 g· extractum hepatis 
siccum ( ~ 24 g hepar recens) 200 ml szirupban. 
Javallatok: A vashiánybetegség minden formája (vérszegénység
gel és vérszegénység nélkül). 
Adagolás. :orazse: felnőtteknek: naponta 3'-szOr 3 drazsé; n89Yobb 
gyermekeknek: naponta 5-6, kisebb gyerm~keknek _naponta 3 dra-
zsé. · 
Szirup:· felnőtteknek: naponta 3-szor 1-i evókanállal; gyermekek
nel(:_,_naponta 2-3~szor 1-:2 _ kávéskanállal; csecsem6nek: napOnta 
2...:.3-sZor ~ kávéskanállal. · 

- A vastérápiát a VérfeStékszint normiillizálódása után a Vasraktárak 
féltöltése céljából még legalább 3-4 hónapig folytatni kell. 
A készítményt étkezés előtt célszera bevenni a jobb felszívódás 
érdekében. 
Mellékhatások. Epigasztriális nyomásérzés, haspuffadás, obstipá· 
ció vagy hasmenés. - · 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tílos: _ 
- tetraciklinekkel ( kelátképződés miatt mind a tetraciklin, ni ind 8' vas 
. felszívódása csökken). 

avatosan adható: 
- alúmínium-. kalcium-, magnéz_iumtartal_mú_ antacidokkat' (Csök

kentik a vas felszivódását, ezért az antaciduffiokat és a vasat egy-
_mástól távolabbi időpontokban kell bevenni). ,. 

Ftgyelmeztetés. A bélb~n keletkező vasszulfid a székletet szürkés
teketéré festi. Célszerű efre a beteget előte figyelmeztetni. 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 100 drazsé; 1 üveg (200 ml) szirup. 
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FERRLECIT Nattermann 1110 
hlj. '-- - '-
Hatóanyag, 62,5 mg natrium ferrigluconicum (5 ml)amp.~nként. 

-Jav~Jiato);t~: H1pokróm, hemorrágiás -és. -terhességi ·anénlia~<- ha a 
parente_rális-·Vasbevítelt az. orálisan_ adott vas felSzívódási zavará-vagy 
~~~oleranciája ·(mlltétr ul~usz; colitis-tdcerosa; :~i~~~~~z_i~) ·-i~~;~_koi-

EIIenjavallatok. Hemokromatózis, krónikus hemolfz'is, szideroak
resztikus anémia, ólomanémia, talasszémia. 

· Adagolás. A festődési index határozza meg adagját,' ·ez liltallilian 
felnóttekne_k naponta 5_ml. gyermekeknek 3 ·ml.-nagyon1aSsai1 iV., 
fekvőhelyzetben. ,,· .·. '; , .,; ·.. '": .. ". 
!"'aHit~l:!atásQk., Hqhultám. arcl'!ró~é,ílii!~~"~m!tiY1Í~.feíl~já,s,;háti 
es has•. fáJdalom, .légz~s•. neh~zs~g~[<o~ átmeneK_J(érnygl)\á~éSQ~ke
n~s.•.kollapszusharlam .. Tuladagolás esetén hemqszi~eróiiS,-·;• ,,•. 
F1gyelme~etés. Redukáló anyagokkal (pl. C-vitamin) egyidéjúleg 
n·em adhato.-· _ ·-. ,-,- __ ·::-·--~----_ ._· -. , __ ~--____ ,-

, Adása a vérkép gyors normalizálás~ érdekében, 'aZ életet Veszélyez-
tető kis hemoglobinérték esetén indokolt. . . · • · . . ·.. • . 

~ M~gjegyzft_s. ~ G_s~k: vérwre_adh.a,tó k_i~ é:s'csa~,egV_sze·r_í-a_lkaloró~ 
maL- A körzeti_ oryös,: üzerrii körzeti qrv:os, _ üz_ernorVOs ~{i:ftöVábbiak
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, lia azt a területileg -és szaRrilaila9 
illetékes fekvőbe)6fJ-ellátó os~ly, .sza.krendelés (gondozó) siakor- ·~ 
vasa J~Vaso_IJa. A -,_avaslatot tevő jntéze~_-megnev~zését, _a· jaVaslat 
keltét a'vény hátlapján fel kell tüntetni.. A kezelőorvos.- krónikus 

.. betegségek t~seté~-a javasl.at alapján, an nákkeltétől sz~lllftl!~ maxi
málisi\IJ) 't 2 hóna·pig-rendelhetL·Ame·nn_yiben· _a:_t>eteg_ száindt.~ e~-"az 
_id_ótartamot-megpct!a_dóan továbbra'i_s_szükséges a gyóg'/S-z6r.:·úijy aZ 
csak -ú jabb szakintézeti javaslat alapján--réndelhetö.- cs-ak abban-aZ 

"esetben re,ndelhetó.; ha a .beteg. gyógykezelése Jllás,"lorgiilgínba 
hozataira engedélyezett gyóQyszerfel-eredm_ényesen ··nem. biztOsít-
ható. _ __ · · 
Cs,omag.o)ás. 50 "ll\P· (5ml). 

FERROPLEX Biogal J 110 
, drazsé .. , .... ,~ 

HátóanyagQk; 50 m!l teriqsuín.súlfuricum [~·\.Omg Fe(ll)J és 30 
Ing acidum ascórbicum· drazsénként: _ ' · - - o :· • 

J11vallat. A, vashiánybetegség minden formája, gyermekkori vashi
ány; hip!>krom mikrocitás (vashiányos) vérszegény5éQ; idültvérzé
ses an'éinia, Pl.· menorragia,:,me,tro~rá_gi.á~~~t~~IÍ; _terheSséQ-i __ vaShi_ány; 
serdülőkori vashiánybéte'g'ség. A '\íasfiiány mégelózése 'terbes$ég-
ben, rendszeres véradókon; · ga'sztrektómia után. - · 
Ellenjav~llat. Aplas?tikus· és -hemo_litikus_ vérszegénysé_g, ineffe_ktív 
-eritropoézis. sziderózisok. - · · - - · '·- - - --- :-' · - , -- - _ 

Adagolás. Az elemi vasra számított hatásos_ napi adag felnőtteknek 
150-200 mg (15-20 drazsé), gyermekeknek 60-90 mg (6-9 drazsé) 
~ részre elosztva. _ 
Célszerű étkezés előtt bevenni, a jobb felszívódás érdekében. · 
Az adagolást_ a vérfesték-kancentráció normalizálódása utén még "" 
legalább 3-4 hónapig folytatni kell. 
Mellékhatás. Epigasztriális nyomásérzés, hányinger, hány~ob
stipáció, hasmenés. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
-orális tetraciklinekkel (egymás felszívódását gátolják). Ha adásuk 

elkerülhetetlén, a Ferroplex a tetraciklin bevétele után legalább 
3 órával adható. 

Figyelmeztetés. A sok drazsé bevétele a felnőtt beteg gyomor
bélcsatornáját megterheli, ezért a Ferropiexet elsősorban 3-6 éves 
gyermekeknek adják. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 00 drazsé. 

FLAXEDIL Speeia . E 200 
inj. 
Hatóanyag. 40 mg gallaminium triaethiodatum (2 ml) amp.--nként. 
Javallatok. Sebészetben: depolanzáló izomrelaxánsként hasi, mell
kasi, végtag- (csont-) mútétek során, továbbá endotracheális anesz
téziában; fej-nyak sebészetben iv. barbituráttal végzett narkózi,sban; 
endos;zkópos vizsgálatok esetében. _ 
Szülésietben a tágulási szak végén a fájdalomküszöb emelése (a 
fnéhösSzehúzódások intenzitását nem változtatja). _ 
Egyéb alkalmazás: izomgörccsel kísért állapotok (reuma, ütés, teta
nusz,-extrapi~amidális szindróma, különbözó görcsös paraplégiák}. 
Myasthenia gravis diagnosztizálása. 
Ellenjavallatok.· Veseelégtelenség, myasthenia gravis {kivéve di
agnózis), jódtúlérzékenység. · · _ 
Adagolás. Sebészetbenfelnőtteknek iv. 2 mg/ttkg (iv. narkózisban 
1,5-2 órás a hatásekKezdeti adagja általában.A0-120 mg (1-3 
amp.). A hatás kb. 4 perc után várható és 30-50 percig tart. Ezután 
.ismét .beadható .. a kezdő adag fele, ill. háromnegyede. Alkalmazása 
folyamatos kielégító oxigenációt igényel, ha szükséges,_ellenörzött 
lélegeztetéssel. 
Gyermekeknek 0,5-1,5 mg/ttkg/nap adható. 
Egyéb javallatok esetén felnőtteknek im .. általában 20-40 mg. My
asthenia gravis gyanúja esetén diagnosztikumként 0,025 mg/ttkg. 
Mellékhatások. Tachikardia, tremor-késői hatásként. Intraokuláris 
nyomásfokozódás, jódérzékenyeken esetleg aliergtás reakció. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adhat6: 
- éterrel, iv. barbitursav-származékokkal (h8tásfokozódás). 



Figyelmeztetés. Alkalmazása különleges óvatosságotigényel'ma
gas vérnyomésban és szlvelégtelenségben szenvédő.betegekeri kü· 
lönösen, ha a ta.chikardia veszélyes lehet: ' 
Antidotumként: · atropin-neosztigmin . keveréket kell alkalmazni. 
Ilyenkor a beteget a bradikardia veszélyének elmúltéig .fokozott fi-
gyelemmel kell klsém1. . . . . . . . . • •.. • . " .. ;,L ·.;,, . 
Megjegyzés:+:Kizérólag fekvőbeteg-gyógyintézeti•(góndoióin-
tézeti) felhasználésra. · . 
Csomagolás. 50 amp. (40 mg). · 

FLUANXOL-DEPOT Lundbeck C 20.0 
inj. . . 

··' Hatóanyag. 20mg.flupentixolull)decanoicuJTI:inl-e*érit (1 és 2 
ml amp.•ban). .. . • ; · ... , · ,:,, .•.. 
Javallat: Inditékszegény pszichotikús betegek tartÓs kezelése. 
Ellenjavallatok. Skizofrénia nyugtalan szakaszai. TerhesSég. Akut 
barbiturát-, opiátintoxikáció. . _ _ __ . 
Adagolás. Két- vagy háromhetenként 20-40 mg (1-2 ml) im. 
Egyes esetekben havonta 50-400 mg, esetleg ennél is nágyobb ..•• 
adagokadhalők (1-4 részletben). . . . . r 
Mellékhatások. flttrapiramidális tünetek; amelyek·azonban•anti• 
p~r~in_.sonszerek egyidejű- ad~golása útján- kivédhetők.: Alvászavar, 
kulonosen a· szedat i v neuroleptikumokról a -Fiuanxolra 'Való ·áttérés\,"~-
esetében. · · 
Figyelmeztet~•·. Al~almazás~riak első szakaszában·-"·egyénenként 
~eghatározand_o··~~~s:·- Jármuvet v~zetm vagy· baleseti·,\ff)~zéllyel 
járó munkát végezm tilos. A továbblakban egyénileg haWbzandó 

·meg a tllalom.mértéke;-- - __ ._ ,._. - -\L_;:;'·!<-':- \ 
Alkalmazásának. .ill; hatásának időtartama alatt -tilos szesze$,c)tali 
fogyasztami -.:_ -> ,; 

Megjégyzés. ojo· Csakvényre adható ki, és csák' egyszeri alkalom
maL -. Az Egé~s~~~-gyi Mi_nisztéri~m -által rrie~határozott- havi 
m~nny_1ség.~~~~te1 koz_?tt az ~g-~ségugyí szakigazgatási_szerv veze
tője által kljeloiMzakr_endelesnll. gondozó által a nyilvántarto'tt és 
gondozott -betegek. kozul azok·_ részére_ rendelhető- -akiknek.- azt a 
gi!_~ill~_ilag.ille!ékes felügyelő szakfóorvos. elózete~encjóváhagyta. 

·A _kljelolt szakrendelés, lll. gondozó' vezetője·-'• beteg•nevének, a 
szukséges gy~gyszer m~g_nevezésének, havo_nta kiadható mennyisé
gén.ek,, a {!YOgyszerelés Időtartamának feltuntetésével. ~. értesiti a 
teruletlleg Illetékes gyógyszertérat, valamint a. beteg .kezelőoniosát. 
A gyógyszertár a beteget nYilvántartásöli. veszi; utóbbi· alapján a 

· havonta megállapitott'mimnyiségG gyógyszert adhatja ki. 
Csomagolás 10 amp. (20 mg); 10 amp, (40 mg); ·· 
\,' 
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FLUCINAR Pol fa T 200 
kenőcs 
Hatóanyag. 3,75 mg fluocinolonum acetonidom (15 g) zsiros 
kenőcsben. 
Javallatok. Allergiás és toxikus kantakt ekcéma, pszoriázis; pruri-
tusz, lupus erythematosus. · 
Ellenjavallatok. Vírusos fertőzés, míkózis, bőrtuberkul6zi_.sr~jfili-
szes bőrelváltozás, bárányhimlő. '· ~r 
Alkalmazás. Naponta 2-3-szar vékonyan a bőrre kenni. Fertőzés 
esetén antibiotikummal kombinálva. 
Mellékhatások. Nagy felületen alkalmazva lelszivódhat és általá
nos hatást fejthet ki. Azonos felületen tartósan alkalmazva- különö-
sen gyermekeken - atrófiát okozhat. · 
Figye-lmeztetés; A szem környékén nem alkalmazható. 
Megjegyzés. ifi Csak vényre adható ki. Az orvos -rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás; 1 tubus (15 g). 

FLUCINAR N Polfa T 11 O; T 200 
kenöcs 
Hatóanyagok. 3,75 mg fluocinolonum acetonidum/ 75 mg ·neo
mycinium sulfuricum (15 g) zsíros kenőcsben. 
Javallatok. Neomicínre érzékeny mikroo_rganizmus okozta bőrbe
tegségek: ekcéma különbözö formá i, pszoriáziS, dermatitis seborrho
ica, lichen planus, Vidal-féle lichen, Gilbert-féle pityriasis rosea. 
B~kteriális fertőzésekkel kombinált akut ekcémás elváltozás. 
EllenjaVallatok. Neomlcintúlérzékenység. Vírusos fertőzés, mikó
zis, bőrtuberkulózis, szifiliszes bőrelváltozás, bárányhimlő. 
Alkalmazás. A kenőesőt naponta 2-3-szor kell alkalmazni a -bórfe
lületen. Krónikus, nehezen gyógyítható elváltozás esetében a keze
lés alkalmazható abszorbeáló kötések alatt is. 
Mellékhatások. Nagy felületen alkalmazva lelszivódhat és általá
nos hatást fejthet ki. Azonos felületen tartósan alkalmazva- különö
sen gyermekeken - atrófiát okozhat. 
Figyelmeztetés. A szem környékén nem alkalmazható. 
Megjegyzés~ + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g). 

FOLSAV Alkaloida l 120 
tabi. 
Hatóanyag. 3 mg acidum falicum tabl.-nként. 
Javallatok. Különféle okokból kialakult folsavhiány, vérszegény
sé_ggel vagy anélkül: terhességi megaloblasztos vérszegénység; fol
savhiá_ny okozta megaloblasztos vérképzés esetén hemolitikus be-
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tegségekben; h!ukémiákban, daganatos betegsé9ekbend--éS·- egyes 
bőrbajokban (9ermatitis exfoliativa, pszoríázis); táplálkozási· mega.:. 
lobla~ztos·_a_némia. csecsemőkorban,· idős-embereken~: idült a1köh0-
lizmusban,_·cirrhosis hepatisben, idült veseelégtelenségben._és .he
modialízis -követke~ébe!l;. glutén enteropátia;- antikonvulziv -hatású 
gyógyszerek _és ·(igen ritkán)_ Orális fogamzásgátlók szedése·:során 
kialakuló ·folsavhiány.·. . . · · _ · -·. •·:. · •-
Ellenjavallatok. 8,2--vitamin-hiány okoi:ta megalobla'sztOs vérsze
génység; normoblasztos vérképzés esetén kialakuló különféle· mak-
rocitás anémiák. _ . . _ 
Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek naponta-3-6 mg (1-2-
szer 1 tabi.), a folsavszükségletnagyfokú növekedése eselén (pl. a 
terh.esség harmadik.trimeszterében--é~~a:szopta.J:á,si"perjódus_ban,·--va
lammt hemolitikus anémiában-kialakuló-·megalriblasitOs·vérképzés 
esetén) naponta 9 mg (3-szor 1 tabi.), : - :· - _-.-: 
C~ecsemóknek és gyermekeknek naponta 1.5--3 mg (Y>-1 tabi.). 
F~gyelmeztetés. Addison-Biermer,...kórban és más 812-vitamiri
hiányos vérszegénységben 8,2 -vitamin előzetes alkalmazása szük
séges. 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az- orvos rendelkezési ··~--
szerint- egy vagy két alkalommal-.,.. ismételhető. · ~-
Csomagolás. 50 tabi. • 

FO MAR EX E GIS T700 
spray___ _ _ _ _ 
Hatóanyag 12,0 g dimeticonum (148 g hajtógázt tartalmazó) pa-
lackonként. -_ ._ . ::: . 
J_avalla~ok._ D~ku~itusz -prevenciója és 'kiegészító:kezelé$e;' ~őSZt~ 
tr_ombot1kus szmdroma,_ ulcus cruris kiegészítő kezelése·, _irritatíy· 
kantakt dermatjtisz és ekcéma profilaxisa:· folyékony és:szitárdliál~ 
mazállapotú rnunkahelyi.irritáló és allergizáló anyagokkal szembeni 
vé_delem;- genitális-és perianális irritáció és prur:itusz;- műtéti :seb és 
sipoly környé_ki vé~elme (kivéve a vékonybéltisztulákat J; .nedvező, 
gennyező terulet kornyezetének-. védelme;- hólyag inkontinencia,-hó
lyag_slpoly, kolosztómia k~rt;ayéki védelme, a gipszminta -v~telének 
~eQ,k9':1~Yi!é.s.~--~-_f_o_g_o!Y_o~.~- _g_ya~()T!a~-~-~~_; __ :c~e~-~~-ll~t~-~-~-~!,l~-~--,9-~P~~-:: 
pOtya ala fujva meggatalja a dermat1t1sz k1alé!~ulasat, csakkenti a 
viszketést. megkönhyiti a gipszlevételt; _ , · . . . 
Speciá/is gyermekgyógyászati indikácíója az ún ... pelenkadermati_
tisz" kezelése, ill. rendszeres használatával enfl_ek megelőzése. Alkal:. 
mazás~ esetén kenőcs, olaj, hintópor .alkalmazáSa általába_n feleSle-
ges. · · · 
Ellenjavallat .. Nyílt seb befúvása.ellenjavallt. 
Alkalm~zás. Egy expozíció időtartama-általában 2-'-4 másodperc 
legyen;·es a kezelés általában .napi 1-2 alkalommal történjék; Ac fo" 
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kezott nedvességveszélynek kitett testfelületet naponta többször be 
kell fúvatni. Dekubituszprofilaxis.céljára általában elegendő naponta 
kétsZeri alkalmazása. 
A szilikon a bórről_géz vagy vászon segítségével Jetörölhetó, meleg 
vízzel, esetleg vizes-szappanos lemosással eltávolítható. 
Figyelmeztetés. ·A sli! ikonréteg nagyobb mechanikai behatásnak 
ne legyen kitéve. A bórfelületet a film bevitele előtt meg kell tisztítani 
és si:árazra törölni. A permet véletlen belégzésenem ártáfrtla-s;Tzem
be ne kerüljön. Nem tartalmaz kemoterapeutikumot antibiotikumot, 
dezinficienst ezért befúvás előtt - szükség--esetén- gondoskodni 
kell az aszeptikus, ill. antiszeptikus ellátásról. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéseszerint 
-egy vagy két alkalommal- ismételhető.- A bórtakaró idült folyto
nossági hiánya (ulcus cruris, sipoly, anus praeternaturalis stb.)- ese
tén a rendelő orvos. belátása szarint- "Egészségügyi rem;lelkezés" 
jogeim megjelöléssel- térftésmentesen rendelhető, ha a beteg hasz
szabb ideig tartó, otthon is elvégezhető kötözése szükséges. 
Csomagolás. 1 .palack (160 g). 

FONURIT Chinoin N 100 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg acetazolamidum tabl,-nként. 
Javallatok. Glaukóma (elsősorban akut szemnyomás-emelkedés
sel járó másodiagos glaukóma és zárt zugú glaukóma). Különbözli 
eredetű ödémás áUapotok, pl. kardiális, gyógyszer okozta vagy pre
rnensttuális ödéma. Epilepszia, Meniere-szindróma. 
Ellenjavallatok. Nátrium- és kálium-hiányállapot, hiperklorémiás 
és metabolikus acidózis, súlyos vese- és májbetegség, mellékvese
kéreg-elégtelenség; tartós használata krónikus nem kongesztiv zárt 
zug ú glaukómában; a gyógyszer és egyéb szullonamidok iránti túlér
zékenység. Kerülendő adása a terhesség első harmadában, későbbi 
szakaszaiban is csak indokolt esetben, a kezelés_ hasznának és koc
kázatának gondos mérlegelésével adható. 
Adagolás. Egyéni megítélést és gondos orvosi.ellenőrzéSt igényel. 

· Folyamatos adása metabolikus acidózishoz és ennek révén a diureti
kus hatás csökkenéséhez vezet, ezért folyadékretenció kezelésére 
célszerűbb intermittálva adni. 
Feln6ttek átlagos adagja glauk6mában és epilepszíában naponta 
250-1 _()00 mg ( 1-'-4 tabi.), az adagtól függóen egy vagy több részlet
ben. Odémában szokásos kezdő adagja 250-375 mg (1-114 tabi.) 
naponta egyszer, reggel, majd két napi kezelés után célszerű egy nap 
szünetet tartani vagy a fenti adagot másnaponként adni. Premenst-
ruális ödémába n 125--375 mg (14--1 )\tabi.) adható naponta egyszer 
Vagy másnaponként. 
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Gyermekeknek 2 éves korig. naponta 125 mg ('h tabL); .. 2 éves kor 
felett 125-750 mg.('hcJ tabl.)cadható, több részletben,.·. . 
Mellákhatások. Fejfájés, élmosság, arc- és. végtag-paresztézia, 
fáradtság,kitnerültség,Jngerlékenység, izgatottság, gasztrointeszti
nális tünétek,(pl. étvágytalanság, hányás);szomjúság; polidipszia, 
hiperpnoé,.átmene~tmiópia,- ataxia,-1zombénu_lás; fülcsengés, t)~llás

·.csökkenés, allergiás bőrtünetek;láz; csontvelőedepresszió .(tiombo
citopénia, leukocitopénia, .aplasztikus-anémia)~ krisztallúria;"tőkép
ződés, vese- és-_urétergörcs,meléna. Elsősorban tartós alkalmazáskor 
metabolikus-acidózis, hipokalémia,' esetleg: a glükóztolerancia rom
lása. 
Gyógysz&rkölcsönhatások:'Egyűttadása.·ti/os: 
- ammónium-kloriddal (acidózis! okozhat). 
Ov.stasan adható: '' . · .. ·•· > ..•.. ; . . ·• 
- szfvglükozidokkaL·(toxicitésuk:hipolialémiában .. iokozódik); ,,·.· 
- orális-antidiabetikumokkal (hatásukat csökkentheti); ·. • 
- bázikus- jellegű gyógyszerekkeli pl. triciklikus _antidepresszánsok-

kal. kinidinnel,-prokainamiddal,·amfetaminnal. Szimpatomímetiku
mokkal (a vizelet lúgosításával kiürülésüket gátolja); 

-savas jellegű gyógyszerekkel, pl. barbiturátokkal ( kiürülésüket 
kozza); 

- acetilszalicilsawal {súlyos acidózis veszélye); 
- nitrofurantoinnal ·(a vizelet lúgosítása mi~:~tt antibakteriális hatása 
' csökken).; c 

-litiumsókkal(a U-kiválasztást fokozza). 
Figyelmeztetés. Az adagok növelése- általában. nem fokozza a 
diuretikus_hatást,.de növelheti az álmosságot és/vagy a pare$ztéziát. 
AtmenetLrövidlátás,_-.halláscsökkenés, a vér.-alakos eléineinek'c.sök:~-
kenés'e vagy' =allergiás türietek·.jelentkezése esetén a. kezeléSt' ·@ba! 

.kell hagyni. · • . 0 ,,.:co .· · ,,,, '· -· 
Cirrózisds ödéma kezelésekor de"zorientációs tünetek is jeléntkezhet-
nek.-' · - _ · -o· -·- '." .. 

Tartós alkalmazása eselén gondolni kell az acidózis kialakulásának 
veszélyére, a káliumpótlásra, és időnké~t ellenőrizni kell a vérképet. 
Fokozhatja az antikonvulzív -kezeléshez- társuló oszteomalaciát.' 
Alkalmazásának első szakaszában ~egyénenként meghatározandó 

· · ideig·~iármOvetvezetni·vagy baleseti veszéllyel:járómunkárvégezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható. ki. Az orvos réndelkeiése 
szerint.~ egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabt 
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FRENOLON EG IS C 200 
5 mg és 25 mg drazsé, inj.. . . · 
Hatóanyag. 5 mg, ill. 25 mg metofenazatum drazsénként; 5 mg 
metofenazatum (1 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Pszichiátriában a skizofrénia valamennyi formájának 
akut és krónikus esetei (mánia, oligofrénia izgalmi állapotai, külön
böző eredetű deliriumok); 
ideggyógyászatban neurózisok súlyosabb-esetei-{anxietás:··pszrého
motoros hiperaktivitás); 
egyéb javallatai: hányáscsillapitás, mútétek és orvosi beavatkozások 
előkészítése önmagában vagy adjuvánsként. 
Ellenjavallatok. Vérképzószervi bántalmak, depresszió, vese-- és 
májkárosodás, barbiturát, alkohol, narkotikum okozta kóma. Ter.hes-

ség. ···• 
Adagolás. Feln6tteknek: általában naponta 3-szor 5-1 O mg. Pszi-
chiátriai kórképekben a napi adag 3-szor 25 mg-ig emelhető. (Ha 
az egyszeri adag a 25 mg-ot eléri vagy meghaladja, célszen1 a 25 
mg-os drazsé alkalmazása.) Az i nj.-ból általában naponta 15-30 mg 
(3-szor 1-2 amp.) im., pszichiátriai kórképekben naponta 15-45mg 
(3-szor 1-3 amp.). 
Heveny pszichomotoros nyugtalansággal, agresszióval jellemzett 
kórképekben 3-4 napig Hibernallal kombinálva.adhatól 
Gyermekeknek: naponta 1 mg/ttkg .orálisan, 3--5 részre. elosztva. 
Csecsemöknek nem adható! 
Mell.khatások. Parkinsonaid szindróma, mely az.adag csökkenté
se vagy a gyógyszer elhagyása után megszúnik, és Pipolphennel, 
AparkaZinnal jól befolyásolható, esetleg megelózhetó. Ritkán szédü
lés, Száj- és ·torokszárazság, fáradtság, Székrekedés, enyhe hipnoti
kus hatás, vérnyomáscsökkenés, tachikardia. 
Gyógyszerkölcsönhatások; óvatosan adható: 
-a központi idegrendszer depresszánsaival (hatásfokozódás); 
- antihipertenzívumokkal (fokozott vérnyomáscsökkenés); 
-levodopummal (hatását csökkenti). 
Figyelmeztetés. A vérkép és a májfunkció rendszeres ellenőrzése 
ajánlatos! Epilepsziás előzmény esetén ó~atosan adandó! ·. 
Parenterálisan alkalmazva a beadás helyét lehetőleg váltagatm kell, 
mert lokális érzékenységet, szövetkárosodást okozhatJ -
Hosszan tartó kezelés és nagyobb adagok alkalmazása esetén, 
együtt adva orális antidiabetikumokkat ezek-adagolásának újrabeál
litása célszerű. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo
g'yasztani! 
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Megjegyzés. ol< Az 5 mg-os drazsé és az inl csak vényre lidható 
ki. Az orvos rendelkezéseszerint-egy vagy.két alkafómmal_- iSfné
telhető. - Az -5 -mg-os drazsét -az- orvos akkor rehdelheti/"·tta-~azt -a 
területileg, ilL.szakmailag il.letékesfekvőbeteg-ellátó·osztály; szak
rendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.~ A 25 mg,os draz$é.csak 
fekvőbetegcgyógyintézeti . (gondozóintézeti) felhasználásra>_,, Az 
ínj.-t az· a szakrendelés (gondozó) szakorvosa.·rendelheth"'~ki a 
gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé-
re területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé (5 mg); 500 drazsé (25 mg);6amp. (1 ml). 

FTORAFUR Medexpott ,l,.OOO 
inj.,_kapszula. . .;. __ : ___ ,_,___ -~·.;;r.:._;_ ->-/. ---_<,: .. __ -, .. __ 
Hatóanyag. 400 mg legalurum (1 O Illi) amp:-ként, ill. kapszulán-
ként. . .. '··· . -. " · .: .• ;. • · . .- • 
Javallatok. _:Rectum-, -colOn-,_ gyomor-, mamma~arcinóméi_.-. 
Ellenjavallatok. A betegség terminális szaka, súlyos máh és vese
_megbetegedés, akut profűZ vérzés, 'Súlyos anémia. Kifejezett l~uko
,pénia (3x1.G'/I alatt) és--trombocitopénia (100><.10'/1 alatt).• Más 
Citosztatikummal történt vagy _radiológiai kezelést követően--·cs~k-

. 1 hónapos szünet után adható. . .. . !. 
Adagolás./v.lassan 12 (szükség eselén 24) órás intervallumokbah, 

·.·Átlagos napi adagja 30 mgfltkg, legfeljebb napi 2,0 g összmennyi- , 
ségben. Egy kúra adagja általában 30 g, legfeljebb 40 g. A k~pszu/a ~' 
napi adagja 30 mg/ttkg (1,6-,-2 g, azaz naponta ,4_,5; kapszula) két 
egyenlő .részletben, 12 óránként. Akúra összme~nyisége:40-60 g. 
Mellékhatások.,Az. inj: beadásakor szédülés, amely fel<t.etéssel 
kivédhető; ez a további.l<ezelést nem akadályozza; NagyadagJ>kíl~ 
tattós kezelés után túlérzékeny egyéneken esetleg émelyges, {lányi 

- inger, diaré, leukopénia és-trombocitopénia, melyek a_kezelés abba-
hagyását is szükségessé-tehetik. , ___ :_--- . 
Figyelmeztetés. Hetenként két alkalommal, valamint a kúra befe
jezése után 2-3 hetes időközönként-szükséges a. vérkép rendszeres 
ellenőrzése. .· ., . • . .. , . . , 
Vérképzőrendszeri károsodás ,esetén heti 2~3 alkalommal 100-150 

-ml vért kell transzfundálni,_s ezekben az esetekben a kezelés után-egy 
héttel is·vérképkontrollt:kell végezni. · · '· , 
Megjegyzés, + + Az inj. csak fekvőbeteg-gyógyintézeti (gl)ndo
zóintézeti) felhasználásra kerülforgalomba;'a kapszu/a.az Egészség
ügyi Minisztérium által meghatározott havi men_nyiség keretei kö;zött 
az egészségügyi szakigazgatási szerv __ v_ezetője· által.kijelölt .szakren-

. delés, ill. gondozó által a nyilvántattolj és gondozott betegek közül 
azok részére rendelhető, akiknek azt a szakmailag -illeték-es felügyelő 
szakfő.orvos előzetesen jóváhagyta. A kijelölt szakrendelés; ill. gon
dozó_vezetője- a beteg.nevének, a szükséges gyógyszer--meg~~ve-
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zésének, havonta kiadható mennyiségének, a gyógyszerelés -idótar~ 
tamának feltüntetésével-értesíti a területileg illetékes gyógyszertá
rat valamint a beteg kezelőorvosát A gyógyszertár a .beteget ~yi)
vántartásba veszi; utóbbi alapján a havonta megállapított mennytse-
gú gyógyszett adhatja ki. .. . .. . .. . 
A jóváhagyás alapján a kezelőorvos (korzett •. uzem1 és korzett gyer-
mekgyógyász orvos) térltésmentesen rendelJ. ~;;;;;-_-;,.. 
Csomagolás. 1 O amp. (1 O ml); 100 kapszula. 

FTOROCORT Kőbányai T 200 
kenács 
Hatóanyag. 15 mg triamcinolonum acetonidum (15 g) lemosható 
kenőcsben. - . . . 
Javallatok. A krónikus és az akut ekcéma valamennyi megjelenést 
formája, lokalizációra való tekinte~. nélkül. ~n?g~~hitális pruri~usz. 
Neurodermatitisz. Kentakt dermatitiSZ az ettologtara való tekmtet 
nélkül. Pemphigus vulgaris, dermatitis herpetiformis Duhring. Ery
thema exsudativum multiforrne. Eritematódesz. Lichen .ru ber planus 
és verrucosus. Psoriasis vulgaris. Pityrias!s ~osea. Fér:tyé~ékenység: 
napégés, fényurtikária. R~varcsípé~. Pity~tas!s r~bra Pt.lans .. Granu~o
ma anulare. Erythroderrnia exfoltattva (Ritter-kor),-Lelner-betegseg, 
otitis externa balanitiszek, röntgendermatitiszek. 
Ellenjavallat. Szemészeti alkalmazás, vírusf~rtőzés, mikózis,-bórtu
berkulózis, szifiliszes bőrelváltozás, bárányhtmlő. 
Alkalmazás. Naponként 2-3-szor- vékony rétegben a bőrelválto
zásra-kenni {naponta legfeljebb 15 g kenócsöt) vagy ~kk_~uzív kötés 
formájában alkalmazni (naponta legfeljebb 10 g kenocsot). 
Mellékhatás. Nagy felületen alkalmazva felszívó.~hat és általános 
hatást fejthet-ki A fellazult szarurétegen keresztul B-.~~rokozó~
elsősorban a gennykelták -jobban behat9lnak. (gy kulon~élt: ptc
dermák keletkezhetnek a kezelés folyaman, amelyek dezmftctens 
lemosásokkal hamar megszüntethetők. Sarjadzógombá~ f<?lyamatok 
is előfordulhatnak. Ritkán a zárt kötés alatt bevérzések IS JBI_entkez
hetnek. Sokáig azonos területen alkalmazva, különösen fiatal egyé
neken, atrófia alakulhat ki. 
Figyelmeztetés. Arcra krónikusan alkalmazni veszélyes! Gyerme
keknek csak kivételesen rendelhető! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható -ki. Az orvos rendelkezése 
szarint ""'"-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g). 
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FUNGIFEN EGIS T 130 
oldat 
Hatóanyag. 500 mg pentachlorphenolum (50 g) alkoholos' oldat-

. ban.· . .-- .- ' . :-_ -'--\, 
Javallat .. lnterdigitális lábmikózis, a nagyhajlatok gombils n\egbe' 
tegedései, piheszőrös területek gomblis folyamatai, dyshidrosiform 
mycosis, mély trichophytia · (szakéll,bajusztéji hajasJejbőr) .. •, • ·· 
Ellenjavallatok. Hémfosztott, tovébbé nagy testfelületre kiterjedő 
nedvező folyamat. 
Alkalmazás. A beteg bőrfeJszint naponta 1~2-szer Fungifen oldat-
tal átitatott vattával ecsetel ni. --
Mellékhatás. Akut folyamatban. a gyulladésos tüne)eketfokozhat
ja (ebben az esetben a kezelés néhénynapra felfüggesztendő). 

·Megjegyzés.·+ Vénymélkül is kiadnató,> •· ,.,, •. ,, 
Csomagolás. 1 üveg. (50 g). 

FUNGIZONE Squibb S 740 
i nj. --infúziókészitéshez _ . 
Hatóanyag; 50 mg (50 OOO NEJ amphotericinum poramp.-nként,. 
Javallatok .. Súlyos, életveszélyes.mikózisok. Ctyptococcózis {tor~:.;'"· ~--.., 

..,Józis),- blastomycózis, candidózis disszeminált -formá i, coccidioid~
mycózis, histoplasmózis.,Muco~-. Rhizopus-, Absidia-, Entomopti.:. 
thara-fajok és Basidiobal us sporotrichosis által okozott mucomycó- \~ 
zis (phycomycózis) .. Aspergillus fumigatus okozta'··aspergillózis:' Le~ ,. 
ishmaniázis_(nem az-_elsö.választandó sze"r).< _ ___ ·- . . --
Ellenjavallatok. Közönséges gomblis fertőzések, Amfotericintúlér
zékenység (életmentés esetért a kockézat mérJegeléndő); ·cc~ 
Adagolás. Felnőtteknek és gyermekeknek legalébb 6 óréiJ ét;taft~ 
lassú_ inf_úzióban, szigorúan ellenőrzött körülmérlyek közö~_.: __ ;~_, } 
A kezdő. adag napi 0,25.mg/ttkg, A beteg egyéni válaszától függően 
napi 1 mg/ttkg-ig fokozatosan emelhető. . . 
Súlyos esetben az adag napi 1,5 mg/ttkg-ig emelhető, másodna
ponként adva. A napi 1 ,5 mg/ttkg adag semmi körülmények közölt 

,nem léphető túL ; , 
Az infúziójavasolt koncentréciója 0,1 mg/ml (100 NE/mi);.Rend
szerint óéhány hónapos kezelés szükséges. Ha-_.a·-kezelést:Valamiért 
több; rttint7'Mpra megszakítj~k; isméta napi 0,25 mgftlkg adaggal 
kell indulni,· fokozatosan emelve azt:-A poramp .. tartalmát :tO .r:nJ aqua 
dest. pro inj.-ban kell oldani. A kolloidálls oldatot tisztulásig .rázni 
kell. Infúzió céljéra ezt az alapoldatót ellenőrzöt\, 4,2 pH,jú, 5%-os 
glükózoldattal kell O, 1 mg/ml töménységűre hígita ni. Egyéb alkal
mazás: hólyagirrigáláshoz (pl. candidúriéban J 50 mg-ot 1 l steril 
vizben oldva naponta egyszer B negativ vizeletleletig. Inhalációhoz 

· (pl. tüdő-aspergillózisban) napi 8-40 mg-ot steril vizben vagy 5%
os ·glükózoldatban --elporlasztva; naponta- többszöri- ·felhasználásra: 
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lntratekálisan (pl. coccidiózisos meningitiszben) a -kezdő-- adag 
0,025 mg, ezt óvatosan kell heti 2~-szer adott 0.2~1 ,Omg fenntar
tó adagra emelni. 
Mellékhatások. Flebitisz, tromboflebitisz (kis mennyiségú heparin 
csökkenti). Láz, hidegrázás (előzőleg vagy a kezelés alatt adott kis 
dózisú kortikoszteroid csökkenti). Fejfájés, anorexia, émelygés, hé
nyás, rossz közérzet, izom~ és izületi fájdalom, diszpep~_ziél>sQrcsös 
gyomortéji féjdaiom, diaré, lokális vénás fájdalom az 1nj. nelyén, 
anémia. 
A vesemúködés zavara: hipokalémia, azotémia, hiposztenúria, tubu~ 
láris acidózis vagy nefrokalcinózis. Ritkábban: oligúria, anúria, arit~ 
miS, kamrafibrilláció, hipo~ vagy hipertenzió,- koagulációs zavar, 
trombocitopénia, leukopénia, agranulocitózis, eozinofília, leukoci~ 
tózis,- meléna vagy hemorrágiás gasztroenteritisz, kiütés, viszketés, 
halléskárosodás, fülcsengés, homályos létás vagy diplopia, perifériés 
neuropátia, görcsök, anafilaktoid reakciók; akut májműködési zava
rok, kipirulás. 
Figyelmeztetés. Az infúzióhoz más gyógyszer nem elegyithető. 
Terhességben csak a haszon/koekézal mérlegelésével adható, Ha a 
KN-érték meghaladja a 6,5 mmol/1-t, vagy a szérumkreatinin a 260 
mmol/1-t. a kezelést meg kell szakitani vagy az adagot a veseműkö
dés javulásáig csökkenteni. 
Hetente javasolt a vérsejtszámlálás és a szérumkálium meghatározá~ 
sa. 
A-májműködés zavara esetén a kezelést meg kell-szakítani. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó

:-intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás, 1 amp. (50 mg). 

FURAGIN Medexport S 500 
tabi. 
Hatóanyag. 50 mg 1-[3-(5-nitro-2-furyl)-allylidenamino]
hydantoinum tabl.~nként. 
Javallatok. Akut és krónikus pielonefritisz, cisztitisz, prosztatitisz. 
uretnt1sz. valamint az urogenitális rendszer posztoperatív vé-
~- . 

Ellenjavallatok. Nitrofurántúlérzékenység, vesekárosodás, a gyo~ 
mor és a bél kóros elváltozása, diabétesz. 
Adagolás. A fertőzés mértékétől és a vesék éltaiénos éllapotától 
függöen szakésos adagja felnőtteknek napi 300-600 mg (~ tabi. 
naponta 2-3-szor). étkezés után, 7-1 O napon keresztül. A kezelést, 
ha szükséges, 10--15 napos-szünet közbeiktatása után megJehet 
ismételni. . _ 
Mellékhatások. Ritkán hányinger, hányás és allergiás urtikéria. 
Bőséges folyadékfogyasztássat B-vitaminok és antihisztaminkészit~ 
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mények adásával ezek általában megszüntethetök:- Ha .így sem csök
kennek~;.a-Furagin-keze_l_ést fel-kell.függesztent 
Megjegyzés. >i' >i' Csak vénVre adható ki, és csak egyszeri alkalom-
mal. ,,, ''o,' ' ,, ' ' 

Csomagolásc 30 tabi. 

FUROSEMID 'Chinoin "H 400;·N·100 
inj .. tabi. 
Hatóanyag. 20 mg furosemidum (2 ml) amp.-nként; 40 mg furose
mldum tabl.-nként. · 
J.a~allatok. Szfv •. máj, vese és egyéb eredetű ödéma, tüdő" és·agy
-odema; terhességJ toxém1a, enyhe vagy -mérsékelt -hipertónia' (en y
: hébb esetben önmagában"!s-:vagy-F'má_s: _antihiper:tenzív .. --szerekkel 
k~mbinálva)-:- Nagy- adagban:·;ak-tit·JéS··,krórlikÚs ·vesee1égtelenség, 

- ol1gúria -kezelése .. --Barbiturátmérgezési---- ,,, .,,_ -,-'--'·""·~,--; 
'Ellenjavallatok. Elektrolitvesztéses·:állapot, ·cirrózishoz társult·pre
komatózus állapot, coma hepaticum, hepato- vagy nefrotoxikus 
anyagokkal- történő mérgezéshez - társuló··,_ veseelégtelerlSég. 
A gyógyszer és eqyéh szulfonamidok, iránti túlérzékenység: : -
Adagolás. EgyénL:megítélést- és gondos- -orvosi eUenórzéSt 
nyel. - _, -_ -
Tabletta: szokásos kezdő adagja felnötteknek-általában napi 
(1 .tabi.). A kezelést a .legkisebb, .kellően hatékony adaggal 
folytatni, mely általában napi 20 mg (li> tabi.) vagy másnaponként 
40 mg, szükség esetén napi80-1 20 mg (2-3 tabi.) is lehet, A napi 
adagot célszerú egyszerre, reggel Qevenni.- _.__ ~~i,._, -
Krónikus veseel~gtele~s~g~~n ~ kez~ó napi adag általáb8nc240·r.ng 
(6 tabi.). Ha mncs k1eleg1to d1uréz1s, az adag 4-6·'óránt<énL'240, 
mg-mal emelhető, legfeljebb 2000 mg (50 tabi.) egysze~i adagig' 
Gyermekek per os adagja az életkortól és·,teSttömegtól fügQOen-;1-~3 
mg/ttkg naponta. ·· · . ., 
lnjekció:-iv;.akkor-adandó, -amikor- aZonnal hatásos diurézis· szüksé
ges, ill. orális adása nem lehetséges. Az iv. inj.-t lassan'kell beadni! 
,Szokásos kezdő adagja felnőtteknek 1-2 amp. (20-40 mg) iv., mely 
szükSég- esetén, általában leghamarabb 2 óra múlva. megismételhe
tó~_l_rJ1· _hason_ló adagban C)dha_~ó. A_kut és _krónikus v_e~eel~gtel~nség~ 
Den ·az Olig'úrla.kezelés-ére-i\i."in~fúZióblin javallt: ~jBnlóffkéiaó aaat;F 
ja 240 mg (12 amp.) izotóniás só- vagy.Ringer-oldattal250mlcre 
'hígitva, 4 mg/perc (kb. 80 csepp/perc) sebességgel, tehát 1 órás 

- infúzióban.-Ha az infúzió befejezése után 1 óra,alatt nincs kielégitő 
diurézis (40-50 ml/óra), 500 mg adhatómegfelelő higítású infúzió
ban,-Ha,·ez sem elégséges, az-infúzió··befejez-ésé után 1'-Órával-1000 
!fig,_ minimálisan 4-órás infúzióban. Az infúzió nem haladhatja meg 
a-4-mg/perc sebességet! Ha"a :maximális (1 OOO mg)-.-mennyiségú 

· infúzi6'--hatástalan;··dialfzis"szüKséges. -- --,~_-_, 
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A hatásos adag 24 óránként megismételhető vagy per os adásra 
lehet áttérni (500 mg per os adva megközelítőleg 250 mg infúziós 
adaggal egyenértékű). 
Gyermekek parentorális adagja 0,5-1 ,O mg/ttkg. Injekcióban csak 
akkor adjuk, ha elk~rülhetetlen, és mielóbb orális adásra -kell áttérni. 
Mellékhatások. Emelygés, _hányás, hasmenés, emésztési zavarok, 
rossz· közérzet látászavar; fülzúgás, -átmeneti süketség -(ez- utóbbi 
különösen nagy parenterálls adagok ajánlottnál gyorsabb1léfftlasa
kor), izomgörcs, paresztézia, ortosztatikus hipotenzió, pankreatitisz, 
májkárosodás, fényérzékenység. Az erős d i u rézist néha- szédülés, 
levertség, izomgyengeség, szomjúság és gyakori vizelési inger is 

. követheti. Ritkán allergiás reakciók jelentkezhetnek, pl. bőrkiütés, 
csontveló-károsodás (anémia, leukocitopénia, tro.mbocitopénia), 
ilyenkor a kezelést abba- kell hagyni. 
Különösen nagy adagok, ill. tartós adagolás esetén·az elektrolit- és 
folyadékegyensúly zavarával. elsősorban hipokalémiával kell szá
molni; a nátriumkiválasztással arányosan fokozódik __ a kalcium- és 
magnéziumürítés is. 
Mint szulfonamid típusú diuretikum hiperurikémiát okozhat, köszvé
nyes rohamot provokálhat. Csökkentheti a_ glükóztoleranciát,- rejtett 
cukorbetegséget manifesztálhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- litiumsókkal (a Li-szint a toxikusig emelkedhet); 
- cefalosporinokkal (nefrotoxicitásuk fokozódhat); .. 
- aminoglükozidokkal (oto- és nefrotoxicitásuk fokozódhat). 
6vatosan adható: 
....:.· vérnyomáscsökkentökkel (hatásukat fokozhatja, adagjuk módosi

tására lehet szükség); 
- szívglükozidokkal (toxicitásuk hipokalémiában fokozódik); 
-orális antidiabetikumokkal (hatásukat csökkentheti; hiperglikémia 

veszélye); 
- kortikoszteroidokkal (a K-vesztés fokozódik); 
-nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásukat fokozhatja); -
- indometacinnal (ez csökkentheti a diuretikus és vérnyomáscsök-
kentő hatást); 

- szalicilátokkal (főleg nagyobb adagban intoxikációs ·tüneteket 
okozhatnak). · 

Figyelmeztetés. Különösen nagy adagok és tartós alkalmazás ese· 
tén a szérumelektrolitok rendszeresen ellenórzendók .. Célszerű a 
K-gazdag étrend (gyümölcs, főzelék), szükség esetén gyógyszeres 
K-pótlás. 
A sokkos állapotú beteg vérnyomását és a keringő vér-térfogatot a 
beadás előtt norma:lizálni kell. 
A terhesség első kétharmadában csak indokolt esetben, a kezelés 
hasznának és kockázatának gondos_mérlege\ésével,adható.:Kerülen-
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dó adása -szoptatás alatt, mivel_ a laktáció! gátolhatja és- átjut az 
anyateJbe. , • . · · ', __ 
Ovatosan ·:_adható prostatahi_pertrófiában.~ vizeletüritési· ··ne-hézség 
esefén, miveJ akut retenciót idézhet·eló: Elsősorban idős_ betegBkben 
az excesszív. diuréz;is _dehidrációs keringési _zavart okozhat,- :esetleg 
trombózissal-és embóliával: ~Tartós .·-adásakor manifeszt és---látens 
diabéteszben a· Szénhidrát .:anyagcserét rendsz'er'ésén'6_1Jehórizrii ekeli; 
szükség lehet az inzulinadag növelésére. FokozQttan 'figyelemmel 
kell-kísérni a _beteget húgysavanyagcsere-zavar_ esetén, __ -,.___ · 
A malignus- hipertónia :egyes esetei sóvesztéssel járnak, ilyenkor az 
erőteljes diuretikus kezelés ártalmas lehet.-Aszcitesszel járó májcirró
zisban a folyadék,. és·-etektrolitegyensúly akutváltozása-coma-·hepa
ticumot válthat ki, ezérffokozott -eUenörzés:·-szükséges.<- :-::-,:-::.;·.;_, _-· ·" _,; 
Ortosztatikus hipotenziót okozó ,hátását•az<,álkohol)'barbiturátok, 
diazepam. .fokozhatják-. _ · _ .> 

Alkalmazásának -első szakaszában - egyénenként- meghatároZandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti .veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 

-A-Furosemid infúzió pH-ja gyengén alkalikus vagy neUtrális-legyen. 
Savas oldatból a hatóanyag kivál hat. Az infúzióban,. ill. Furosemjd" 
inj.-t tartalmazó fecskendőben más-gyógyszer-nem adható.:· ~ 
Megjegyzés. il' Csakvényre adható ki.-Az orvos rendelkezése sze': 
ri nt - egy vagy. két alkalommal~-'- ismételhető.' 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml)drij.; 50 amp. (2 ml) inP20 tabi. 

GALANT ASE 
por. _ _ ---.:_-- . . --<--·-_-···. ,_ 
Hatóanyag: 6,25 g béta-galactosidasum (25 g-os) üvegenliént. J 
Javallatok. Primer laktózintolerancia;_ primer laktó;zmalabSZ:orPci-6; 
szekúnder laktózintolerancia (akut, ill. krónikus enteritiszek-_utáni 
állapotok, diaré); szekunder laktózmalabszorpció.megelózése (mo
noszimptómás diaré, akut diszpepszia, gasztrektómia és bélrezekeié 
utáni állapotok); koraszülöttek ,fiziológiás'~diszpepsziájac: 
Adagolás. Felnőtteknek: az elfogyasztott tej, ill._tejtermék·mennyi
ségétól függően változó. Egy lesimiton mokkáskanál kb. 500 mg 
készitményttartalmaz, ez" mennyiség 100 ml tejlaktlfttartalml\nak 
(5 g) elbontására,alkalmas. . .. . . . · 
Csecsemőknek-és kistJyermekeknek: airYatejtáplálás·esetén: az egy
szerre szopott· tejmennyiség -1 00-ml-éhez: egy_ lesimított mokkáska
nálnyi szükséges, melyet kevés langyos-tejben-oldva, szoptatás köz-
J>en kell beadni. · · · · 
Tápszeres táplálás esetén: Robébi A; Robébi B, Robolaét. Liriolac és 
Mildibé tápszerekból:.az egyszeri étkezéskor-elkészítEmy megfélelő 
hómérséklet_úr-e-le_hútött-tápsze~:oldatban- figy-elembe véVe--a tápsze-
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rek- laktóztartalmát- a -követk-ező mennyiségú Galantasa port-kell 
elkeverni: Robébi A, Robébi B és Robofact esetén: 100 ml.tápszerol
dat elkészítéséhez szükséges 3 lesimított adagolókanálnyi tápszer
porhoz 1 lesimitou mokkáskanál Galantase; Linofac és Mildibé ese
tén: 100 ml tápszeroldat elkészitéséhez szükséges 2,5 adagolókanál-
nyi tápszerporhoz 1 púj:>ozott mokkáskanáf Galantase. , 
Feles te}: kétharmados tej, háromnegyedes tej elkészítés-ekor: J 00 ml 
feles tejhez J> lesimított mokkáskanál, 1 00 ml kétharmados'é"S''1 00 
ml háromnegyedes tejhez 1 lesimított mokkáskanál· Galantasa port 
kell a hígításhoz használt langyos vizben el keverni._ · 
Szondatáp/álás: a szondatáp laktóztartalma 1 0%-ának megfelelő 
mennyiségú GalanJase port kell langyos vízben elkeverni. 
Mellékhatások. Emelygés, hányinger, hányás. 
Figyelmeztetés. 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékletű folya
dékban (viz,.tea, tej). szebad elkeverni, mert magasabb hőmérsékle
ten az enzim inaktiválódik. Az oldat nem tárolható. Por alakjában 
hideg helyen (hűtőszekrényben) tartandó. 
Megjegyzés. -!It Csak vényre adható kL és -csak egyszeri alkalom
mal. A kezelőorvos kizárólag a regionális központok· által megálla
pított laktózintolerancia esetén, a központok javaslatára, 14 éves 
korig térítésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 25 g. 

/C' l .L. •é .. t~ ~nt'IA J 100 GAPONA EGIS /, ., ·Loo_-,(_,.{ ·> i'1~?cr!11r;· . 
inj., tabi. ' -~ ____.~--·_. -. -· 1 ·- '_v'._!!_:. 
Hatóanyagok. 0,5 mg tranteli_niúm bromatum, 50 mg bencyclani
um hydrogenfumaricum (2 m!J arnp.-nként; 1 mg trantelinium bro
matum. 150 mg bencyclaniúm hydrogenfumaricum, 1 mg benacty
zinium chioratum tabi. :;nként. 
Javallatok. IdegrendSzerre ható, feszültségcsökkentő komponense 
révén elsősorban)dégfeszültségek okozta emésztőszervi görcsálla· 
potok, pl. irri!~bilis colon szindróma és cholecysta dyskinaesis. · 

;/,/ 

• Regionális kőzpontok:-
iiz Orvostudományi Egyetemek Gyermekklinikái. 
a Fővárosi Tanács lészló Kórháza ll. Sz. Gyermekosztálya, 
a Fővárosi Tanács Heim Pál Gyermekkórház Rendelőintézete, 
a Fővárosi Tanács Budai Te(Üieti Gyermekkórház-Rendelóintézete, 
a Baranya Megyei Tanács Gyermekkórháza, Pécs, 
a Borsod Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete Gyermekegészségúgyi Kózpont. 
Miskolc, ,__ . -
a Vas Megyei Tanács Markusovszky Kórház-Rendelőintézete Gyermekosztály, 
Szombathely 
a Városi Tanács Kórház-Rendelőintézete, Dunaújváros, Gyermek-fertőzőosztály 
gaSztroenterológiai rendelései. 
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Ellenjavallatok. Glaukóma, myasthetiia gravfs. hipotónia •. ,-··p.rioo~s.· .. -
tahipertrófia. /: . 

. Adagolás.Akut·kezelés esetén a szokásos napiadag 3:)2'od-2 · 
tabi., közvetlenül étkezés után, Prompt hatás céljából_,.vagy h.a az 
orálisalkalmazást hányinger, hányás stb. akadályozz!!A\api 1""2-szer 
*-1 amp. adható im.,Jv., a• beadás helyétNáltogatVa, mertlókális 

· érzékenységet;:esetlegszövetkárosódást.(tromb0flebitiszt) .• okózhat. 
A -keringés és _a légzéS 'súlyoS -zavarában, -koii~Szushajlam -ese té n a 
parenterális adás óvatosságat :igényel. 
Krónikus kezeléskor az első napokban a _siOkásos adag·:3-szdr 1-2 
tabi .. közvetlenül étkezés után, majd- ~zájszárazságjelentkezésekor 
-a korábbi mennyiséget felérecharml)dára kell csökkentenie Ilyenkor 

- ~!\1~=~.:':f~o'k:3s~~i'-'l! ~~~~;g::it~6triid;ié~;~;1~~~;.;~~~~ke-
nés, álmatlanság,' akkomodácit)S:zavar;;rnérsékeluachikardia .és-pal
pitatio cordis; hólyagtenezm,uS, obstipáció, eritéma,- nauzea; 
Gyógyszerkölcsönhatásf Ovatosan adható: 
-triciklikus antidepresszáÓsokkal -(a mellékhatásokat::s:zinemiZmus 
. révén fokozzák). / , . ·· • 
Figyelmeztetés .. A_;t8rhesség első harmadában alkalmazása ""···'··· • 
ajánlatos. -Alkalmazása létászavart okozhat (járművezetés. balles<~ti 
veszéllyel járó "}UÍÍkal). . 
A kezelés sor;!in' az alkoholfogyasztást kerülni kell. 
Megjegyzés. li< li< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelk~zése 
szarint-egy vagy -két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 O amp. (2 ml); 20 tabi: 

GARASON Essex 
-·""'-· 

u 110; w 21() 
szemcsepp ,-- __..-
Hatóanyag. 3 mg gentam1c1num (szulfátsó formájában); 1·· mg 
betemethasonum natricum (foszfátsó-formájában) 1 ml steril oldat
ban. 
Javallatok. A sze_m gyulladáSos_ állapota, ha antibiotikus hatás is 
szükséges: Staphylococcus okozta blefarokonjunktivitisz, flicténás 
keratokonjunktivitisz, baktériumallergiás keratokonjunktivitisz, vala
mint :gentamicinre ·érzékeny kórokozók él tal telülfertőzö~:"llllergiás · 
gyulladásos konjunktivitisz, továbbá- a .. szeni lellj)etes. ret~geinek 
gyulladásos és allergiás elváltozásai. 
Makacs elülső szegment folyamat vagymély gy_ulladáS esetén kiegé-
s~itő ... s~erként. .. -~ --- .. <_., .... ,. • ., •••• 

Ellenjavallatok. A hatóanyagokkal s~embeni túlérzékenység. Her: 
pes simplex, keratitis dendritica, vakcinia, variceua·, a conjunc~iva és 
cornea virusos megb!:!tegedéset- a s_zem mikobakteriáliS_és göinbás 

286 

megbetegedései, trachóma, továbbá koi-neális idegentest .eltávolítá-
sa után. --
Terhesség esetén adagolása megfontolást igényel. .. _ , 
Adagolás. Szokásos adagja naponta 3-4-szer 1-2 csepp a kotohar
tyazsákba. Heveny állapotban egy-két óránként ~ csepp adható. 
Gyermekeknek 8 éves kor alatti alkalmazása nem aJánlott. 
Mellékhatások. Csfpó érzés, múló irritáció, továbbá szerytn_yom~s
emelkedés. glaukóma. ritkán látóideg-ártalom.~ látótér.és-lá~IH!fes
ség romlása, hátsókérgi lencseho~ál_y, el~úz~d~ sebgyogyulas, ~e
veny elülső uveitisz, bulbusperforac16, m1dnaz1s, az akkomodác16s 
kéPesség csökkenése, ptózis, allergiás érzéken~ég. . 
Figyelmeztetés. Ha rövid kezelési, id~ után latható Javulás nem 
következik be, más kezelésre kell átterm. . 
Tíz napnál hosszabb kezelés után tonometria és -réslámpav1zsgálat 
szükséges. , , ., , • · rt · 
Sclera- vagy cornea·elvekonyodassaiJaro bet.~~seg eset~n pe o~a· 
ció léphet tel kortikoszteroid_ hatásra. Baktenahs szaruhartyaf~kely 
esetén (Pseudomonas aerugmosa) helyes kezdetben csak antibak-
teriális szart használni. . 
Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel 
járó munka!). ~ . d 

1 
c. 

Megjegyzés. +- + Vényen nem rendel~etó. Sza~orvos1 re,n e om
tézetek költségvetésük terhére szerezhet1k be ·az oket elláto gyógy
szertárbóL 
Csomagolás. 5 ml. 

GASTRIXON E GIS F OOO; J 100 
inj .. tabi. · · · ké 
Hatóanyag. 0,5 mg trantelinium bromatum (1 ml-es) amp.-n nt; 
2 mg trantelinium bromatum tabl.-nként. __ ., . 
Javallatok. Ulkusz, főleg nem organikus pylo~US:~U~?d~l zavarr~l 
és/vagy hipermotilitással. Egyéb em~s~ós_z~rv1 gorcs?k, hlperm~tl
litás, pl. cholecysta dyskinaes1s vagy 1rr1táb1l1s col o~ szm~ról!'t;~ a_dJU
váló kezelése. Fájdalom- és hányinger csökkentésere, h ugyuti Slma-
izomspazmusok, ill. kőrohamok esetén alkalm~zha~ó. . 
Ellenjavallatok. Glaukóma, myasthenia grav1s, h1potóma, prosta
tahipertrófia. 1 1 
Adagolás. Általános napi felnótt adagja 3-<l mg (3-szar *-1 Y;< 
tabi.) étkezés után, ill. 1-1.5 mg 1m. (2-3-szor 1 amp.) Iskoláskoru 
gyermekeknek Ya-% menny_iség. . . . 
Kombinációs terápia: antacidokkal vagy h1sztamm H2-antagomsták-
kal együtt alkalmazható. · . \ . . . , 
Mellékhatások. Száj- és _toroks~árazság, ntk~~f?an m1dná~1s, mar
sékelt tachikardia, palpitatio cordis, akkomodac1os ~avar, holyagte
nezmus, ill. enyhe vérnyomásesés és kivételesen entéma. 

287 



Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható.· 
- antihisztaminokkal, neuroleptikumokkal, triciklikus antidepresz-

szánsokkal ( antikolinerg hatás fokozódása); 
...,...amantadi.nna_l_(fökozott-kolinerg hatás). _ ·_,; _-· 
-FigyelmeztetéS~- Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, 
baleseti veszéllyel-járó munka'!). -/ -- ·, _ - --- -_·-_ 
Megjegyzés~--~~~~+-.Csak vényre:adható- k.i. Az-orvos rendelkéZésa 
szerint- egy vagy két alkalommal - isméte_lhető. 
Csomagolás. 10 amp. (1 ml); 20 tabi. 

GASTROGRAFIN Schering X110 
oldat . .·'•• . ·. . 
Hatóanyagok." 1 O g nBi~ium amidotrizoic.um,.-()6 --g me_glununum 
amldOtrJZOlcum --1 OU _mLvJzes oldatb_an,{370 -mg:,_{/ml).--- --
Javai Jatok. _A_ gyomor-bél rendszer. radiológiai--vizsgálata.-.. Részle
·ges vagy teljes sztenózisra utaló gyanú.· Fenyegető perforáció (u!cus 
pepticum. diverticulum). Egyéb akut állapot. mely esetleges sebé-
szeü beavatkozást igényel. . 
Gyomor- és bélrezekeié utáni állapot (perforáció veszélye,. varrat-_ 
elégtelenség). Megacolon. Idegentestek és tumorok, valamirif"c. 
gasztrointesztinális sipolyok vizsgálata endoszkópia előtt.- Alkalmáz-

; ható minden, a bárium-szulfátéval azonos javallat esetén. ha_ a-bái-Ü.t7 
mos vizsgála_t ellenjaVa lit. nem kivánatos vagy eredménye nein_.-kielé--- _, 
gító. Báriumos kontrasztanyaggal kombinálva előnyös a gyórTior-bél "---~· 
passzázs rutins_zerú vizsgálatában. 
A hasüreg komputertomográfiás vizsgálatakor a gyomor- és bélgáz
tartalqm által okozott múvi elváltozások kiküszöbölése, valamint .a 
szomszédos szervektől, különösen a hasnyálmirigytól való::.el~ülöhf,
tése. . . -~-~:- :.-<\-._/ 
Ellenjavallat. Jóddal szembeni túlérzékenység. beftidratálödtítt 
betegeknek, csecsemőknek,. kisgyermekeknek csak meglelelő higl-
tásban alkalmazható. -
Adagolás. Orálisan: a.beteg korától és a vizsgálat tipusától függő
en. F~ln6tt~k és 1 O éven felüli gyermekek gyomorvizsgálatához 60 
ml. gyomor•bél passzázshoz60-1 00 ml. Idős és leromlott állapotban 
-levő betegeknek ajánlatos az oldatot vizzel 1 : 1 arányban hlgltani. 
·A nyelőcsőben· 'és ·a·· gyomor•béltraktost>án·"előto·rawo~' pélfóilic1ó. 
.vagy varratelégtelenség korai felismeréséhez .. 100 ml alkalmazása 
rendszerint elegendő. , . ,- .. , 
Ha a gyanított gyomor- vagy bélsérülés röntgenvizsgálattal_·-nem 
állapltható meg biztonsággai,.Gastrogralin-itatás után kémiaimód
szerrel vizeletvizsgálat végezhető; ha':a készltrhény a: gyomor-bél
traktusból a hasüregbe jutott 5 ml. vizelet koncentrált sósawallörté
nő elegyltése után 2 órán belül jellegzetes kristályosodás jelenik meg 
az üledékben, -_-. --·- .. --.~'"·" .. ,---~-"'·:·,-·-
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1 O éven aluli gyermekeknek legleljebb 15-30 ml adható. a hígítási 
arány 1 :2, csecsemőknek és kisgyermekeknek 1 : 3. 
Komputertomográfia (CT): 1-1,511-5%-os oldat (10-50 ml Gast
rografin 1 1 vfzben) beadása után végezhető. 
Rektálisan: Felnötteknek 1 :3. 1 :4 arányban vizzel hlgitandó. A bá· 
rium-szulláttal ellentétben ebből a lelhigitott oldatból 500 ml ele
gendő a vizsgálathoz. Gyermekeknek 5 éven felül 1 :4. 1 .. :5 -ilj;!Íny
ban vízzel higítandó, 5 éven alul a higítás1 arány 1 : 5. 
A készítmény nagy ozmotikus nyomása terépiásan felhasználható 
csecsemák nem komplikált mekóniumile'uszának megszüntetésére: 
a környező szövetekból folyadékot von el, amely a bél be áramlik és 
a megkeményedett magzati béltartalmat mobilizálja. 
Kombinált alkalmazás: Felnőtteknek 30 ml. 5-1 O éves gyermekeknek 
2-5-ml a szakott bárium-szulfát-szuszpenzió menny_iségéhez. 
5 éven aluli gyermekeknek 2-5 ml100 ml bárium-szulfát-szuszpen
zióhoz. 
Szükség esetén (pylorusgörcs, pylorus-sztenózis) a keverék a kont
raszthatás gyengülése nélkül hígítható. 
A gyomor kiürülési ideje azonos a báriumos készitményével, a bélte
lődés azonban gyorsabb. Gastrografint önn;agában alkal":lazva .a 
kiürülés általában 2 óra alatt befejeződik, am1g a Gastrografm-bán
um-szulfát keveréké 3 óráig, egyes esetekben még -tovább is eltart
hat. A székelési inger észlelése megfelelő pillanat a vastagbélfelvé
tel hez. 
Meilékhatások. Diaré. A fennálló anteritisz vagy kalitisz átmeneti
leg súlyosbodhat. 
Figyelmeztetés. A víz- és elektrolitháztartás egyensúlyát a vizsgá
lat előtt normalizálni kelL A fokozott ozmotikus nyomás és a tm lekből 
való minimális felszívódás miatt csecsemőknek és kisgyermekeknek 
az ajánlottnál nagyobb adagban nem adható. Az elkészített oldat 
7 "C alatt kikristályosodhat. Ez a jelenség melegítéssel és rázogatás
sal megszúnik, a készhmény hatását és stabilitását nem befolyásolja. 
fzesítő és nedvesítő adalékanyag-tartalma miatt intravaszkulárisan 
nem szabad alkalmazni. 
Megjegyzés. >i< Kizárólag lekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 x 1 00 ml. 

G ELASPO N Germed l 260 
Steril, reszorbeálódó zselatinszivacs. 
Javallatok. Sebésztben: vérzécsillapításra sebészeti beavatkozás 
után; véredények sérülése esetében tamponként; érvarratok rögzíté
sére; intrakraniális szivárgó vérzésekben. Thorkildsen-drén alkalma
zásakor, laminektómiában a vér alvadásának elősegítésére; tumor· 
mŰtétekben a kiirtott daganatok üregeinek kitöltésére. 
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Fogászatban: extrakció, mútét után sebüregek kitöltésére és- tampo
nálására. 
Ellenjavallat. Erősen szennyezett é'sfertózött sebekbe nem irilplán-
tálható!> '·· . · 
Alkalmazás. A vérző sebfelület ellátásához steril ollóval megfelelő 
méretúre vágott és steril nátriuin-kl9rid- vagy trombinoldattal-átita
tott Csík használ'atos,-de haSználható a·csík szárai:Qn-·is;--·Acmegned
vesített szivacsot az applikáció előtt enyhén kinyomjuk, majd száraz 
mullpamacs segitségével néhány másodperces enyhe nyomással a 
seb felületére helyezzük. , . 
Megjegyzé·s~ Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 1 db (1 O x 4 x 1 ~m). 

GELIFUNDOL Biotest 
infűzió 
lásd: 2.2-fejezet. 

M200 

GENTAMICIN Chinain S730 
1 O mg, 40 mg és 80 mg i nj. . .· 
Hatóanyag. 1 O mg, 40 mg, ill. 80 mg gentamici num (2 ml) amp( "·, 
nként szulfátsó formájában. -" r 

Javallatok. Gentamicinre érzékeny kórokozók által okozottfertőzé\ 
sek: 
- bakteriémia (újszülöttkori szepszis is); 
-légzőszervi fertőzések '(pneumónia, bronchopneumónia, pleuri-

tisz, empiéma); 
- húgyúti fertőzések (akut· és. krónikus pielonefritiSz, prosztatitisz, 

dtalízisen levő beteg kezelése); '~ :, /:;'-
- emésztőszervi fertőzések, peritonitisz; 
...., fertőzött· sebek; 
...:., csont- és·-·lágyrészfertőzések, égések; 
- meningitisz; 
-genitális fertőzések. 

_ A terápia-· lehetőleg mikrobiológiai-vii:sgálat és· az antibiotikumérzé-
kenység meghatározása után törtérijék. ·· ... __ 
Felté_t~_lez_~ető v~_gy _igaz_qlt Gra_Jll-negatív_ szep~zisben-_els(),k_éfit vá_~ 
la~ztandó ántibiotikum. EletveszélyeS Sz9Ptikus_ ·anapot6kbari, tla -a 
kórokozó nem ismert; penicillin vagy cefalosporin tipusú antibioti
kummal kombinál ható. A kórokozó azonositása és antibiotikümérzé
kenységének megállapítása után, ha szükséges,más, megfelelő anti-
bakteriális terápiára kell áttérni. ,-~,-,,_ -· > -· , - - -
Ellenjavallatok. GentamicintúlérzékénySég. 
Adagolás. lntramustkuláris·alkalmazás: 
Normál vesefunkciójú betegek kezelése esetéil 'átlagos· napi-'a'dagja 
felnőtteknek-3---mg!ttkg·,-három eqyenl6 részre- elosztva, 8-óránként. 
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Életveszélyes fertőzések esetén ez az adag- átmenetileg- 5 mg/ttkg 
napi értékre emelhető, 3-4 egyenlő részre elosztva. Miyel a gentami
cin koncentrálódik a vizeletben és a veseszövetben; húgyúti fertőzé
sek általában eredményesen kezelhetők 2 mg/ttkg napi adagokkal 
(2 részletben). Hatása a húgyúti fertőzések kórokozói ellen pH 7,5 
fölött fokozódik, célszerű tehát a vizelet alkalizálása. 
Csecsemők adagja 1 éves korig 5-7,5 mg/ttkg naponta,, ~~.,egy 
hétnél fiatalabb újszülötteké 5 mg/ttkg naponta, három Tésztéthen, 
8 óránként. -
Gyermekek szokásos adagja 3-6 mg/ttkg naponta, három részlet
ben, 8 óránként. 
Beszúkült vesefunkció esetén az adagolást a veseműködés alapján 
kell meghatározni:_ az első 1 mg/ttkg adag után az -injekciót vagy 8 
óránként csökkentett mennyiségben, vagy normál adagban hasz
szabb intervallumokban adagoljuk, pl. a táblázat l. vagy ll_. oszlopa 
szerint. 
A kezelés során lehetőleg ellenőrizzük a szérum gentamicinszintjét. 

.· gentamicinadagolás 
karbamid, i11. szérumkreatinin karbamid-N l. IL.-

(mmol/1) (J.IffiOI/1) 1 mg/ttkg 8 óránként 
(óránként) .(mg/ttkg) 

,; 7,0 ,; 11 o 8 1 
·7,0-10.4 110-168 12 0,5 
10,8--14,0 176-247 18 
14,4-17,6 256-327 24 0,25 
18,0-26,6 335--468 36 
27,0-36,0 477-636 48 0,1 

;» 36,0 ;»636 72 

A kezelés szokásos időtartama 7-1 O nap. 
Dialízisen levő beteg kezelése esetén: dialízisenként 1 mg/ttkg. 
Intravénás alkalmazás: 
Különleges esetekben indokolt amikor az im. adás nem alkalmazha
tó (sokk, vérzési zavarok, súlyos égések, csökkent izomtömeg stb.). 
Az iv. alkalmazásra javasolt adagok azonosak az im. adagokkaL Az 
egyszeri adagot 100--200 ml infúziós oldattal (steril izotóniás nátri
um-klorid- vagy glükózoldat stb.) fel kell hígítani; koncentrációja ne 
haladja meg az_1 mg/ml értéket (0,1%). Az infúzió szokásos időtar
tama 1-2 óra. 
Mellékhatások. Ototoxikus hatás: egyensúlyzavarok és halláská
rosodás, különösen azokon a betegeken, akiknek a kezelést megelő
zően vesekárosodásuk volt. továbbá akiket az előírtnál hosszabb 
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•d~ig vagy nagyobb adagokkal ke~eltek. Tünetek: szédülés, fülcsen· 
gés:-fülzúgás, ritkán hallásvesztés. Nefrotoxikils hatás:-kü1önösen 
már-:_eteve"b~Szűkült-vesefunkciójú betegeken, akiket --az -etőfrtnál 
nagyobb.adagokkal kezeitek. Tünetek: emelkedő karbamid-N,, ma
radék-N-, Szérumkreátinin,.értékek, .. albuminúria, oligúria. 
Előfordulhat továbbá kábultság, bórbizsergés, zsibbadás, izomrán-

. gás, görcs;. túlérzékenység~ (bórkiütés,•urtikália), fejfájás;. hányás, a 
--retikulocitaszám -növekedése; granulocitopénia, ·anémia, a:szérumbi
lirubin- és transzamináz: (SGOT, SGPT} értékek émelkedése. 

·Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
-más neurotoxikus vagy nefrotoxikus gyógyszerekkel { neurotoxici-

tás és nefrotoxicitás .fokozódása}; · . . .. ' 
- erós-hatású diuretikumokkat (ototoxi_citás fokozódása};>-,_, .-
-neuromuszkuláris blokkolókkal;·•{izomrelaxáns·hátás fokozódása, 

légzésbénulás:veszélye). . . • 
Figyelmeztetés. Az esetleges ne fr o- és neurotoxikus tünetek miatt 
a kezelést szigorú orvosi -ellenőrzés mellett kell folytatni._, ____ _ 
Vesekárosodás eseténa szérum hosszan tartó és magasabb gentami
cinszintje- miatt a betegeket az atctoxicitás jobban veszélyezteti, 
ezért a vese~, hallás-, és egyensúlyfunkciók a kezelés előtt és 
rendszeresen ellenörzendők. -
Bénális,-vesztibuláris vagy akusztikus funkciÓromláS ésZlelésekor 
kezelést abba kell hagyni, ill. az-adagolás! megfelelóen módositani 
kell. Myasthenia gravisban és Parkinson-kórban sz_envedő, valamint 
idős betegek esetében óvatos alkalmazás, megfelelő orvosi ellenőr
zés szükséges. 
Újszülötteknek és_ terheseknek nem:éljánlott, kivéve az élete(tenye
getó állapotokat. . . . . . • . . ,,:, .; •· , 
Túlad~golás vagy toxikus tünetek esetén peritoneál_is_vagy Jíemodia-J 
lízissel gyorsítható kiürülése a vérből. " · - · 
A kezelés alatt a gentamicime nem érzékeny mikroorganizmusok 
előretörése előfordulhat. 
A kezelés idején ügyelni kell a bő folyadékbevitelre (naponta leg-
alább 1500 ml}. . . . < 
~enicillínekkel kombinált kezeléskor a kétszer kö'zös infúzióban nem 

· adható (egymást inaktiválják}. Más gyógyszerrel se szivjuk fel közös 
"fecsk!!n'd6be; · ... .-.. · ,,. ···· ·- ";;· ···· · ... ··· 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasZnálásra van -forgalomban. 
Csomagolás. 10 amp .. (10 mg); 10 amp. (40 mg); 10 amp. 
(80 mg). · 
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GENTAMYCIN Pharmachim T 110 
hab-aerosol 
Hatóanyag.1 00 mg gentamicinium sulfuricum (1 00 g) 0/v-emul-
zióban. . · ·· -. -. 
Javallatok. Felületi és mélyebb bór alatti szövetsérülések, égési, 
traumatológiai és rnűtéti sebek. Nehezen gyógyuló fekélyek, fisszú
rák, ragadok, valarnint egyéb elsődleges vagy másodlag __ os: f~'l,~_zés-
sel járó felületi sérülések. --·--,;-: 7"'C 
Ellenjavallat. Gentamicin iránti túlérzékenység. 
Alkalmazás. Naponta néhányszor - legfeljebb 5-ször_ ·- a sérült 
testfelületre juttatni. 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakció, enyhe ·eritéma-és pruri
tusz, ezek a kezelés megszakitását általában nem teszik szükségessé. 
Előfordulhat fényérzékenység is. 
Figyelmeztetés. Egyéb antibiotikum helyi alkalmazásával egy~zó
en, a gentamicin esetében is-számítani kellaszerre nem érzékeny 
mikroorganizmusok (pl.: gombák) túlszaporodására .. llyenkor alkal
mazását meg kell szüntetni, ill. más kezelésre áttérni: 
Vigyázni kell, hogy a-hab a.szembe ne kerüljön. 
Megjegyzés. + + Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 1 palack (140 g). 

GENTAMVCI N Pharmachim T 110 
krém 
Hátóanyag. 15 mg gentamicinium sulfuricum (15 g) vízzellemos-
ható ktémben. . 
Javallatok. Primer bőrfertőzések, impetigo· contagiosa. folliculitis 
superficialis, ecthyma, furunkulózis, sycosis barbae, akné, szekunder 
bőrfertőzések, dermatitisz. felülfertőzött gombás és vírusos bőrbe
tegségek, lábszárfekély, különböző eredetű·sebfertőzések. 
Ellenjavallat. Gentamicinnel szembeni túlérzékenység. 
Alkalmazás. Naponta 3-4-szer vékony rétegben az elváltozott bór
felületre kenni. 
Mellékhatások. Figyelmeztetés. L.: Gentamvein hab-aerösol. 
Megjegyzés.++ Kizinólag fekvöbeteg-gyógymtézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás.1 tubus (15 g}. 

GEOPEN Pfizer S 71 O; S 720 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg carindacillinum natricum (megfelel 382 mg 

-- karbenicillinnek) filmbevonatos tabl.-nként. - ·-
Javallatok. Akut és krónikus húgyúti fertózések, a következő kór
Okozók által okozott tünetmentes bakteriúriák: Enterobacter-fajok, 
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Escherichia coli, Protaus mirabil.is, Protaus vUigaris/ ·Morgari~ll.a 
morganii, Providencia rettgeri, Pseudomonas-fajbk, .Staphylococ
cus-fajokc .. ·· · ·· · . . :· :: ··. · 
A következő,. érzékeny mikroorganizmuSok okozta prosztatitisz: 
Escherichiá:'coli, .entérococcusok, · Protaus mirabilis.·, Enteróbácter
fajok. 
-Ellenjavallat.: ·Penicillinallergia. ·. ·· ' .. ·· ··.··c: .. ·c<:: 
Adagolás. Húgyúti fertőzésekben napL2-4 g (4-szer 1-2 tabi.). 
Prosztatitiszben napi 4 g (4-szer 2 tabi.). .. . . .. - •' .. 
Mellékhatások. Enyhe hányinger, hasmenés, ritkán hányás. Mint 
máS penicillinszármazékok után, előfordulhat bőrviszketés, urtikária, 
pr.uritusz, .. anémia,. trombocitopénia, leukopénia, .. neutropénla és 
eozinofflia. enyhe SGOT-emelkedés.a májfunkció >!!Qyéb,paraméte
reinek változása nélkül; flatulenciB; ·szájszárazságf;hasi görcs.ök;:-va-

.. ginitiSi.. . .,:__ . · --:,_·.~.o. 

·Figyelmeztetés. Szájon át csak filmbevonattal ellátott tabí. alkal
mazható. Az alkalmazás előtt és alatt célszera baktériumérzékenysé-
g i próbát végezni. · . · ·· · " 
Terheseknek és kisgyermekeknek adagolása megfontolandó_;... ... 
Hosszabb időtartamú kezelés során vese-, ·májfunkció és a vérkép/ 
ellenőrzése szükséges, ··.· . · · · .. . :. ~ 
Nem kielégítő vesefunkció esetén fokozott óvatossággal kórházi éS· .. 
laboratóriumi ellenőrzés mallett alkalmazható. ~"-
'Megjegyzés. ol< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 40 tabi. 

r.:~ 

GERMICID EGIS '·•A.600-, 
tabi .. végbélkúp gyermekeknek· · . . ' ~- ! 
Hatóanyagok. 336 mg aminophenazo.num, 164 mg acidum·.a-óxy:.. 
chinolinsulfonicum tabi.- nként; 100 mg aminophenazonum.kúpon-
ként. ' 

.Jávallatok .. Influenza, hOiéSes betegségek;· c lázcsillapítás, reuma, 
mialgia... . 
Ellenjavallatok.-. Hasmenés,· ·pirazolonszármazékok iránti túlérzé-
kenység. .,.. .. ' . , .' 
·Adagolás. Felnőtteknek naponta 3~szor·l-'2"tabL 
Gyermekadagok: 2-12 hónapos korig naponta ·3-s.Zor% gyermek
kúp, 2-14 éves korig naponta 3-5-ször 1 gyermekkúp. 
Mellékhatások. Allergiás bőrreakció, a fehérvérsejtszám .csökke-
nése, igen ritkán agranulocitózis. ~ , 
GVögysZ:erkölcsönhatás •. óvatosan. 'adható: 
.... nem szteroid gyulladásgátlókkal (a mallékhatások összegezöd het

nek), 
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Figyelmeztetés. A ritkán elóforduló agranulocitózis veszélye ·miatt 
tartósan csak orvosi felügyelet. a fehérvérsejtszám rendszerés ellen
őrzése mellett alkalmazható. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadhatók. 
Csomagolás. 1 O tabi.; 6 gyermekkúp. 

GERMICID C EGIS ~;!1..600 
végbélkúp gyermekeknek · . 
Hatóanyagok. 1 00 mg aminophenazonum, 20 mg phenobarbna
lum kúponként. 
Javallatok. Lázcsillapítás, különösen a központi idegrendszer fo
kozott ingerlékenységével, hányással járó magas lázas állapot;. fájda
lomcsillapítás. 
Ellenjavallatok. Hasmenés, pirazolonszármazékok és barbiturát 
iránti túlérzékenység, granulocitopénia. 
Adagolás. 3 hónapos korig naponta 3-szar Y2 kúp. Magas láz 
esetén J-..í1..óránként Y2 kúp, legfeljebb naponta 5-ször. 4--12 hóna
pos korban naponta 3-szar 1.kúp, 2-14 éves korban naponta 3--5-
ször 1 kúp. Makacs láz esetén 3-4 óránként 1 kúp, legfeljebb napon
ta 5 alkalommal. 
Mellékhatások. Enyhe bágyadtság, aluszékonyság, allergiás bór
reakciók, leukopénia, igen ritkán agranulocitózis. 
Figyelmeztetés. A ritkán alóforduló agranulocitózis veszélye miatt 
tartósan csak orvosi felügyelet mellett, a fehérvérsejtszám rendszeres 
ellenőrzése mallett alkalmazható. Több napig tartó használata után 
a:barbiturát kumulációjával is számolni kell. 
Megjegyzés. til Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése sze
ri nt- e~y va~y két alkalommal .... ismételhetó. 
Csomagolás. 6 kúp. 

GEROSAN Biogal mV 2ÓO 
kenőcs 
Hatóanyagok. 1 g mentholum, 1 g camphora, 2 g cinchophenum 
lithicum, 2 g methylium salicylicum (20 g) vazelin típusú kenőcs
ben. 
Javallat. Reumás fájdalmak esetén bedörzsölésre. 
Alkalmazás. Este-reggel magyorányit az .elózóleg szappanhal és 
meleg vízzel megtisztított bőrbe bedörzsölni, és melegen tartani ... 
Figyelmeztetés. A kenőcs szembe vagy nyálkahártyára ne kerul
jön; alkalmazása után kezet kell mostni. 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g) . 
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GEROVIT EG IS P 800; Y 100 
kapszula - - _ - ·._ _-_ - ---- -
Hatóanyagok. 75 NE ergocalciferolum, 250 NE retinolum, ·o~5 ~g 
cyan·oc"abalahlini.Jm1 ·o,-25-·mg· pyridoxinium chloratum, 0,5 mg :me
th8ndriolum; 0,75 mg' thiaminium chloratum, -1 _mg 'riboflaV.inum. 
1 mg tocopherolum aceticum, 2,5 mg menadionu1n natrium hydro
-gensulfurosum; 15 -mg nicotamidum. 50 mg acidum ~_as·corbi'com 
kapszulánként. 
Javallatok. Vitaminok hiánya vagy hiányos felszivódás~-ill.1okozott 
vitaminfelhasználás: igy savhiánnyal járó gasztritisz, idült-enteritisz 
és koliti$Z; diétás rnegszorítással járó betegség:az idős korban--(ulcus 
ventricui i et-duodeni, dia_betes mellitus stb.), -továbbá·presi:enilis és 
szenilis csontelváltozás (oszteoatrófia,·_oszteoporózis)-.-cldósebb ko
rúak t~sti és-szellemi kimerültségé,··-hipbproteinémiája,· .. Jekonvalesz
Cénciája, műtéti elő- és utókezelése:-- ~-
Adagolás. Napi 3-szor 1.:....2 kapszula-, előrehaladott korUaknak napi 
4 kapszula, Átlagos 4 heti szedés-után 1 0-14 nap-szünet beiktatásá
Val a kúra azonos-tartamínal folytatható és 2-3~szor megismétel
hető. 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 kapszula. 

GILEMAL Chinoin t\IF500 
tabi. 
Hatóanyag·. '5 mQ glibenclamidum tabL-nként. 
Javallat. Felnőttkori diabetes mellitus, amikor ·az inzulintermelés 
nem szúnt meg. - ·- '· --- - _;{f':, 

Ellenjavallatok. Acidózisos anyagcsereZavar, súlyos- ve_S~~/"'Tfl~\_ 
májműködési elégtelenség, terhesség. Juvenilis .diabetes mell_itus · 

. kezelésére nem alkalmas. _ ., ___ _ 
. Adagolás. Egyéni; csak gyógyintézeti vagy szakorvosi járób~teg" 

rendelésen történt be-, ill. átállítás alapján. Más orális antidiabetiku
mokateddig nemkapott betegek kezdő adagja napi 2,5 mg (l> tabi.) 
regg·eli,közben.=-Az átállftás más-orális antidiabetikumról-vagy-inzu
linról napi ~ tabl.-val kezdődjék, az előző antidiabetikus gyógysze
rel~_ f_<;J~_o_za!os_-_e_lh_agyá~ávaL Ha _e_;z __ a meQrlY'i~ég __ nell]_:-e_l_egemió,_ l3_ 
gyógyszer adagja.kb. 5-6 naponként %-:-%·tabl.-val.emelhető az 
anyagcsere-egyensúly. eléréséig. A-:·be'állítás --lehetőleg ·.naponkénti 
laboratóriumi ellenőrzés. mellett történjék, 
Atlagos adagja szükség szeríni naponta 2,5-15 mg, legfeljebb 20 mg 
(lh-3, maximálisan 4 tabL); -amely adag _reggel egyszerre is-bevehető, 
étkezés közben vagy közvetlenül utána~-
Mellékhatások. Szakszerűtlen adagolás, ill. diétahiba esetén hi
poglikémia, ezenkívül igen ritkán .9asztrointesztinális zavarok, eset
leg átmeneti allergiás bőrjelenségek. 
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Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- szulfonamidokkal, szalicilsav-. fenilbutazon~,- kumarinszárrriazé

kokka-1, MAO-bénítókkat béta-receptor-bldkkolókkal, któramfeni
kollal, _guanetidinnel és rokonvegyületével (hipoglikémia veszé
lye); 

- vizelethajtókkal (elsősorban tiazidszármazékokkal), kortiko-
. szteroidokkal, feniteinnal (hatását csökkenthetik). _____ :,:-"'=-~ 
Figyelmeztetés. Az étrendi előírások sz1gorú betartása el9nQedhe
tetlen. A kezelési időszak alatt a beteg diétája és életmódja állandó 
legyen. Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani 
tilos, mivel esetenként alkoholintolerancia fordulhat elő. Mútét előtt 
a beteget inzulinra kell beállítani. 
Megjegyzés.+ Csak vényre adható ki. Rendelését utasítás szabá· 
lyozza (1.: 3.8 fejezet).- Térltésmentesen rendelendő. Ha az orvos 
térítéskötelezettséggel rendeli, rendelkezése szerint _:egy vagy két 
alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 28. tabi. 

GLANDUCOPRIN Kőbányai Q 220 
olajos inj. 
Hatóanyag. 1 O mg progesteron um amp.-nként. 
Javallatok. Hormonhiányon alapuló habituálls abortusz. 
Ellenjavallatok. Májbetegségek. 
Adagolás. 1-2 naponként 10 mg (1 amp.) im. 
Mellékhatások. Fejfájás, hányinger, hányás, hát- és derékfájás. 
~yógy~zerkölcsönhatások. 6vatosan adható: enziminduktív 
gyógyszerekkel ( csökkenthetik a hatását). 
Figyelmeztetés. Tekintettel a folyadékretenció lehetőségére, szív
és vesebetegségben, valamint asthma brochialeban és epilepsziában 
történő alkalmazásakor fokozott elővigyázatosság szükséges . 
Az oldatban esetleg látható kiválás az am p. meleg vízbe való helye
zésével néhány perc alatt oldódik. Csak kristálytiszta oldat használ· 
ható. 
Megjegyzés. Ifi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkeZése 
szerint·- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 3. amp. (1 ml). 

GLANDUITRIN Kőbányai Q 400 
i nj. 
Hatóanyag. 10 NE hypophyseos partis posterioris extractum (1 ml) 
amp.-nként. 
Javallatok. Szülészet: fájásgyengeség eselén a tágulási és kitolási 
szakban, atcnia uteri. Gyermekágyi szubinvolúció megelőzése és 
vérzések csillapítása, abortusz befejezése utáni állapot. 
Sebészet: mútét utáni--bélhúdés. és vizeletretenció, ileusz. 
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Belgy?gyászat: diabetes insipidus, toxikus hiPOtónia. . -
EllenJavallatok. A méhruptúra veszélye, hipertóniás fájásgyenge- · 
ség. Hipertónia; szfv.- és vesebaj. Eklampszia esetéti óvatosan· .. ada:.. 
golandó. _ · · ·- • .,· · 
Adagolás. Szülészetben fájásgyengeség esetén iv. infúzióban 
(5-10 NE 500.ml izotóniás oldatba~) 12 csepp/perc induló sebes
séggel. Sect!o caesareában 1· ml az uterus·izomzatába .. Egyébként 1 
ml sc. vagy lm._(1 ml aszokásos egyszeri adag felső határa).
Mellékhatások. Elsápadás, szívdobogás, fejfájás, hányinger;pre-
kollapszus. . 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -egy vagy- két alk.Eilommal-- ismételhető. · 
Csomagolás. 5·amp. (1 ml). 

GLICERINES V~GB~LKOP Biogal J 300 
2 és 3 g 
Hatóanyagok. 160 mg, ill. 240 mg sapo stearini, 1,64 g, ill. 2,64 g 
glycermum (2, ill. 3 g) kúponként. 
Javallat. Székelési inger kiváltására. __ 
Adagolás. Szük~ég esetén felnőtteknek 1-2 (3 g-os). gyermekeke ·· 
nek 1 (2 g-os) kup; · . · - •; 
Figyelmeztetés. Rendszeres alkalmazása megszokáshoz vezethet'-
esetleg végbélizgalmat, gyulladást-okozhat. _ - ' 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 10 kúp (2 g); 10 kúp (3 g). 

G LUCAGON Novo ' ;•X 2Q!J 
inj. __ _. _ ._ --- --~\:-:,:.:·· \ 
Hatóanyag. 1 mg (1 NE) glucagonum (1ml) amp.-nként. Oldó;-' 
szer: aqu:a destillata pro injectione (1 ml) amp.-nként. \>; ·, ____ ,-

Javallatok. Súlyos hipoglikémia. A_ gasztrointesztinális traktus 
röntgen- vagy endoszkópos __ vizsgálatának elősegftése. Béta:..recep
tor-blokkolókkal történő mérgezés kezelése. 
Ellenjavallatok. Feokromocitóma, inzulinóma és glukagonóma. 
Adagolás. A súlyos hipoglikémia kezelése. A liofilezett-hátóanyag 
fel_()_ldása után feln6ttnek_ és_ gyerm_eknek 0,~_1 __ mg_ adhat\),,sc., _i lll~ 
vagy iv. H.a a beteg-állápata 20 percen beliri ne~ váltoZik,"aKkór- az 
adag megismételhető vagy glükózt kell adni iv. Ha a beteg a gluka
gonadásra reag~l, akkor szájon keresztül kell szénhidrátot adni a 
májglikogén-tartalom helyreállítása-és a másodl~gos hipoglikémia 
megelőzése érdekében. -· - -' ·_: 
Az inzulinsok_k-terápia. befejezése. -A'z. inzulinkáma ,befej'azésére 
0,~2 mg sc .. 1m. vagy IV. alkalmazható. Ha a.beteg 20 percen belül 
nem ébred fel, az adag megismételhető vagy iv. glükózt ·kell adni. 
Ébredést követően a beteget-szájon.·keresztül-:kell·táplálni; :-amilyen 
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gyorsan csak lehet. Igen súlyos kóméban az iv. glükóz és a glukagon 
egyszerre -adható. · 
A gasztrointesztinális traktus radiológiai és endoszkópos vizsgálata. 
A szükséges adagot (0,2-2 mg) egyénileg kell megvélasztani az 
alábbi táblázat szerint: 

.· 

Gyomorra. duodenumra. ·- A hatás_..tanaiDa Vizsgélat helye colonr:a gyakorolt hipotóniás 
- hatás kezdete (perC) (perc) 

GyomOr 
lv. l 0,2mg < 1 5-10 

0.5mg < 1 10-15 
1 mg <1 12-18 

lm. 
1 mg > 10-12 10-15 
2mg >5-6 15-25 

Duodenum 
lv. 

0,2mg < 1 8-'-12 
0,5 mg < 1 12-18 
1 mg < 1 16-20 

lm. 
1 mg > 8-'-10 20-25 
2 híg >4-5 22-30 

Colon 
hi.'.-

0,5-0,75 mg < 1 kb. 10-20 
lm. 

1-2 mg > 5-10 kb. 20-40 

Béta-receptor-blokkolótúladagolása esetén 1Omg-ot kell beadni iv. 
Az adag megismételhető, vagy a kezelés iv. infúzióval folytatható 2 
mg/óra adag alkalmazásával. 
Figyelmeztetés. Alkalmazása ·a gasztrointesztinális traktus rönt
gen- vagy __ endoszkópos vizsgálatának elősegitéséré cukorbetegnek 
különleges körültekintést igényel. Elméletileg lehetséges a hiper
szenzitivitás, mivel polipeptid készítmény. Az oldat szálak képződése 
vagy szilárd részecskék kicsapódása esetén nem használható fél. 
Az oldatot közvetlenül a felhasznélás előtt kell elkészíteni. 
Megjegyzés. ~ Kizárólag fekvőbeteg,gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp. (l mg) + oldószeramp, 
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GLUCOSUM EGIS M 200 
20% és 40% inj. 

, Hatóanyag;' 2 g, ill.· 4 g glucosum. pro infusione (1 O ml) arnp.-
nként~'-'-- -~--' ,____ -- - --.o 

Javallatok. Hipoglikémia. agy- és tüdóödéma, kardiomiopátia, 
máj betegségek, ólom o, arzén- s\b. mérgezés, mútét utáni állapot. 
Adagolás: Feln6ttekneka 20-40%-os oldatból l Q-.200 ml, gyerme
keknek a 20%-os oldatból 5-'1 00 ml ili. 
Mellékhatások._ Lokális Vénairritáció, ·tromboflebitisz ·előfordulhat. 
Figyelmeztetés. Kizárólag ív. adhatói Coma diabeticum esetén 
inzulinnaL >:, 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. -Ai. orvos rendelkezése sz-érint 
....: egy vagy két alkalommal - i_smételhetó. 
Csomagolás. 20%:10 amp. (10m!); 50 amp. (1 O ml);'f:i.IJ'p. (1 00 
ml); 40%: 1 O ampc (1 O ml); .5ll aR:~. (1 e ulf}; 1 amp."(1 00 ml); 

·6 amp. (100 ml). "l-nk<,. ·· 

GLUCOSUM Humán M.200 
infúzió 
Lásd: 2.2 fejezet. 

GLUCOZUM Chinain M 200 
infúzió 
Lásd: ISodex infúzió 

GLUTAMINSAV Medexport .,B 200 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg acidum glutamicum tabl.-nkéríi. _ 
Javallatok. Oligofrénia különböző fokai.-- mongolizmus, sze;tett 
agyi degeneratív léziók, posztencefalitiszes állapot, defekt s'zkizofré
nia, cirkuláris pszichózis és pszichopátia melankóliás alakja. 
Adagolás. Felnőtteknek és 14 éven felülieknek 10-15 g (40--60 
tabi.) naponta. de van olyan esevamikor napi 0,5-' 1 g (2-"':tabl.) 
is eredményes. Egyes súlyosabb esetekben legalább 6, de inkább 18 
hó_llap()s._ sőt ~- évi_g __ tartó_ folyamat?s:kezeté_s·is ~Zük~éges_sé·.válh~t. ___ .. ,,,_ ..... 
Gyerinekadair 2 hónaposkortól14 évés korig.'O.!Hl;2g/ttkg·na- ·· 
ponta, 3-5 részletben hónapokig. A fenti adagok8t:fokozatos:eme-
léssel kell elérni: · · 
Mellékhatás.--.NyugtalariSág, -melynek-;jelerltkezésekOr- ·az előző 
adagra 'kell-visszatérni, -és azt fenntart6-;ad8gnak-Kell tekinteni. · 
Figyelmeztetés.· NaQ\tobb--mennyiséQű. Glutari11nsav tabi. eLikor
betegeknek--történő adásakor figyel.embe kell venni,_ hogy-tBbt.
nként 173,3 mg cukrot tartalmaz, továbbá .azt is, :hogy a_ Glutarec 
-tabi; hatóanyagának --fele me n nyiség ét ·tartalmazZa;, 
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Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szetint 
- egyvagy két alkalommal- isrriételhető.-Az orvos akkor rendelheti, 
ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, 
szakrendelés (gpndozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 40 tabi.; 500 tabi. 

GLUTAREC Alkaloida 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg acidum glutamicum tabl.-nként. 
Helyetteslt6 készltmény: Glutaminsav tabi. 

GLUTARSIN . Germed 
infúziós oldat 
Lásd; 2.2 fejezet. 

M 990 

GLYCOSEPT Siogal T 150 
Hatóanyagok. 30 mg aCriflavinium chloratunl, 300 mg mentho
lum, 1 ,5 g natrium benzoicum, 1 ,5 g resorcinum propilénglikol tar~ 
talmú {30 ml) alkoholos oldatban. 
Javallatok. Akut és krónikus faringitisz és taringotracheitisz, geny
nyes arcüreggyulladás, -valamint- gennyes, fekélyes szájüregi:megbew 
tegedések, 
Alkalmazás. Ecsetelésre és porlasztás céljára eredeti töménység
ben, melléküreg-öblftésre desztillált vízzel-kétszeresre hígftva, száj
és garatöblitősre 40 cseppet 100 ml vizhez adva. 
Figyelmeztetés. Belsőleg nem alkalmazható. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható 
Csomagolás. 1 üveg (30 ml). 

GLYVENOL Chinain H 6oo 
drazsé 
Hatóanyag. 200 mg tribenosidum drazsénként. 
Javallatok. Vénás keringési zavarok: tartós állás vagy ülés- után. 
jelentkező lábduzzadás, feszülés, fáradtság, fájdalom. visszértágu
lással járó statikus ödéma, trófikus·zavarok; nodi haemorrhoidales; 
adjuvéosként flebitisz, ulcus cruris varicosum, vénás stázis okozta 
bőrelváttozások és poszttrombotikus szindróma. 

·. Adagolás. Felnőttek szokásos adagja naponta 3-'4-szer 200 mg 
(3-4-szer 1 drazsé), súlyos esetben 3wszor 400 mg (3-szar 2 dra~ 
zsé). A kezelést több héten át célszerű folytatni a panaszok gyors 
javulása esetén is. 
A kúraszerú adagolás időról időre megismételhető, ha az alsó végtaw 
gok foglalkozásból eredő állandó megterhelése áll fenn, különösen 
a meleg évszakban. Ágynyugalom a gyógyszer hatékonyságát jelen
tősEm fokozza. 
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Mellékhatások. Gyomor-bél panaszok, teltségérzés, hányinger, 
bőrkiütés, -melyek a szer elhagyására spontán javulnak. 
Figyelmeztetés. Flebotrombózisban és tromboflebitiszben -csupál) 
a sz okásos ·terápia kiegészítésére-alkalmazható. 
Az antikoagulánsbk-hatását nem helyettesíti! 
Megjegyzés. >!< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 

·szerint--·egy vagy-kéfa1kalommat..:.. ismételhétő.- - -
Csomagolás. 20 draz:sé~ 

GORDOX Kőbányai :1250 
inj. 
Hatóanyag.·1 00 OOO NE aprotininum (kallikrein-inaktiváto<):.(l Qml) 
amp.-nként. -_ '-'_ ': <c:-:c_'- ___ . __ . __ -_, 

Javallatok. Elsődleges_ hiperfi[>rinolít1~u_s_vérzés,':AdjiJVáns~(erápia-: 
ként 'súlyoS akut pankreatitiszben,_ J<rónikus .recidiváló pankreatitisz 
súlyos relapszusában, posztoperatív és traumás pankreatitis_zben.~:
Ellenjavallatok. Disszeminált . .jntravazális ·koagulopátia ~(DIC); a 

_készítmény iránti túlérzékenység'. 
Adagolás. Felnőttek kezelésót kb. 500 ezer NE iv. kezdeti adaggal. . 
lassan (max. 5 ml/perc sebességgel), fekvő helyzetben kell kez_ de~i: 
Az.elért vérszínt fenntartását -tartós cseppinfúzióval (200 _ezer- ~E 
<Hl óránként) kell folytatni. A napi összadag minimum.1 millió N~, 
A klinikai kép és· a laboratóriumi._leletek javulása után:_a. napLadag · -, 
fokozatosan (500. ezer NE-re) csökkenthető.- · :· _ , . __ - "'-·-· 
Gyermekeknek - testtömegüknek megfelelóen-- a felnőtt adagok 
arányos mennyisége adható.:· 
Mellékhatás. Túlérzékenységi reakciók, melyeksúlyosság!ll! keze-
lés megszakitását iS indokolhatja. ''- _ _ -- , 
Gyógyszerkölcsön hatás. Együttadása tilos: ~. <· . _) 
-, Rheomacrodex infúziókkal (egymás érzékenyítő hatásáLfókoi,.. 

zák). 
Figyelmeztetés. A hatóanyag fehérje· eredetű, polipeptid szefkeze
tű,. ezértantigénként viselkedhet. A túlérzékenység .megállapítására 
a _kezelés előtt ezerszeres hígításbóL1 _ml-t.iv.-_keJLbeadnL.lúl_érzé
kenységi reakció esetén nem használható._ a: készítmény. 
Az infúzió-adása, ill. injiciálás•alatt jelehtkezó-túlérzékeny'Ségi tüne
tek vagy intoleranciaesetén-az adagoliist azonnat·meg·kell szakftani:
MegjegyZéS. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintéZet~:·(gohdozQintéze-
ti) felhasználásra. · 
Csomagolás. 1 O amp. 
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GRAMURIN Chinoin S 500 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg acidum oxolinicum tabl.-nként.~ 
Javallat. Cisztitisz, pielonefritisz, pielitisz, pielocisztitisz, bakteriú
ria, esetleg prosztatitisz. Műszeres vizsgálatok (katéterezés, ciszto
szkópia stb.) okozta fertőzések, ill. ezek megelőzése. 
Ellenjavallat. Terhességben és szoptatás alatt, valarilint_~_~()~&Qos 
kor alatt csecsemöknek nem adható. ··< 
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek és 12 évesnél idősebb gyer
mekeknek naponta 1500 mg (3-szar 2 tabi.), közvetlenül étkezés 
után. 
Gyermekeknek: 3 hónapos kortól - 2 éves kor alatt megfontolt 
esetekben- adható. Átlagos adagja gyermekeknek napi 25 mg/ttkg 
az alábbi táblázat alapján: 

naponta adott gyógyszermennyiség 
életkor testtömeg 

tabletta mg 

3 hónapostól 
125-250 . %-1 1 éves korig 5,5-10kg 

1-3 év 10-14 kg 250-350 1-1% 

4-5 év 15-18kg 375-450 1 'h-1% 

' 6 év 20-22 kg 500-550 2-2Y.. 

7-12 év 22-36 kg 550-750 2%-3 

A feltüntetett gyógyszermennyiséget 3-4 részlétben kell bevenni. 
A kúraszerű adagolás időtartama felnőtteknek 2-4 hét; gyermekek
nek 7-10 nap (kivételesen- elhúzódó, fenntartó kezelésesetén
még két hétig, csökkentett [15-20 mg/ttkg] adagban l: · : 
Mellékhatások. Gasztrointesztmál1s panaszok: has1 fájdalmak, 
hányinger, hányás, kolesztázis, hasmenés; allergiás reakciók: pruri
tusz, urtikária, angioneurotikus ödéma, eozinofília; közp~nti ideq
rendszed tünetek.' aluszékonyság, nyugtalanság, gyengeseg, szédu
lés, látászavarok. Toxikus pszichózis (konvulziók), prediszponáló 
betegségek (epilepszia, arterioszklerózis) esetén; vérképző szervek 
károsodása: trombocitopénia, leukopénia, hemolitikus anémia; to
vábbá fotoszenzibilitás. 
A mallékhatások többnyire csak átmenetiek, a kezelés megszakítása 
csak ritkán válik szükségessé. ' . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Az oxolinsav enz_i_minhibitor~ ezér; 
más- a májon át eliminálódó-gyógyszerrel egyutt adva szamoln1 
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kell az utóbbi lassúbb kiürülésével és az ebből 'eredő' intoxikáció 
lehetőségéveL Célszerű tehát az egyidejűleg adott gyógyszerek dó
zisának csökkentés_e, ill. a betegek fokozottabb:elhmórzése. Furose" 
mid-ft>kozhatja·a-Gramurin aktivitását húgyúti fertözésekben {növeli 
koncentrációját a vizeletben).· ,_ _.- " 
Figyelmeztetés. Épilepsziás betegeknek-a_ központi idegre!ldszerre 
kifejtett hatása -miatt;-_valamint máj- _'és veseelégtelenségben_-szenve
dőknek, a funkciós vizsgálatok elvégzése mellett, csökkentett adag
ban, fokozott-óvatossággal adható. Csecsemőkori alkalmazása foko-
zott ellenőrzést_ igényel. . _ 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két--alkalommal- -ismételhető.- Az-orvos--akkor 
rendelheti. .ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó ·osztály, szakrendelés (gondozó),szakorvosa'JavasoiJa. 
Csomagolás. 42 tabi. 

GRANDAXIN EGIS C 100 
tabi. . 
Hatóanyag. 50 mg tofisopamum tabl.-nként. __ _ 
Javallatok. Feszültséggel, vegetatív zavarokkat enyhe anxietás~_ál ·, 
járó betegségek, azon__- neuróz_isok, amelyeket az- előbbiek mell~tt 
indítékhiány, fáradtság, reaktív depresszió, apátiás, inaktív állapotO~ 
jellemeznek. Pszeudoanginlis fájdalom tüneti, adjuváns kezelése. ~ 
Alkohotelvonási szindróma, predeliriózús, deliriózus állapotok vege- ~-
tatív és izgalmi tünetei. -
Az izomrelaxáns hatás hiánya miatt olyan kórképekben is alkalmaz
ható, amelyekben az izomrelaxáció kontraindikált vagy nem'4<ivána
tos (myasthenia gravis, -miopátiák, neurogén izomatrófiákJ._ ,-_:-·- -_;.,. \ 
Ellenjavallat. Eddig nem ismeretes. Bár teratogén hatást' nen1 ész
leltek, alkalmazása a -terhesség első-harmadában nem ajáh(éi_tós-;~-
Adagolás. Felnőtteknek: általában naponta 50-:-300 mg (1:-:3-.szor 
1,--2 tabi.). . . . . · · 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális panaszok, bőNiszketés, -exan
téma._ Túlzott élénkség és-_aktivitás, esetleg .. feszültség,_ingedékeny
ség, ami a dózis csökkentésekor vagy- a -g_yógyszer elhagyásakor 
megszúnik. Nagyobb esti adag után elalvás1 zavar._ . _ _: .. --
Figyelmeztetés.· Alkalmazásának első szakaszában" egyénenként 
meghatárOzandó ideig_ :-:- jármúvet vezetni vagy baleseti ·.Vesz~llyel 

· , járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó 
meg a tilalom mértéke. ~·.. . 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki.- Az· orvos. rendSikezése 
szarint-egy vagy két alkalommal-.lsmételhetó. 
Csomagolás. 20 tabi. 
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GRICIN Germed S 740 
tabi. 
Hatóanyag. 125 mg mikronizált griseofulvinum tabl.-nként. 
Javallatok. A bőr és a bőrfüggelékek lokális kezelésre rezisztens 
fonálgornbás megbetegedései (trichophytózis, mikropszoriázis, kró
nikus Epidermophyton rubrum fertőzés). 
Candida albicans okozta moniliázis, Malassezia furfur, Aspergil!us és 
Nocardia fajok okozta fertözésekben hatástalan. 
Ellenjavallatok. Súlyos májkárosodás, porfíria, malignus tumor, 
vérképzőrendszeri megbetegedés, leukopénia, terhesség. 
Adagolás. Felnőtteknek általában napi 500 mg (naponta 4 tabi.). 
Gyermekenek napi 125-250 mg (naponta 1-2 tabi.). A napl adagot 
4 egyenlő részre elosztva étkezés után bőséges folyadékkal kell 
bevenni. 
Mellékhatások. A kezelés első hetében fejfájás, szédülés lehetsé
ges, ami a gyógyszerszedés megszakitása nélkül 8 nap alatt megszű
nik. Ritkán gasztrointesztinális tünetek, allergiás.bőrjelenségek. Át
meneti albuminúria, reverzíbilis granulocitopénia, anémia, ami álta
lában nem teszi szükségessé a kezelés megszakítását. 
Gyógyszerkölcsönhatások. L: Griseofulvin tabi. 
Figyelmeztetés. A 'kezelés- eredményességének biztosítása érde
kében a betegnek a higiénés utasításokat be kell tartania, a· kezelés 
után a ru házatot és az ágyneműt fertőtleníteni kell. Lásd még Griseo
fulvin tabi. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint -'_ egy vagy két alkalommal - ISmételhető. - Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvóbeteg
ellátó·osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 100 tabi. 

GRISEOFULVIN Medexport S 740 
tabi. 
Hatóanyag. 125 mg griseofulvinum tabi. -nként. · 
Javallatok. Elsősorban krónikus, addig terápiarezisztens ·fonál
gombás megbetegedések. A hajas fejbór és a bőr fávusza, trichophy
tózisa és mikropszoriázisa. A bőr krónikus Epydermophyton rubrum 
fertőzése. Achorion hominis, Epydermophyton rubrum, tnchdphy
ton okozta onichomikózis. 
Ellenjavallatok. Súlyos májkárosodás, porfiria;- malignus tumor, 
vérképzőrendszeri megbetegedés, leukopénia. Terhesség. -
Adagolás. Felnőtteknek általában napi 500 mg (4-szer 1 tabi.) 
étkezés közben; 2-3 hét után már csak másodnaponként. A kúra 
időtartama a megbetegedés jellegétől függ. Csak fungisztatikus ha
tású; ezért addig kell adni, mig·ép szövet nem váltja fel a fertőzöttet, 
különben a fertőzés recidivál. Alkalmazása-többnyire önmagában is 
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elegendő, makaCS esetekben 'célszerű azonban lokális kezelésseJ 
kombinálni. Vegyes fertőzésekben, akár- bakteriáHs, akár ne~ érzé-
keny gomba--esetén,-szintén-kombináltan alkalmazandó. ,~ 
-Onichómikőzis kezélésekor a- gyorsabb terápiás eredmény elétésére 
célszerű a körrilök sebészeti elt~volitásával,.a_ hajas fejbőr és a.5:zakáll 
fertőzéseiben a fertőzött haj':levágásávalkombinálni. . . .. > .;· · 
Gyermekeknek 3 éves kor alatt általában· naponta 1;15"1.S7.mg (2-3-
szor 'h tabi.), 3--7 éves korban napi 250 mg (2-sze(.:l tabi.), 7-15 
éves korban napi 375 mg (3-szor 1 tabi,), .étkezés kozben; .. ·· 
Mellékhatások. Fejfájás, szédülés, általában ·csak a terápia első 
hetében. "Ritkán -ga_sztrointesztinális tünetek,_ átmeneti albuminúria, 
reverzfbilis granulocitopénia,:anémia; mely·általában nem tesz.i -szük
ségessé a .·kezelés megszakltását .. Atlergiési>őrjel.enségek: · ·.:• 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: :; . : •• 

..c kumarinszármazékkal (az.llntikoaguláns hatást csökkenti);· 
- barbiturátokkal (fokozzák a májban a lebomlást: hatáscsökkenés j. 

_ Figyelmeztetés. A kezelés ideje alatt-a beteg-ne fogyasszon alko-
. holt. Célszerű~ kivált gyermekeknek~ vitaminok pótlásáról gondos
kodni. • · · •. 
MegjegyzéS. lllill Csak. vényre adható ·kL Az--orvos rendelke~é,sé 
si:erinf~--egy vagy két- alkalotnmal-- ismételhető,:-:- Az orv:os·_akkbr 

_-·rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvóbeteQ\~ 
·ellátó·osztály,.:szakrendelés (gondozó) szakorvosa-javaso_lja; -"-~-
Csomagolás. 1 00 tabi. 

GRORM . Human mQ 500 
2 NE és 4 NE inj. . . .. . . . . . é~ : ... 
Hatóanyag. 2 NE, ill. 4 NE emben novekedési hormon. l!,O mg 
mannit; oldószer: 2 ml izotóniás nátrium-:ktorid-.oldaL::·. -.---:o-'~.:. _": 
Javallat. Hypophysis eredeta törpenövés; A diagnózis felállitá~~ak.:or 
figyelembe kell venni a növekedés elroarad~sát (az él~tkorhozvl_szo
nyítottmagasság és csontkor,_valam1nt a novekedés uteme alapJ~n); 
ki kell zárni a retardált növésért felelőssé tehető.-egyéb okokat (SZISZ-

- térriás betegségek, _oszteokond!odis~trófi~,: :krom_?szóm~a':lomáliák, 
- ·hipotireózis stb.)~·meg kell-.hata.roznl-a szerum--n_ovekedeslhorm~n-
_Jartalmáté_h_ezéskoL~S provp~ác;;16s tes:zte_k_után (hormon~~~-~~~Y·'-~-~ 
gálata). 
Ellenjavallat. Diabetes mellitus. ,i -- :'' -.,. _ . .: :--- , 

Adagol~s és alkalmazás. Az·adagol~st-ml_nden esetben l_~d!VIdua.:. 
lisa n kell megállapítani. Javasolt adagJa he~! ._2, -esetleg 3 alkalon"~mal 
44·NE (általában 0,5 NE/ttkg/hét) im,,·. · ·J. 
Mellékhatások. A kezelés megkezdése után egyes esetekben_ ano
rexia -és :Óiigúria felléphet -amelyek néhány, nap múlva :általában 
meQszúnnek a kezelés folytatása esetén is. Az i nj. beadásakor lokáli-
san -t:sipó--érzés jelentkezhet. - · 
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Figyelmeztetés._ Az epiphysisfugák záródása után, ill. ha a beteg 
a terápiára nem reagál, _a kezelés megszüntetendő. Minden beteget 
vizsgálni kell glükózúriára. A-diabétesz családi előfordulása esetén 
óvatosság ajánlatos. Tartós használata esetén csökkenhet az inzulin 
iránti érzékenység. A kezelés során képzódhetnek-növekedési-hor
mon ·-ellenanyagok, melyek egyes esetekben sem legesithetik a terá
piás hatást. Ezért, ha a beteg rezisztenssé válik a kezelésre.:aj~atos 
antitestvizsgálatot végezni. 
Sc. adása ellenjavallt, mivel helyi lipotrófia, ill. lipodisztrófia alakul
hat ki, és fokozódhat a neutralizáló ellenanyagok képződése. 
Megjegyzés. ·oJ< >!< Alkalmazása tekintetében az egészségügyi mi
niszter által kijelölt szakbizottság illetékes. A- hormon iránti igényt a 
megyei, ill. városi szakfőorvoson .keresztül a bizottság vezetőjének 
(dr.--Péter Ferenc főig. főorvos, Budai Gyermekkórhá_z-Rendelőinté

- zet, Bp. 23. Pf. 14.; 1277) kell bejelenteni.- Térítésmentesen rendel-
hető. 
Csomagolás. 1 amp. (2 NE) + oldószer; 10 amp. (2 NE) + 
oldószer; 1 amp. (4 NE) + oldószer; 10 amp. (4 NE) + oldószer. 

HAllDOR EG IS F OOO; H 800 
i_l)j.,-tabl. , 
Osszetétel. 50 mg bency_clanium hydrogenfumaricum (2 ml) 
amp.·nként; 100 mg bencyclanium hydrogenfumaricum tabl.-nként. 
Javallatok. Különböző_ eredetű (apoplexiás, posztapoplexiás, 
szklerotikus stb.) agyi keringészavarok pszichés, ill. neurológiai tü
néteine_k (szédülés, fejfájás, fülzúgás, alvászavar) csökkentése, a 
koncentrálóképesség javítása. Angiospasztikus agyi kórképek. 
Vaszkuláris eredetű szembetegségek. 
Obiiteratív artériás megbetegedések (arteriosclerosis obliterans, an
giopathia diabetica stb.}. Perífériás érspazmussál járó kórképek (ar
tériagörcs mélyvénás trombózis után, posztoperatív és poszttraumás 
keringési zavarok, polialgiás mozgásszervi bántalmak). 
Kardiológia: vagotóniás szivpanaszok. Sick-sinus szindróma. Si
nusbradikardia. lsémiás szívbetegségben kiegészítő szerként. 
Viszcerá/is görcsoldás: gasztrointesztinális érspazmus, gasztnttsz,-en-

- tentlsz, kol1t1sz, tenezmus, posztoperativ meteonzmus, kolecisztopá
tia, kolelitiázis, posztkolecisztektómiás panaszok. 
Urológiában: hólyagtenezmus, eszközös vizsgálatok;,·adjuvánsként 
nefrolitiázis esetén. 
Ellenjavallatok. Veseelégtelenség, májműködés zavara, légzési 
elégtelenség, szupraventrikuláris vagy ventrikuláris paroxizmus. 
Adagolás. !nj.: felnőtteknek csak akut esetben 1, esetleg 2 amp. iv., 
ia. vagy 1 amp. im. izotóniás nátrium·klorid-oldattal hígítva, és 
lassan befecske-ndezVe. Tab!.: egyszeri adag 100-200 ·mg (1-2 
lélhl). napont-él legfelJebb--400 mg (4 tabi ) Kúraszertlen naponta 
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300 mg (3 tabi.). 3-4 héten át,·majd 200 mg (2-szer 1 tabi.) na-
ponta. , - _ . _ .· __ . _ . --- _ ·;. . _ ~ 
Mellékhatások. Szájszárazság, fáradtsagérzés, szédulés, hánym
ger, hBSi -diSi:kómfortérzés, anorexia, laza vagy hasmenés~s_ széktet, 
tachikardia;átmeneti.GOT-, GJ'T,emelkedés, fvs •• szám csokkenése. 
Idősebb betegekbeninszomnia,. járászavar, kézremegés •. beszédza· 
var.- izg·atottsáQ,- .-hállucináció, epileptiform görcsök~ Örökletes 
gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
Gy_ógyszerkölcsönhatás. óvatosan-adható: . 
-anesztetikumokkal és szedatívumokkal (hatásuk fokozódik); 
- szimpatomimetikumo_kkal_ (pitvari és kamr~i- tachiarit!'nia)_;· 
- hipokalémiátokozó gyógyszerekkel. (kard•odepressz•ó veszélye). 
Figyelmeztetés. Parenterálisanalkalma~a. a keze.lés h.e!yéHehe
tóleg váltogatni kell, mert endotélkárosodast;tromboflebltlszt okoz
hat. Parenterálisan nem adható keringési é·s 1égzészavarakban,· kol
lapszushajlam esetén, valamint manifeszt vizeletretencióval- járó 
prostatahipertrófiában. . ·-
Tartós adagolás folyamán kb. 2 hónaponként vérképkontroll elvég
zése ajárilatos. . . . . _.--
HiPökalémiát okozó gyógyszerekkel (d1uret1kumokkal. ant1h1perter.'"' 
zivurnakkal kombinációban stb); digitálisszaL kardiodep,ress1;lv 
gyógyszerekkel ( béta-blokkolókkat kinidinnel) egyuti adva a Hafi-. 
dor napi adagját csökkenteni ~ll. - - _,. -~-
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint_,- egy vagy két alkalommal ...,. ismételhető. 
Csomagolás. 10 amp. (2ml); 20 tabi. 

HALOPERIDOL Kőbányai , C'20Q 
tabi., inj., cseppek - - ; . _ _ ~·- ·\'<~-. __ f 
Hatóanyag.1,5 mg haloperidohlm tabL,nként; 5 mg halopendo
Ium (1 ml) amp.-nként; 20 mg haloperidaium (1 O ml) oldatban; (1 O 
csepp ~ 1 mg). . ·· · · ·.. ;· •. . 
Javallat-._ Minden olyan kór:kép,_amely motoros_ és psz1chés agitá-
cióval jár, ·mánia. oligofrénia, paranoid -_hall~cinációs állapot ~s api
leptiform pszichózis, delirium tremens,-.Huntmgton:-chorea, c~ullapit-

r.f!~j~v~t~~~k.···rzomt611us:tókoi:6dáíl5al ... járó.···· eXirápirárriiclális 
megbetegedések-és az an.arnnézisben megisqu~!!-ilyen,jellt::gtlmoz-: 
gászavar. Depresszió és depressziv hangulattal Jaró elmegyogyászatl 
tünetcsoportok. . _ ___ _- --, , . _ -._. 
Adagolás. Injekció: alkalmazása ·át~lában. -ak_kor_javallt!,_am.i~o~ _az 
orális·adagolás valamilyen okbóllehetetlen (pl. nagyfoku·agltac•o). 
Adagja ilyenkor felnőtteknek im. 6 mg (1 amp.). Tabletta e~ csep
pek: telnőtteknek átlagos napiadagja 4,5-18,0 mg (3-szor 1.-4 tabi. 
vagy 3-szor 1!5-60 csepp)'. az egyéni túrőképesség,-és sz~kséQiet 
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figyelembevételével. Gyermekek napi adagja 5 éves korig átlagosan 
0,5-1 mg (naponta %-%tabi. vagy 5-10 csepp, 2-3 részletben); 
6-15 éves korig napi 1-2 mg (%-1 !h tabi. vagy 10-20 csepp 2-3 
részletben). 
Krónikus hányásban általában 2 mg-ot (2-szer 10 csepp) adnak 
naponta. 
Mellékhatás. Huzamosabb ideig tartó kezelés után a be)ege~gy 
részén akinézia, tremor, izomhipertónia vagy egyéb parkinsonszerú 
tünetek léphetnek fel. Ezek a tünetek az adag csökkentésére vagy a 
kezelés átmeneti abbahagyása után spontán megszűnnek, ill.: anti~ 
parkinsanos szarekkel kivédhetók. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható: 
- antihipertenzívumokkal (növekedhet hipotenzív hatása); 
-a központi idegrendszer depresszánsaival (hatásfokozódás); 
-orális antikoagulánsokkal (csökkenti az antikoaguláns hatást). 
Figyelmeztetés. HaloperidOl és orális antikoaguláns együttes sze~ 
désekor,majd a Haloperidol elhagyásakor újra be kell állítani a beteg 
antikoaguláns adagját. 
Alkalmazásának élső szakaszában -·egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veSzéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának. ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo~ 
gyasztanil 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint-.- egy vagy két alkalommal - ismételhető. A tablettát és a 
cseppeket az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmai~ 
/Bg illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály. szakrendelés (gondozó) 
szakorvosa javasolja. Az injekciót az a szakrendelés- -(gondozó) 
szakorvosa rendelheti; aki a- gyógyszer javallatai szerinti betegség 
esetén a beteg gyógyszerelésére területileg és szakmailag illetékes. 
Az illetékesmentálhigiénés (ideg~) gondozó szakorvosa térítésmen~ 
tesen rendeli. 
Csomagolás. 5 am p. (1 ml); 50 tabi. 1 üveg (1 O ml). 

HEMINEVRIN Astra A 300 
kapszula~ poramp. (infúzió készítéséhez) 
Hatóanyag. 300 mg clomethiazolum -kapszulánként;· 4 g clome~ 
thiazoium porarnp.-nként {mindkettó etánszulfonát formájában). 
Javallatok. Időskori alvászavarok, nyugtalansággal, álmatlansággal 
társult 1döskon zavart allapotok, alkoholelvonási tlinetek, delirium 
tremens, status epilepticus, preeklampsziás toxémia. eklampszia. 
Ellenjavallat. A terhesség első harmada. 
Adagolás. ld6skorí alvászavarok esetén lefekvés előtt 600 mg (2-
kapszula). Ha nincs megfelelő hatás, ez-az adag 1 ó"rán belül megis
mételhető 

309 



Nyugtalansággal.és álmatlansággal társult időskori zavart állapaiok
ban általában naponta 900 mg (3-szqr 1 kaRszula), >Aikohole!vonás 
idején adagja egyénenként változik. Altalában az első nap: 3-3,6 g 
(1 0-12 kapszula 3-4 részletben); második nap: 1,B-2.'1 g (6-8 kap
szula 3-4 részletben);, harmadik nap: 1,2-1,8 g .(~>kapszula 3-4 
részletben); n~yedik-hatodik-nap:, az adagot fokozatosa_n:tqvább 
kell- csökkenteni. · _ · · 
A kezelés legfeljebb 1 O napig tarthat. 
Delirium tremensben a legtöbb esetben _a per os- kezelés _kielégitő 

. eredményt biztosit. A kezdeti napi adag 600-1200 mg (2-4 kapszu
la}. Ha 1-2 óra múlva nincs kellő nyugtató hatás, további 1-2 
kapszuhi adható. Ezt. az adagot addigkell ismételni, amig a beteg 
elalszi~. 2. órán belül azonban a_.-bet~_g--_n~m _k_áPfl:at:_B.21@pSZul~_rtál 
többet. Az erősen szedáll beteg. gondos meg(igyeléseoc.SZükséges. 
A beteg né-hanyatt fekve feküdjön.-AtOvábbiakl;úm a·:z-adaQöt fóko
zatosan kell csökkenteni, és a kezelést 1 O napon belül-be kell fejezni. 
Ha ·a tünetek súlyosbodnak, a kezelést késedelern nélkül iv.-_terápiá-
val kell folytatni. · 
Delirium tremens és ·status epilepticus -iv. infúziós kezelésekor a_ .. --
0,8%-os inlúziós oldatot 60-150 cs~pp (24-1>0 mg)/perc kezd'!ii 
sebességgel mindaddig adjuk, amíg·felületes alvás jön létre, melybt?l 
a beteg könnyen felébreszthető. Ezután.az infúzió sebességét fenn·~ 
tartó szintre kell csökkenteni, rendszerint 10--20 csepp (4-8-orog)/ 
perc úgy; hogy azt a legalacsonyabb szintet érjük el, ame_l_lyel felüle
tes alvás .. -és jó.spontán lélegzés tártható_-·-fenn. Mivel-az::infúzió 
túlságosan nagy sebességgel adva eszméletvesztéstokozhat.--a be
teg kezelésére különösen nagy figyelmet kelLfordítan i. Az iv:·:-Bda_go_
lás-rendszerint,G-12 órán át tart mely-időszakban a betég.=·~ g 
Heminevrint kap.- Mély eszméletlenség esetén az infúzió sepeSS.~gM 
csökkenteni kell vagy adását meg kell szüntetoí; _Mihe_lyt lehetséges, 
·per os terápiával ,kell_ folytatni. Hosszan tartó iv. adagolás-$orán 
gondoskodni kell a folyadékegyensúly és a táplálkozás (esetleg 
mesterséges) biztosításáról is. A kezdeti mély szedácíó elérése céljá
ból 320-800 mg (40-100 ml) 0,8%cos oldat is adható lassan iv. 
(3-5 percen belül), majd fenntartó terápiát;kell folytatni: 
Preeklampsziás_ toxémia~oéS.-.eklampSziá_._,,A.kezdó,: .. ad_ag,;_óyu_gt~J~~ _ 
vagy középsúlyos preeklampsziás toxémia esetén a 0,8%-os,oldatból 
60 csepp. (24 mg}/perc 5-10 percig,. az álmosság kezdetéig,•majd 
az infúzió sebességát úgy .kell beállítani .a fenntartó- általában' 10-
20-csepp (4-1> mg)/perc.- adagra, hogy a beteg felületes álomban 
legyen. · · . · . f · , • · . ·. 
Hiperakut eklampszia- kezelése; A beteg az egyik oldalán feküdjön 
megfelelő .oxigenizáció biztosítása mellett. Légzési, ventillációs za
Varok, aspiráció, kollapszuS mind az-eklampsziának~ mind:a túlada
golásnak is lehet a· következménye_ Ezek a veszélyek ·na-gy ·.adagok-
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adásakor nőnek, éppen ezért jól képzett személyzet, oxigén és --re
szusztitációs lehetőség biztosítása szükséges. 
8_zülés ese~~~en az átlagos adag 10-15 csepp (4-6 mg)/perc; álta
laban a szules során 30-45 ml/óra. Az iv. infúziót a szüJés után 
általában 12 órán át 1 O csepp/perc sebességgel, majd per os terápiá
val kell_-folytatni: 4 óránként- 2 kapszutával 1 ilapig, mely adag a 
következő 4-7 napon fokozatosan csökkentendő -~-- __ -:. 
Mellékhatások. Az orr nyálkahártyájának és a s~em kötőháifYi,já
nak irritációja, eritéma, urtikária és megnövekedett faringobrorichiá
lis szekréció, gasztrointesztinális panaszok. (A megnövekedett orr
nyálka-szekréció 0,6 mg im. atropin adásával megszüntethető.) tv. 
alkalmazás során a vérnyomás átmeneti esése és tachikardia, a lég
zésfr~kvencia növekedése, ill. csökkenése. Túladagolása légzésdep
resszlót okozhat_. Enyhe felület~s tromboflebitisz- az-injekció helyén, 
mely sem hepannnal, sem kortizonnal nem védhető ki.
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
-egyéb, a központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel (egymás 

hatását !okozhatják). 
Figyelmeztetés .. Hosszan tartó kezelés során a transzamináz enzi
mek ellenőrzése szükséges. , 
Minden esetben a készítmény adagOlását-csak fokozatosan lehet 
abbahagyni. · 
A k~sz oldatot hideg helyen kell tartani, és a készités után egy héten 
bellll fel kell használni. Az elkészített oldat pH-ja 4,2. · 
~egjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
Intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 100 kapszula; 5 poramp. 

HEMORID Chinoin H 600 
kenőcs, végbélkúp 
Hatóanyagok. 320 mg camphora, 350 mg chloralhydratum, 
330 mg mentholum, 0,6 mg aetheroleummillefolii, 2 mg epinephri
num chloratum, 500 mg procai num, 500 mg ephedrinum (20 g) 
vazelin tipusú kenőcsben; 
5 mg camphora, 6 mg chioral hydratum, 5 mg menthoiUm, O, 1 mg 
atheroleum millefoli, 0,1 mg epinephrinum, 30 mg procain-um, 
30 mg ephedrinum kúponként. 
Javallatok. Nodi haemorfhoidalis, pruritus ani, ekzema perianalis. 
Alkalmazás. Babnyi nagyságú kenöccsei a végbél nyílását naponta 
többször enyhén bekenni. A kúpot lefekvés előtt kell a végbéibe 
helyezni. 
Megjegyzés. li4 Vény nélkül is kiadhaták 
Csomagolás. 1 tubus (20 g); 1 O kúp. 
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HEPARIN Kőbányai l 210 
inj. , 
Hatóanyag. 25 OOO NE hoparinum natricum (5 ml) üvegenként 
(5000 NE/rnl), . . . . . . . ... 
Javallatok, Trombózis. embólia és a vér. fokozott alvadékonyságá
.nak (DIC) kezelése és megelőzese, elsősorban a~kor, ha azonn.ali 
alvadásgátlás szükséges, és ha a beteg ahiadásgátló kezelésétefoko
zott vérzésveszély mellett kell végezni (pL nem vérző nyombélfeké
lyes beteg mélyvénás trombózisa miatt}:-Ez utóbbi esetben ugyanis 
vérzés esetén az- infúzió felfüggesztésével-és- protaminnal-;azonnal 
megszüntethetó az alvadásgátlás. . _ . 
Ellenjavallatok. Heparintúlérzékenység (allergia); magasvérhyo· 

. más-betegségc(120Hgmm-nél:magasabb dias~<>lés.ér)ék);•agasz· 
trointesztinális ·rendszer·vérzéssel jör6 fekélyes m'egbetfiged~s~t '·in
fektív endokarditisz; hemorrágiás diatézis;c_súlyos--máj~ és~veseelég-. 
telenség, idegrends-zeri mútétek.- (A terhesség és·á menstruáció nem 
jelent ellenjavallatot.) 
Adagolás. A heparin-nátriumot terápiás cé/b6/'" lehetőleg csepp in· 
fúzióban....:. adják, 15 NE/ttkg/óra mennyiségben: Ez átlagos_testtö-/
megú felnőtt esetében 1 OOO NE/óra adagot jelent.---Az-infúzió:elő1tt 
egyszerre 1 ml-t (5000 NE) adnak iv. a kellő alvadásgátlás;gyot,s 
biztosítása céljából. A heparin. alvadásgátló hatása akkor optimáliS; 
ha az alvadási _Idő tartósan a nomiál érték 2-3-szorosára .hyúlikcmeg. 
Ha az aktivált parciális tromboplasztinidő. (APT1) folyamatos ellen
óriése.lehetséges, annak-1 '!h--2-:-szeres megnyúlása jelzi -az -optimális 
alvadásgátlást. A túladagolás elkerülése céljábó!az esetleges vérzé· 
kenységre utaló klinikai tünelek {nyálkahártyavérzések,.hefilatQfia 
stb.) folyamatos figyelemmel kísérése is szükséges. \--,_-- ,-,_-_·':_, -\ 
Ha az infúziós heparinkezelés valamilyen okból.nem végezhetó:eil;é'$ 
a Heparin-Ca i nj. sc. adása sem lehetséges;· csak: -akkor_-~dj'l.-K' a 
heparin-nátriumot intermittálva, -felnőtteknek naponta .4-szer. 2-- ml 
(4-szer 10.000 NE) mennyiségben. Az alvadási idő .ellenőrzése 
ilyenkor az újabb inj.-előtt kb.-~ l órával esedékes, a következő adag 
meghatározása céljából. -Ha az alvadási idO a normál-érték-kétszere
sét meghaladja, q heparin-n~trtum adagján_ak csökkentése~ ellenke-

; -~Q ... ~~et9,en.Jmn~-~ .. ööv~l!3~1:t~z~k§.~9~$~ f:!._hep~ri_l:t.oap_, éifi-~_gl~:~-~91)-: 
ban ne haladja meg a 60 000-80 OOO NE·t, és.! O napnál hOsszabb . 
ide_ig csak.kivételes_.esetben alkalrn~;z:ható. . · , 
A heparin-nátriumpreventív célból is_· adható, de_erre a_ célra megfe
_l_elóbb: a Hf:)parin-Ca_ inj. Trombózis mege_lőz§sére.a hepar:in-n;;.tri
umból naponta 2-szer 1 ml-t (2-szer 5000 NE) adnak a has bőrébe 
sc. ' 
M911ékhatások.-A leggyakoribb a vérzéS, ez a-beteg gondos,_vizs· 
gálalával és az alvadási idő (ill. az APTI) rendszeres ellenőrzésével 
meQelózhetó Enyhe vérzésesetén eleQendó a·heparin .adaQjának--: 
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csökkentése, ill. átmeneti felfüggesztése. Ha a hemorrágja: súlyo
sabb, protamin adása is szükséges. A készftmény ( Protamine 1000, 
Roche) 1 ml-e 1 OOO NE heparint közömbösit. Ha nem .tudjuk 
mennyi heparin van a keringésben, 1 ml protaminnál ne adjunk 
többet egyszerre (lassan, iv.)·. Ez az adag szükség esetén ismételhető 
az alvadási idő (még célszerúbben: a trombinidó) normalizálódásá
ig.Tanácsos még ezután 1-2 óra múlva is alvadási idő-(!rom'Qlnidő} 
meghatározást végezni, mert a megkötött heparin egy része·-szabad
dá válhat ( .. heparin rebound"). Ilyenkor szükséges ismét 1 ml prota
min adása. 
Nagy heparinadagok tartós adása után trombocitopénia alakulhat ki, 
ezért 3-4 napnál tovább tartó heparinkezeléskor célszerú a vérlemez
keszámot is ellenőrizni. Trombocitopénia kialakulása esetén a hepa
rin elhagyása után a vérlemezkeszám fokozatosan normalizálódik. Az 
ugyancsak hosszas heparinkezeléskor alakulhat ki ritkán -átmeneti, 
reverzíbilis alopecia. Hónapokig tartó heparinkezelés után oszteopo
rózis kialakulása lehetséges. A heparin okozta bőrnekrózis rendkívül 
ritka. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- egyéb véralvadást gátló· gyógyszerekkel, pL acetilszalici IsawaL 

nem szteroid gyulladásgátlókkal (hatásnövekedés); . 
Az orális alvadásgátlóra való áttéréskor-a heparin adagjának csök
kentése és szaros laboratóriumi ellenőrzése mallett-adható a Syn-
cumar. -
Figyelmeztetés. A megfelelő adagolásban előírt laboratóriumi 
kontrollvizsgálatok (véralvadási idő, ill. APTI) rendszeres elvégzése 
szüksé9es. Eiért terápiás célból történő nagy adag- alkalmazása 
gyógyintézetben ajánlott. Profilaktikus kezelés járóbeteg-rendelés 

- keretében is végezhető. 
I erheseknek és leromlott általános állapotú betegeknek csak foko
zott körültekintéssel adható. 
A heparinmolekula negatfv töltésemiatt számos gyógyszerrel in vitro 
komplexet képez, ezért beadáskor semmilyen más gyógyszerrel nem 
keverhető. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető 
CsomaQolás. 1 gumisapkás üvég (5 ml). 

HEPARIN-CA Kőbányai l 210 
in j. 
Hatóanyag. 50 OOO NE hoparinum calcicum (2 ml) amp.-nként 
(25 OOO NE/ml). 
Javallatok. Trombózis, embólia kezelése és megelőzése, elsősor
ban akkor, ha előreláthatóan hosszabb ideig tartó (3-10 nap) hepa
rinkezelésre vagy még ennél is elhúzódóbb kezelésre. vaqy ptofila-
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_xisra van-szükség. FokOzott Vérzésveszély esetén-célsterúbb hepa
rin-nátriumot (Heparin inj.).:adni infúzióban. 
Ellenjavallatok. L,': Heparin. inj. . . ·. 
Adagolás~_ 'A·hepar,in..,kalciumot_ mind terápiás, ;mind_ -profiJ~ktiku~ 
célból sc.;''_célszerúen a. hasfal bórébe adják. Terápiás· céJra·-.nap1 
2-szer 1 ml (2,sz~r 25 ooo·NE) sc. ~ kezdeti ~daQ. ~zr-:n9szeri~t 

· néhány napon·belul2-szer * ml-re csokkentheto.~Nehany _oran.belul 
kellő alvadásgátlás érhető .el. és ez a hatás kb. 12 óráig tart, ezért kell 
az i nj;-kat 12- óránként_ ismételni. Adagját úgy kell·megválasztani, 
hogy az alvadás_i idő a normál érték 2-3-szorosára hosszabbodjék, 
vagy ha az aktivált parciális tromboplasztinidó (A PTI) :f~lyam~to~ 
mérésére ·lehetőség van;- akkor annak-_-1 -~2.:.szeres megnyulásB--Jelzl 

-az-optimális alvadásQátlést.--Az_ellenórz9 vi_zsgálato:k~t~kb>'~1,:órá
val· az .esedékes ·ú jabb .inj; 'előtt •kell·•elvégezni,,hogy>a:szükséges 

--adagot ei:ek·eredmény':étól függően-lehessen megválas-ztani.--At:l!l~
dagolás ·elkerülése céljából az esetleges vérZékenységre utaló klim
kai tünetek (nyálkáhártyavérzések; hematúria stb.).folyama~os figye
lemmel kísérése szükséges. A napi heparinadag ne héliadJa meg a 
60 000-80 OOO NE•t, és a terápiás adagokat 1 O napnál hosszabb,., 
ideig'·csak.kivételes:esetekben alkalmazzuk.: Meúefózésre napi-2-sz.Q( · 
0,2 ml (2-szer 5000 NE) az indikációtóHüggó idótartamig. Különq, 
-sen előnyös azon _betegeknek, akiknek a -tartós kumarmkezelés elleri~-
javallt (pl. terhesek, Syócumar-nekrózis stb.). . .. " 
Jnjekciózásí technika: a has bőrét két ujjal kiemelni és vékony. tűvel 
a bór alatti_ zsírszövetbe fecsk-endezni az -anyagot .o_ly .módo~. ·.hogy 
közben a tút- kifelé·kell húZni. ~ -_- ~ 
Mellékhatások, Gyógyszerkölcsönhatások. Figyelmeztetés. 
L.:·Heparin·inj. . _ ~ ·. _ _ _ '~:.:;·,-.. .:::~·-:'\ 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki, és. csak egyszeri _alkalony· 
mal. Az .orvos akkor- rendelheti, .ha azt- területileg, ill. szakm'aíiag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés {gondozó) szakor-
vosa.javasolja. -.. ~ 

· Csomagolás. 1 ampc (2 ml); 10 amp. (2m!). 

HEXABRIX Byk. X110 

'~~tóari\iagók. 393,0 -mg--íTlegl~miíl~m ioXá.gl~~uri( 1g~-;5--ij)g nat.:. 
rium ioxa_glicum ml~enként. (Jódtartalom: 320 mg/ml.) 
Javallat. Az arténás és vénás rendszer (beleértve a kosZorilereket 
is) ábrázolása. _ . -.--. : 
Ellenjavallatok.·Vesekárosod.ás és -egyide~ú sú~'(OS diffúz _májkáro
sodás, kardiális dekompenzáCIÓ, mellekpaJZSmlngy-megbetegedés 
következtében fennálló neuromuszkuláris irritábilitás ( manifeszt te
táni_a); tüdóödéma .. · •· . ,. • . . . 
Adagolás. ·Ja. vagy-rv. -adhato·; A--mennylséqet- befolyasolfa:-az'mdt'-·· 
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káció, az ábrázolandó érterület, a beteg életkora és testtölnege. 
Tájékoztató jellégU átlagos felnóttadagok: 

aortográfia·· 50-60 ml 
femorális_arterio9ráfia (direkt) 30 ml 
szelektív- renális arteriagráfia 8-12 ml 
cöliakográfia, mezenterikográfia 30-50 ml 
perkután carotisarteriográfia S.::.lO -lilf>-
alsóvéqtaq-fleboqráfia 30-40 ml 

Mellékhatások. Allergiás reakciók, szív- és keringési tünetek, neu
rológiai szövődmények. Alkalmanként émelygés, hányinger, hányás, 
köhögés, tüsszentés jelentkezhet, e tünetek azonban általában gyor
san megszűnnek. Egyes esetekben ezek ·súlyos kontras:ztanyag
reakció első jelei lehetnek, éppen ezért elengedhetetlenül fontos a 
betegek megfigyelése, hogy adott esetben a szükséges terápiás in_
tézkedések késedelem nélkül végrehajthaták legyenek. Különösen 
az allergiás reakciókra hajlamos betegeken lépnek fel bőrjelenségek, 
mint bőrpír, viszkatési inger. Jelentős hipertenzióban (malignus hi
pertónia), plazmacitóma, a betegek rossz általános állapota vagy 
folyadékhiánya (dehidráció) esetén gyakoribbak a mellékhatások. 
A gyógyszeres beavatkozás a klinikai képnek megfelelóen a táblázat 
szerint alakulhat: 

Tünetek és teend6k: .. 
súlyaSSági fok; 

. 

tünetek kezelés lokaliztició 

l. bőr flush, urtikária a bőrjelenségek általában meg-
szűnnek, ha abbahagyják 
a kontrasztanyag beadását; el-
lenkező esetben antihisztaminok 
adhaták . 

ll. keringés a pulzusszaporu-
lat több, mint 
20/perc antihiszt-aminok mellett a vérnyom_áscsök- kortikoszteroidok, kenés több, mint pl. 1 00 mg prednizolon 20 Hgmm adandó iv. légzés diszpn'oé 

gyomor-bél hányinger 
rendszer hányás -
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súly'ossági fok,
lokalizáció tűnetek keZeléS_:_ 

lll. keringés · sokk 1. azonnal ,Q,05-:--0,1 mg _epinefrih 
iv. (1. arilP. Tonögen 9-rrtl iiotó
niá_s-konyhasóoldattal··higítva; 
ebből 0.5'-1,0 ml adandó be iv.) 
a hatástól függően 1.:.2 perc 

·sima.:. · spazmus 
izomzat_ (bronchus és 

uterus).-

múlva _meg- kell ismételni. Fontos 
a vérrivomás és különösen :-
a- pulzus_ ellenőrzéSé (aritmia); 

2. koi1ikoszter_~id __ ó_k,-: pi .. [)Eiperso_lon, 

~;.,-;.,---,-+-,---'"-.,'l--C..:I::;eg~a::;.la:;c'b:::b:..i'•!5::.0-·1Q<l·mg lV· 
IV. keringés keringés és 3: volurrierpótlás 5%:ó{Aibutriín-

. légzés légzésleállás nal. Előszorépinelrin és csak•:utá' 
na sztei"oid. Ezt a sorrendet az· in
dbkoljá, hogy azonnali ·hatása 
csak az epinefrinnek van.-Amá:
sodik -helyen javasolt siteroid 
a megadott: nagy-adagban csak 
&-:-1 o:perc l'núlva ·kezdi kifejteni 
hatását, ezt az 1dótartamot kell az 
epinefrin hatásának áthid9-lni. 
A feltüntetett gyógyszeres keielés 
mellett a klinikai képtől függően 
a_ reanimáció egyéb_.módsz.~reit 1s 
alkalmazni kell (lefektetéstl~le>> 
geztetés, külsó szivmassz8zs)·'' -, _.-_ ; 

FiQy81ni'8ztetés. L,e9Yengült betegek, cSeCsemők és kisgy8·fm~k~k 
eset~ben,·vesekárö,sodásba~ (oligúria, poliúria), plazmacitómás be
tegnek diabéteszben, külöilösen, ha .a betegség hosszabb ideje áll 
fenn, gondoskodni kell a megfelelő folyadékbevitelról {ne legyenek 
dehidráltak) és az elektrolitegyensúl_yról. A_v.i:zsgálatok _ni8giSri1étlése 
-éppen úgy mint minden más, veséh_ keresztül kiválasztód6 kOnt
rasztanyag esetében- -·lehetséges. Külörlös ·e!Qvigyázatosság_ ajánla
tos jódtartalmú ·kontrasztanyagokka __ l_ szembeni tú_lérzékénység és 
allergiás hajlam;·hipertireózis (látens Vagy_ma_t:(if_e~t), struma nodo'-
sa esetén. . 
Terheseken angiográfiás vizsgálat, elsó_~_ó:rbanaJ1.P:Si szerve~ y-,izs_gá
lata csak igen szigorú szempontok alapj_á_n YtlcJikálhat_C:,._ 
Bontott ampulla nem tárolható. - _ . 
Az érrendszer ábrázolására alkalmazott kontrasZtariyagbk -cSökkent
hetik.a pajzsmirigy jódfelvevő képességét; és ezáltal2dl hétig befo>-
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lyásolj~k a jódizotópokkal végzett pajzsmirigyfunkciós vizsgálatok 
eredmenyét. --
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásrö. 
Csomagolas. 2 amp. (50 ml). 

HIBERNAL EG IS .· ... J; 200 
oldat; 25 mg és 100 mg drazsé; 0.5% és 2.5% i nj.; végoelkup. 
Hatóanyag. 25 mg, ill. 100 mg chlorpromazinium chioratum dra
~sénként; 25 mg chlorpromazinium chioratum (5 ml) amp.-nként, 
tm., alkal~azásra; 50 r:'9 chlorpromazinium c;hloratum (2 ml) amp.
nkent, IV. .alkalmazasra; 400 mg chlorpromazinium chioratum 
(1 O ml) oldatban; 100 mg chlorpromazinum l<úponként. 
Javallatok. Motoros és pszichés nyugtalanság,- paranoid halluci
n~ciós szindr~mák különbözó formái (szkizofréniák, psychosis ma
nla?o ~epr7ss1va mániás fázisa, epilepsziás eredetű pszichózisok, az 
an}''::P''7t;Jtlkumok ~.áltozatla': ':'89Y. emelt adagja mellett). Mútéti 
elokesz1tes, poteneJalt anesztez1a, hibernáció, posztoperatív nauzea 
és vomit_usz csökkentése, tr~ u más és posztoperatív sokk megelőzése 
és kezelese; tetanusz, akut mtermittens porfiria. Neuralgiás, neuriti
szes, malignómás, égési fájdalom esetén adjuvánsként. Gyermek
gyógyászatban: izgatottság, hányás. 
Ellenjayallatok. Alkoholos, narkotikumpk, hipnotikumok okozta 
kóf!!áS~ a_lla~ot. Máj~árosod~s. K~rdiovaszkulári.s, megbetegedések, 
kennges1 elegtelenseg, tach1kard1a. Feokromocltoma. Parkinsoniz
mus, vérképzószervi bántalmak. Terhesség. 
Adagolás. Felnöttek: az átlagos napi adagja 3-szar 25 mg (3-szor 
13 csepp vagy 3-szar 25mg-os drazsé, vagy 1 kúp). Súlyosabb 
pszichi~triai kórképekben a napi adag 3-szor 100--200 mg. (Ha az 
egyszan adag a 1 00 mg-ot eléri vagy meghaladja, célszerű a 
100mg-os drazsé alkalmazása.) Parenterális alkalmazása indokolt 
ha gyors hatást kívánunk elérni, vagy a beteg állapota miatt az oráli~ 
adagolás keresztülvihetetlen. lm. 1 amp. (0 5%-os 5 ml) mélyen a 
gluteális izomzatba. /v. 1 amp. (2.5%-os 2 ";1) csak megfelelő hígí· 
tásban és lassan. Csecsemák és gyermekek átlagos adagja: naponta 
~-szer 0,5 mg/ttkg, testfelszinre számítva napi 60 mg/m2

• Raktá
ils alkalmazás esetén a Hibernaletta (25 mg) kúp használata indo-
kolt. . 
Ko"!binálva alkalmazható gyógyszeres hibernáció céljára Hibernal 
+P1polph~.n + Dolargan (általában 1 : 1 :2 arányú) keveréke (..coe· 
tali lyttque ); csecsmáknek Dolargan nélkül. 
Mellékhatások. Álmosság, szájszárazság, sápadtság, gyengeség 
a .h~m-~rsé_!<.let csö~k~~ése, d~presszió, bőrtünete~. Sárgaság (ne~ 
doz1sfuggo, reverzibiliS), májártalom, hematológiai rendellenessé
gek (agranulocitózis, leukopénia, leukocitózis, hemolitikus anémia). 
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Tát::hikardia és mársékelt vérnyómásesés; T art ős szedéseko'r-obstipá
ció, megacolon. Nagy adagok alkalmazásakor park.ir)_Sonos tü11etek, 
amelyek·antiparkinsonikumök hatására vagy a Hi bernal elhagyására 

~ megszúnnek.-'Fötoszenzíbilizáció. ·Nagy adagok hosszan tartó-alkal
mázásakőr a bőr ,.bfboipigmentációja" (pigmentlerákódás·--a-, szem
b~n is). A cornea és a szemlencse átlátszatlansá;_ga_. Amer1orrea, 
galaktorrea, ginekqmasztia, hízás, diabetes me_lritus. , - - · 
Gyógyszerkölcsönhatás~ Együttadása tilos: . 

-- -. MAO-inhibitorral (a centrális izgatáS Iriértéke megnő):· 
Ovatosan. ;Jdható;· 
- antihipertenzívumokkal (fokozott VérnyomáScSökke·n·é-s)_'; 
-a köZponti idegrendsZer_ depresszánsaíval_-'(fdközott hatáS);'_ 
- levodopummal_ -(hátás'át-_csök~ehtit·:;~c~ ___ --·_ · 
Figyelmeztetés. MAO:... inhibitor -szedése ·után-· a;·Hibernal-teiápia 
tnegkézdése előtt 3-6 hét szünetet kell -tartani!' A Vétkép_-és a -máj
funkció rendszeres ellenőrzése ajánlatos! Parenterálisan alkalmazva 
a kezelés helyét lehetőleg vá_ltogatnii<elb mery: lokális érzékenységet, 
szöVetkárosodást okozhat! Az ortosztatikus kollapszus· elkerülése 

·végett az első nagy dózis, ill. ismételt adagg_l( beadása után a beteget , -
fél órára le kell fektetni! , .·. - · . . ( 
Hosszan tartó kezelés és· nagyobb adagok alkalmaZása esetén~ 
együtt adva fenitoinnal, orális antikoagulánsok-kal-vagy orális anti-' 

_'diabetikumokkal, ezek adagolásának újtábeállítása_:célszerú! 
Alkalmazásának első szakaszában :.... egyénenként meghatározandó 
ideig-- járművet vezetni vagy baleseti· veszéllyel járómunkátvégezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
-Aikalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos-szeszes ,itAit--fp_:-
gyasztani! _ ,,_ . __ > .. e-

Megjegyzés. *-Az-oldat és a 25mg-os drazsé csak. vényre adható_~ kL; 
Az _orvos rendelkezése szerint- Bgy vagy két alkalommal ,..,_jgméfél
hetók: 
A 100mg-os drazsét és mindkét injekCiót a szakrendelés (gondozó) 

· szako-rvosa rendelheti, aki a gyógyszer javállatai szerinti -betegség 
ésétén ·a' -beteg'- gyó"gysz:erelésére területileg és- szakmailag iiJeté-
keS.-- -~ -·,' -- , 
.Csomagolás, 50 .drazsé .. (25.mg); .20 .. dra.sé {lQO mg);.1Q,.amp. 
2,5% (2 ml); 1 O amp. 0,5% (5 nil); 1 üveg (1 O ml) oldat; 6 db 
végbélkúp. 

HIBERNALETTA. EG IS C 200 
végbélkúp . . .. · :• 
Hatóanyag. 25-1119 chlörpromazinurri"kúponként. 
Javállatok. Izgatottság, hányás: 
Adago_l_ás. __ ,. Gyer'ri1ekeknek -SzükséQ- esetén r_ kúp, napon.ta_leg~el_-
jebb 3-szor, · ·· ·· · , 
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Ellenjavallat. Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások~- L.: 
Hiberna l. 
Figyelmeztetés. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Al
kalmazása ideje alatt tilos szesztartalmú ital-és szesztartalmú édesség 
fogyasztása. Helyi izgat_ó hatása miatt_ célszerű adását 1-2 napra 
korlátozni. · 
Megjegyzés. til Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. --- x""'"" 
Csomagolás. 6 db végbélkúp. 

HISTAZO UN Alkaloida H 700; K 320; U 250 
oldat 
Hatóanyagok. 2,5 mg naphazolinium chloratum, 50 mg tripel_ena
minium -chloratum, 280 rng acidum boricum (1 O ml) oldatban. 
Javallatok. Rhinitis vasomotorica, rhinitis acuta et chronica. 
Ellenjavallatok. Rhinitis sicca, szúk zugú glaukóma. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3-4 óránként mindkét orrlyukba 
2-3 csepp. 
Gyermekeknek 7-14 éves korig: kiforralt és lehűtött vizzel kétszere
sére-háromszorosára higftva naponta 3-szor mindkét orrlyukba egy
egy csepp. 
Mellékhatás. Becseppentéskor múló csípő érzés. 
Figyelmeztetés. Hosszas használata rino~rágiát okozhat, és a nát
hát idültt-é teheti, ezért felnöttek esetében 1 O, gyermekek esetében 
5 napi kezelés után többnapos szünetet kell közbeiktatni. Hígitatla
nul.adva.-vagy az előírtnál gyakoribb alkalmazása vérnyomás-foko
zódást,_ szabálytalan szívműködést izzadást, ingerlékenységet vagy 
depressziót gyermekekben mérgezést, kómát okozhat mert a gyul
ladt orrnyálkahártyán át felszívódhat.- Belsőleg nem használható. 
Csecsemöknek és gyermekeknek 6 éves korig nem adható! 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml). 

HISTODI L Kőbányai mJ 11 O 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 200 mg cimetidinum, sósavas só formájában (2 ml) 
amp.-nként, ill. 200 mg cimetidinum tabl.-nként. 
Javallatok. Tab/.: endoszkóposan vagy röntgenfelvétellel igazolt 
benignus, peptikus, gyomor-, nyombél-és/vagy jejunális ulkuszbe
tegség, reflux özofagitisz, eraziv gasztrítisz, Zollinger-EIIison-szind
róma. Szteroid és nem szteroid antiflogisztikumok mal lékhatásaként 
kialakult eróziók adjuváló terápiája. 
/nj.: akut, vérző duodenális, nem malignus gasztrikus ulkusz, eróziók, 
val_amint özofageális reflux okozta és egyéb felső gasztrointesztinális 
vérzések, továbbá posztoperatív gasztrikus-duodenális vérzések. 
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Ellenjavallatok. Abszolút ellenjavallata nem ismert ·Alkalmazását
meg kell fontolni graviditásban és a laktáció_ időszakában, mert a 
placeiltabarrieren áthatol és az anyatejben is kimutatható. Parenteré
lisa-n ter:hes'ségben és-laktáció alatt csak életmentő esetben adható, 
rendkhiülóvatosan .. Súly.os máj-, keringési és vesebetegségb13n csak 
csökkenten mennyiségben adható, ,kellő körültekintés mellen, Gyer-
mekek részére-adása nem-javallt. · 
Adagolás, Tab/,: átlagos adagja fekélybetegségben napközben 
600 mg (3-szor 1 tabL) étkezés alkalmával. az esti lefekvéskor pedig 
további 400 mg (2 tabi,), Ezt a kúraszerú adagolást 4--6 héten át kell 
folytatni, majd ezután lehet áttérni a fenntartó adagolásra. Ha az 
átlagos adagtól nem kielégitő a hatás, akkor fekvőbeteg-gyógyinté
zetben fokozon ellenőrz_ésmellett_özofageális;gasztrikus;·duodená
lis; jejun1Mis ulkuszok,-továbbá·reflux özofagltisz, erózióS gyomotvér
zések, valamint·ZoUínger-EIIison ~szindróma esetéff- a:hiperszekré
ciós folyamat ellensúlyozására- napi 1600 mg: reggel; délben, va
csorakor és késői lefekvéskor (éjszaka) 400-400 mg-(naponta 4-
szer 2 tabi.). A napi utolsó adag szükség esetén 600-800 mg (3-4 
tabi.) is lehet, figyelembe kell azonban venni, hogy a szokásos napL 

- adag felső határa 2 g (10 tabi.). A kúraszerú adagolás ezekben <lz " 
esetekben is 4-6 hétig célszerű. ( 
A fenntartó adag általában naponta 400 mg {2-tabi.), amelyet lefek
véskor kell bevenni. Egyes esetekben a fenntartó adag napi mennyi-'>, 
sége növelhető: reggel és lefekvéskor egyaránt 400-400 mg (2-2 ~
tabi.}. A fenntartó adagolás több hónapi_g is-tarthat. A kúra befejezé
sét, ·il gyógyszer elhagyását fokozatosan csökkentett adagokkal cél-
szerű végezni. ·- , -, , .. __,::'~ 
Adagolás bestúkült vesemúködés esetén.·-·_a napi mennyis~g a,._cS-ök,
kent-kiválasztódás mértékétől függ: . , . '· .' 
30 ml/perc kreatinin-clearance vagy ennél nagyobb.érték ·esetE!rl' az 
átlagos napi adag adható, ' 
15-30 ml/perc kreatinin-clearance esetén naponta 600 mQ (3-szor 
1 tabi.). 
0-15 ml/perc kreatinin-clearance esetén-naponta 400 mg (2-szer 1 
tabi.). 
K_ombioált_ k__etelés: TJ1i.ndE!n_· indiká~i()pan, -~ülönösen- a ·kúra_ kezdeti 
szakaszában szükséges adjuvánsként valami!Veri_ anuicidUinot is al
kalmaznL·Célszerú a fenntartó adagolás beszüntetése után is antaci
dumct rendelni. a betegnek. 
/nj.: akut, felső gasztrointesztinális vérzéssei járó' kórképekben infú
zióbarrvagy hígitott iv. inj.-ban az aktív vérz.ó állapot megszúnte 
utén 48 óráig; egyéb esetekben; ha ·a--per- os terápta nem 'lehetsé
ges. 
Folyamatos cseppinfljzióban átla_gos adagja óránként legteljebb 
75 mg. 
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Higított intravénás adáskor 1 amp. tartalmát izotóniás nátrium
klorid-oldattal 20 ml-re felhígítva lassan kell befecskendezni. Az 
adag szükség esetén 4---6 óránként megismételhető. 
Az átlagos napi adag mindkét adagolási mód esetén SOQ-1200 mg; 
a 24 órás összadag ne haladja meg a 2 g-ot. 
Csökkent vesemúködésú betegek esetében a kreatinin-claarance 
függvényében csökkentett maonyiségek adandók. 
Kardiovaszkuláris megbetegedéskor a folyamatos csepiJíhfúiíó adá
sát kell előnyben részesíteni. 
A parenterális terápia befejezése után per os kezelés folytatandó. 
A kúra befejezését a gyógyszer elhagyását fokozatosan csökkentett 
adagokkal célszerű- végezni. 
Mellákhatások. Fejfájás, fáradtságérzés, mialgia, diaré, szomno
lencia, kisebb fokú pruritusz. Hepatitisz (esetenként kolesztetikus 
jellegű). Tartós kúra folyamán nem progrediáló ginekomaSztia, men
tális konfúzió, depresszió, ritkán csontvelőártalom. A szérumértékek 
változása (elsősorban a transzaminéz és a kreatininszint növeked
het). Az immunválasz megváltozhat. Az akut kezelés során múló 
izomfájdalom, szédülés, exantéma jelentkezhet. Szívritmuszavarok 
és vérnyomáscsökkenés előfordulhat, elsősorban a gyors iv. adáskor 
vagy kardiovaszkuláris megbetegedéskor. SúlyosB bb mallékhatások 
a kezelés megszakitását indokolják. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Enziminhibitor, ezértszámos egyide
júleg adott gyógyszernek a máj mikroszómáiban történő oxidatfv 
lebontását gátolja. 
Óvatosan adható: 

::_orális antikoagulánsokkal, fenitoinnal, teofilJinnel és béta--adre-
nerg receptorblokkolókkal (hatásidejüket meghosszabbítja); 

- metoklopramiddal (csökkenti biohasznál hatóságát); , . 
-benzodiazepinekkel (ezek hatását megnyújtja). 
Figyelmez1etés .. Ha a beteg orális antikoaguláns kezelésben is 
részesül, az orális antikoaguláns adagját újra be kell állítani, mivel a 
megnövekedett antikoaguláns hatás vérzéseket okozhat. 
Az adagolás megszüntetése után számolni kell a recidíva megjelené
sével, a panaszok felújulásávaL 
Malignus ulkuszok esetén a terápiás eredmény elfedheti a maligni
tást, ezért a kezelés előtt a malignitást ki kell zárni. Az antacidumot 
a Histadil tabletta bevétele után 1 órával tanácsos bevenni, mivel 
egyidejűleg alkalmazva Csökkentheti a cimetidio felszívódását. 
Inkompatibilitás: az inj. pentobarbitállal és gentamicinnel inkompa
tibilis. 
Megjegyzés. +Ile A tabletta csak vényre adható ki, és csak egyszeri 
alkalommal. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szak
_mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) 
szakorvosa javasolja. 
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Az injekció· ki~árólag fekvőbeteg-_gyógyintézeti (gondozóintézeti) 
felhasználásra. 
Csomagolás: 5' anip: (2 ml); 50 tabi. 

~- ,, ' ,"_ ., ' -
HOGIVAL Kőbányai 0210 

olajoSinj._ _ .- : __ -< · - __ . ------.. __ ' ____ .:~_ --· 
H_atóanyaQ. 5 mg.oestronuin aceticium ·(1 rril) amp.-..:;fl:ként.~ 

. Javallatok. Primer és szekunder amenorrea, raro~ és h1pomenorrea, 
menorrágia, genitális hipoplázia, kasztrációs és klimaxos tünetek, a 
laktáció megszüntetése. .:, ._. . . -· " . - _ 
Ellenjavallatok. Terhesség; a májműködés zavarai, hepatitisz utáni 
állapot,-idiopátiás terhességi ikte"rusz-és súlyos-terhességi pruritusz 
az anamnézisben, _Dubin-Johnsonc- .eis;- -~o:tor":szi_ndró_ma;,-,elóz_etes 
vagy fennálló tromboflebitisz és'tromboembóliás !olyamatok;.a méh 

·-,-és .az emlők ·hormondependems -tumOrai _Vagy- azok--gyanúja; ,endo
metriózis; nem-tisztázott·hátten1 vaginális vérzések;-zsíranyagcsire
zavarok, az előzetes terhességek .alatt súlyosbodott otoszklerózis. 

· Adagolás. Primer amenorreában kúraszerúen 20-25 nap alatt--ösz
szesen25-60 mg (5-12 amp.): naponta 1-3 111g vagy háromnapon
ként 5-10 mg, im. Az utolsó 5-7. napon célszerű sárgatesthormon1-
nal-együtt adagolni._ 5-1 O.-napos szünet-után a kúra legalább _3_-szot 
ismételendő. A fenntartó adagot egyénenként kell meghatározni. \ 
Sz:ekunder amenorreában, raro:._ ·és hipome_norreában _a _c_iklus 11.. és 
12. napján 10-10 mg im, Ha két hét múlva a vérzés. megindul, a 
kezelés eredményes, és a fenti módon több hónapon át túladagolás 
veszélye nélkül megismételhető. Eredménytelenség esetén a feltéte
·lezett Ciklus-23. és 25. napján 1-1 amp. Limavanil inj;-vaLkiegl!szít
het_ő;:Ha:a·vérzés·ekkor sem jelentkezik. úgy a primer- amen9tre.~n-ál __ 
leírt adagolási-rnód követendő. - . -- _ · _. , "~ 
Menorrágiás vénésakben a vérzés első naj)jától.-annak megszűnéSé~· 
ig: naponta 5-10 mg im. · --'-_ -- -1 · 
Genitális hipopláziában a ciklus 6-16 .. napjáig összesen 20 mg im., 
eredménytelenség esetén a ciklus elejétól kezdve kéthavonként ösz-
-szesen--30mg·-im.-·-: _ __ _ · . ,,_ 
Kasztrációs és klimaxos tünetek befolyásoláSára havonta összesen 
2:-5-1 O,szer 1 mg, androgénekkel vagy más gyógyszerekkel együt
tesen; a2:" egyém szükseglet, túróképesség figyelembevételével.· a 

·klinikai tüneteknek megfelelóen;:--- -,~_ : -~---: 
A -laktáció :megszüntetésére késői abortusz- és halva szülés esetén 

· azonnal5-10 mg, majd 2-3 napon át naponkén! 5-10 mg im. 
Mellékhatások. Émelygés, hányás, fejfájás, migrén, testtömeg-, 

"'· emlő- és libidóVáltozás-, nátrium- és Vizretenció, (főként nagy-obb 
adagok esetén) fokozotttromboembólia-veszély, kloazma, koleszta
tikus ikterusz, áttöréses,,pecsételó és megvonásos vérzés, allergiás 
bőrreakci ó. 
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Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható: 
- enziminduktív -hatású gyógyszerekkel (metabolizációját meggyor-

sfthatják) . 
. Figyelmeztetés. A kezelés azonnali megszakitását indokolja ko
rábban nem észlelt migrénszerú vagy szakatlan erős fejfájás halmo
zott előfordulása, akut látászavar, tromboflebitisz vagy tromboem
bóliás betegség első jelei, jelentősebb vérnyomás-emelkedés, ikte-
rusz (koles_ztázis) fellépése. tartós immobilizáció. _ ___, ____ ,~.z"·_ 
Az ösztrogének nátrium- és vízretenciót okozhatnak, ezért kardiális 
és vesemúködési zavarokban, hipertóniában, epilepszia, asztma ese
tén csak fokozott óvatossággal alkalmazhatók, továbbá sekély vagy 
zárt zug ú glaukómában fokozhatják a szem belnyomását. Diabétesz
Qen gondolni kell a glükóztolerancia romlásának lehetőségére. 
Osztragének alkalmazása előtt részletes fizikális vizsgálat szükséges, 
az emlők és a medencei szervek vizsgálatával, vérnyomásméréssel. 
Tartós alkalmazás esetén az első hat hónap után, majd legalább 
évente megismétlendők a vizsgálatok. A terhesség korai szakában 
adott nagy adag ösztrogén a magzatban fejlődési rendellenességet 
okozhat, ezért adása előtt a terhesség kizárandó. 
Egyes máj- és endókrin vizsgálatok csak a terápia befejezése után 
2-4 hónappal adnak megbizható eredményt. 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. ( 1 ml). 

HORMOFORT Kőbányai Q 220 
olajOs inj. 
Hatóanyag. 250 mg hydroxyprogesteronum caproicum (2 ml) 
amp.-nként. 
Javallatok. Habituális és imminens abortusz. hyperplasia glandula
ris cystica endometrii, juVenilis és preklimaxos vérzészavar, meno-, 
metrorrágia (az esetleges malignitás kizárása után). Alkalmazható 
még hipogenitalizmus esetén, valamint primer és szekunder amenor-
reákban ösztrogénadagolással együtt. . 
Adagolás. Habituális és imminens abortusz esetén 125-250 mg 
(1-2 ml) im., nőgyógyászati megbetegedésekben az esetleg szüksé
ges ösztrogénszint -biztosítása mallett ciklusonként 125-250 mg 
(1-2 ml) im. A progeszteronszint csökkenése individuálisan változó 
időpontban következik be. Ha a hormaoszint csökkenése miatta várt 
időnél korábban jelentkezik a vérzés, az injekció ismétlésa szüksé-

---ges. 
Mellékhatások. Nagy adagok ödémát okozhatnak. Asztmás, epi
lepsziás, migrénes betegeken rohamot provokálhat. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 

- szarint-egy vagy-két alkalommal- ismételhető.- Az a szakrendelés 
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(gondozó) szakorvosa rendelheti, .aki a gyógyszer javallatai szeri'ntl 
betegség esetén a beteg gyógyszerelésére területileg és szakmailag 
illetéke_s. 
Csomagolás, 1 ampc {2 ml). 

, HOTEMIN _.,.,EG IS mV 200 
kapszula 
Hatóanyag. 1 O mg piroxicamum kapszulánként. 
Javallatok. Gyulladásos; ill. kopásos izületi és gerincbetegségek, 
Bechterew-kór; akut köszvény. _ . -
Ellenjavallatok. Piroxicamtúlérzékenység; terhesség és szoptatás; 
gyomor-bél fekély, vérzéses diatézis; továbbá ha a·betegen szalicilát 
vagy. más nem szteroid -gyulladáscsökfc,en~ő 'finitiszt -vagy- ,urtikáriát 

·okoz. . _ 
Gyermekek gyógykezelésére .nem javallt, 
Adagolás. Izületi megbetegedés esetén feln6tteknek kezdő adagja 
naponta egy alkalommal 20 mg {2 kapszula); súlyosan fájdalmas 
mozgásszervi megbetegedésekben kivételesen a: kezdő adag napon
ta egy alkalomma/30 mg -~3 kapszula): A kezdeti adagot fokozato
san csökkenteni_ kell a lehetséges legkisebb hatásos:adagra,_ .napj ·· 
10-20 mg-ra {1-2 kapszula). ·· . . · .· l 
Akut köszvényben 40 mg az első napon egy adagban, majd 4-6 n·apig'' 
40 mg egyszeri vagy osztott adagban. _. :- ,-" --- _ .. 
A köszvény tartós kezelésére nem javallt. 30 mg felett a gasz1roin
tesz1inális mallékhatások fokozód hatnak, ezért az ajánlott adagokat 
túllépni nem szabad. · 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális irritáció, fekélyképz&lés, 
esetleg vérzés a piroxicamkezelés azonnali m·egSzalsítását i[ldokót::\ 
ják. Májműködési zavarok {májenzimértékek emelkedhetnek), ödé- • 
ma (elsősorban az alsó végtagokon, károsodott·szivműködést1'b8te;. 
geken). Stevens-Johnson-szindróma, fényérzékenység, bőrkiütés. 
Vérképzőszervi károsodás: hemoglobin- és hematokritérték csökke
nése, trombocita-aggregációcsökkenés .. Sokk, látászavar. 
Gyógysj<erkölcsönhatások. Óvatosan adható:· .. 
-orális antikoagulánsokkal és"glükokortikoidokkal·(gasztrointeszti-

~~li~yérzi;sves"ély, .antikoaguláns hatás f_9~()Zódhat); .. ... . . •. 
- Lo-tartalmu készltmennyel {a Loplazmaszont)O'megnovekedhet); 
'-· spironolaktonnal · (Na-retenció}. 
Figyelmeztetés;--C'Sak'rendszeres orvost-ellenőrzés -mellett alkat-

,· mazható;:vérkép, májfunkció ellenőrzése ls szükséges. Fokozött-kö
rültekintés és ellenőrzés szükséges olyan betegek- esetében/):akik 
anamnézisében gyomor- vagy nyombélfekély szerepel;:itl:~B-súlyos 
máj- és vesekárosodottak kezelésekor. Mivel a trombocitaaggregá
ció! csökkenti, a vérzési időt meghosszabbftja, ezért'fhinden esetben 
a Vérzési idő meghatározásánál ez1figyelembe kell venni. 
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Megjegyzés._ >l< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -- egy -vagy két alkalommal ::-:-ismételhető. Az orvos akkor-
rendelheti, ha azt a területileg és szakmaiJag illetékes felnőttbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 20 kapszula. 

HOVALETTEN Biogal .1\,200 
draZsé 
Hatóanyagok. 25 mg extr. valarianae siccum, 1 Omg extr. humuli 
tupuli siccum drazsénként. < _ 

Javallatok. Ideges feszültség, szorongásos, ill. kimeiüléses eredetű 
vegetatív szabályozási zavarok, ideges szívpanaszok; 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 50 drazsé. 

HUMACARPIN Human U 230 
1% és 2% szemcsepp 
Hatóanyag. 1 00, ill. 200 mg pilocarpinium chioratum 0,5% hydro
xypropylmethylcellulosumot tartalmazó (1 O ml) vizes _oldatban. 
Javallatok. Krónikus nyílt zugú (tág zugú), akut_ és krónikus zárt 
zugú (szűk zugú) glaukóma. 
Ellenjavallatok. lritis acuta és más olyan megbetegedések. me
lyekben a miózis nem kívánatos. 
Alkalmazás. Individuális; roham esetén óránként. egyébként 
2-f-5 ször naponta 1-2 _csepp, a napi nyomásváltozástól függően. 
Mellékhatások. Kötőhártya-hiperémia, szemfájdalom a miózis mi
att. akkomodációs készség fokozódása (mioPizálódás), akkomódá
ciós görcs, a pupilláris pigmentszegély hipertrófiája, allergiás kötó
hártyahurut, ritkán fejfájás. 
Figyelmeztetés. Alkalmazása .látászavart_okozhat (járművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka!) · , 
Megjegyzés. + + Csak vényre-~dható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető, 
Csomagolás. 1 műanyag flakon (10 ml) 1%; 2%. 

HYASE Human Y OOO 
inj. ._ 
Hatóanyag. 150 NE hyaluronidasum poramp.-nként; aqua destil
lala pro inj. (2 ml) oldószeramp.-nként. 
Javallatok. A helyi érzéstelenítők hatásának gyorsitása és így nagy 
terűletek érzéstelenítése, ödéma, exszudátum és vérömleny felszívó-
dásának elősegítése, folyadékpótlás céljából adott. hipodermokllzis 
felszívódásának gyorsítása~,; - -· 
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' Ellerijavallatok·; Nem alk:Bimazható rosszindulatú d~gf;l_riátókb8, , 
. fertőzött te'rületekre·vagy azok közélébe, a __ szóródás veszélye,-miatt _ 
Atest-más;:_-éPterülete!in ilyenk-or is alkalmazható;- _--__ - -- _-_· . -
Adagolás:C'Áitalában egy amp. •alkalmazása elegendő. Nagyobb 
terület infiltrációjához; szerncs~pp készítéséhez vagy kötések~-nedve~ 
sítéséi"e.szolgáló oldat eló~llítására izotóniás-nátriul)l~klorid-o~dattal 
5-szötösre hígítandó. _ · _ . 
A-helyi -érzéstel~nítésre szolgáló oldathoz a· Hyase-oldatot ·hazzáke:

-verjük. Ugyanigy járunk el antibiotikumok esetében is .. Hipoderrno
klízis _eSetében a bór alá olyan tűt szúrunk, amelyhez szorítóval zárt 
gumics._ó_'(ltján_ infú~!ó_s_p_aiC,~ck_ psatlakoz_ik_. ~- gumicsöv~t a_ szoritó 
alatt fertótlenítjük, _és_. v_ékony túvél_ ellátott_--fe_cskendá $egíts~gével 
befecskend_e~~k- a~ Hya!;ie.ooldatot:-;A,_cs_öyet zá~Q,·-~o~ítótflleQoyitva 
megindítjuk ai infúziót. Egy.am:p.:Hyase-1900--ml.:oldatfelszfvó~ásá-
n·ak gyorsítására elegendő.- _ _ .<~- , _ .. - _,_ .. 
Hosszabb, kúraszerú adagOláskor úgy járunk el, hogy-· az anyagat 
.naponként vagy kétnaponként a-test különbözó helyeire im._ vagy sc.. 
fecskendezzük. . · 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttfidása tilos: _ 
...;._j~fúzióba,n_ C-vitaminnal·(gátolja a Hyase hatását)~: / 
-' heparinnal•(gátolja a Hyase hatását); ~· • · . \ 
- morfin, nátrium-szalicilát, k9rtizon és- ACTH nagy adagjaival (ga~ 

tolják a Hyase hatását). 
Figyelmeztetés. Az oldatot 1 órán belül fel kell használni,· mert 
hatékonysága még 2-1 O ·c közölti hőmérsékleten· is gyorsan csök-
ken·: . 
MegjegYZés._ -+ Csak -vényre a'dhcltó· ki. Az OrVós reridélk6zése 
szarint...; egy vagy két alkalommal-- ismételhető: '{: /r 
csomagolás. 5 poramp. +5 oldószeram p. (2 ml). ~ ~j 

HYDRO-ADRESON AQUOSUM Organon ~·;,;v 100. 
inj. . _ _ _ _ _ _ · 
H.át6'8riyag::·1 00 mg hYdi"ocOrtisonurl)_ {natrium succihici.Í'm for'má-__ 

· jában) szárazamp.Cnként .,. . c ·,:~ ·. . _.· 

_-; ~tay~!t~-~Qk_. _[_!(_;, _am·ikor_ gy_()rS glü_kokortikoid_ hc_nás:~züksé~es:·sÖkk
állapot .{általában epinefrinnel kombinálva)., status asthmaticus, 
tyos allergiás tünetek; cerebrális ödéma stb. SC. vagy im., amiko-r az 
orális glükokortikoidterápia nem oldható meg,_vagy nem kivánatos:· 
elsősorban narkózis alatt, gasztrointesztinális--zavarok {pl. -hányás), 
eszméletvesztés-'esetén. ~ _ _ _·' 

· Ellenjavallatok.-L.:--Adreson szuszti·-inj. _ · - ------·_, 
Adagolás. Az állapotsúlyosságától és a kezelésre kapott intllviduá-
li.s választól függ. Altalában ·• (0;&-2 · · .. l 
gendő. 'Akut életveszélyes i 
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iv. adag szükséges lehet. cerebrális ödémába n, agysebészetben kez
dő adag 250-500 mg iv., majd 6 óránként 150 mg iv. vagy im . 
Lokális alkalmazásban 100 mg (1_ amp.) általában elegendő, szük
ség .esetén ismételhető. Esetenként egy vagy több kisebb adagban 
előnyösebb. . · 
Colitis ulc.erosában vizsgálati tesztként: végbélen át klizmaként cse
pegtelve 100 mg (1 amp.) hígítva 120 ml izotóni ás sóoldattaL 
M.ellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatás, L.: AdresonsziÍszp. 
ln j. 
Figyelmeztetés. lv. lassan kell-beadni. 
Fertőzéses folyamatban a fertőzés oki terápiáját biztosítani kell. 
Nagy mennyiségének - különösen folyamatos - alkalmazása után 
csak fokozatosan hagyható el. 
lnfúziós célra izotóniás só-, 5%-os glükóz-, Ringer~, 5%-os siorbi
tololdatban alkalmazható. 
A lokális alkalmazás során is aszeptikus körülményeket kell biztosita
ni,. mivel a glükokortikoidok csökkentik a fertőzésekkel szembeni 
ellenálló-képességet. Elsősorban intraartikuláris i nj. esetén az izületi 
fájdalom fellobbanása, ismételt adása esetén fájdalom nélküli, a 
Charc.ot-artropátiára emlékeztető destrukció léphet fel . 
Megjegyzés. of< of< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 100 mg +oldószer (2 ml). 

HYDROCODIN EGIS-Aikaloida fi-z q~. t ft.:-lrfdt K~O;fp 
oldat, inf., tabi. If o;(,' X· \ilf! • 
Hatóanyag. 600 mg dihydrocodeinium hYdroQerltartBriCum 
(15 ml) oldatban; 20 mg, ill. 40 mg dihydrocodeinium hydrogen
tartaricum (1, ill. 2 ml) amp.-nként; 10 mg dihydrocodeinium hyd- · 
rogentartaricum tabl.-ríkéfl~. 
Javallatok. Köhögéscsill!=lpítás, fájdalomcsillapítás. 
Adagolás. Felnőttek napi adagja: 3-szor &-1 O csepp; 1-3 ml sc., ill. 
3-szor 1-2 tabi. 
Gyermekek napi adagja: 1-6 évesnek 1-3-szor 0,1-0,2 ml inj., 1-3-
szor %-%tabi.; 7-14 évesnek 1-3-szor .3-4 csepp vagy 1-3-szor 
0,3-0,5 ml inj., ill. 1-3 szar 14-1 tabi. 
Mellékhatások. Hányinger, szédülés, pylorusgörcs. . 
Figyelmeztetés. Gyermekeknek 3 éves kor alatt csak kivételesen-. 
indoko1t esetben adható. A c.seppek rendelésétól az adagolás esetle-
ges pontatlansága miatt tartózkodni kell. . 
Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló ha
tásának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
.járó niunkát yégezni tilos. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és c_sak egyszeri alkalom-
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mal. Fekvőbeteg'osztályok orvosai járóbetegeknek a 3,6 fejezetben 
lelrtak figyelembevételével írhatják fel. 
Csomagolás. 1 üveg (15 ml); 5 amp. (1 ml); 100 amp. {1 ml); 
5amp. (2 ml); 100 amp. (2 ml); 20 tabi. 

HYDROCORTISON Kőbányai T 200 
1% és 2.5% kenőcs 
Hatóanyag. 50 mg. ill. 125 mg hydrocortisonum (5 g) lemosható 
kenöcsben. (A 20 g-os tubus négyszeres maonyiséget tartalmaz.) 
Javallatok. Ekcéma különféle formái.- akut és krónikus dermatiti
szek, 'Bfitroderma,- gyermel<kori atópia bőrtün-etei, pruritus ·sen il is, 
proritus--ani et vulvae,- fejbór.szebOrreás-'Elk_cémája: 
Alkalmazás: A beteg bőrfelületet a kenőccsel naponta 2~3,szor 
vékonyan bekenjük. 
Mallékhatás. Nagy bőrfelületen alkalmazva felszlvódhat. és általá
nos hatást f~jthet ki. Azonos felületen tartósan alkalmazva.- különö
sen gyermekeken-- atrófiát okozhat. 
Megjegyzés. >!o Csak vényre adható ki. Az orvos rerlde,lke,zé•••...ii~ 
szeríni- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás: 1 tubus (5 g) 1 %-os; l tubus (20 g) 1%-os; 1 
(5 g) 2.5%-os: 1 tubus (20 g) 2.5%-os. 

HYDROCORTISON Kőbányai mV 100 
mikrokristályos inj. , 
Hatóanyagok. 125 mg hydrocortisonum aceticüm 'mi_Gtocryst., 
25 mg lidocainium chioratum (5 .ml) propilénglikolos VÍZ!>S stú5z, 
penzióban. _ . ..- \- J 
Javallatok. Oszteoartritisz. különféle (térd-, könyökc.'<csilfő') 
monartrózisok, reumás és egyéb eredetű artritiszek (tbc-s·és gonor
reás artritiszek kivételével). Asthma- brOnchiale. Bronchitis Obstruc
tiva:- Periarthritis humeroscaJ)Uiar4s; burzitisz, epikondilitisz, -terido
vaginitisz. kontraktúrák. Ankilótikus izületek mOtétje előlt,továbbá 
általános kortikoidteráp-ia lokális kiegésZítése. Synovitis_tuberculosa 
_(sz_is~~_mati_kus általános tuber_kul()sztatikus_ kezei~S __ rheUett_). 
EllenjaVallatok Vakcináció idótartanlá. UlCus·ventriCuli-érdUődé:. 
ni. Oszteoporózis. Cushingckór. Tromboembóliás hajlam. Veseelég
telenség. Súlyos hipertónia. Herpes -simplex. Varicella; Aktiv 1:bc. 
Terhességben, különösen az első harmadban a glükokortikoidok 
adása relatíve ellen javallt~ mert- károsíthatja a magzatot, mérlegelni 
kell ~'teriipia viirható<>lőnyét és hiitrányát. · 
Adagolás. Feln6ttek egyszeriadagja: Az izület nagyságától és a 
megbetegedés súlyosságától függően 5-25 mg intra- és periartiku· 
lárisan; 
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lm. alkalmazva: 125-250 mg naponta, mélyen.a glutaeusba. Légző
szervi megbetegedésekben 3, reumatoid esetekben 5-6 napon át 
lehet adagolni. , 
Gyermekek egyszeri adagja: 3 hónap-1 éves korig 25 mg (1 ml), 
2~ éves korig 25-50 mg (1-2 ml), 7-14 éves korig 50-75 mg 
(2-3 ml) periartikulárisan (a kis izületekbe kevesebbet). 
A hatás 6-24 órán belüllép fel és napokig. esetleg hetekig tart. Ha 
az anamnézisben pszichózis szerepel. nagyobb adagok"adá§ólása 
körültekintést igényel. 
Mellékhatások. Artralgia, szteroidartropátia. Csökkent ellenállás 
fertőzésekkel szemben, hipertónia, glükózúria, hipokalémia, negativ 
N-mérleg (katabolizmus), mellékvesekéreg-kimerülés, oszteoporó.
zis. Hiperaciditás, ulceráció. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendtJ: 
- barbiturátokkal Addison-káros betegnek (krizishez vezethet). 
Óvatosan adható: 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás növekedése); 
- szalicilátokkal (csökkenhet a plazma szalicilátkoncentrációja; a 

mallékhatások összegződhetnek. pl. okkult vérzés); 
- barbiturátaRkai (csökkenhet a kortikoszteroidhatás); 
- diuretikumokkal (fokozott hipokalémia). 
Figyelmeztetés. Látens tbc-ben csak tuberkulosztatikumokkal 
együtt adható. Diabetes n1ellitusban cSak abszolút indikációban 
Vagy feltételezett inzulinrezisztencia kivédésére adjuk. Fertöző be
tegségekben csak óvatosan, specifikus kemo-, ill. antibiotikus ter~~ 
pia mallett alkalmazható. Hosszan tartó kezeléskor az esetleges hl
pokalémia kivédésére feltétlenül szükséges kálium adása. A katabo
lizmus és az oszteoporózis veszélyének csökkentésére esetleg egy
idejú Nerobol adása szükséges. 
A kúra során rendszeres vérnyomásmérés, vizelet- és székletvizsgálat 
kívánatos. Fokozatosan csökkenő adagokkal kell a kezelést befejez
ni, utána ACTHadása is mérlegelendő ( bőrpróba l). Orális antidiabe
tikumok, valamint antikoagulánsok adagját célszerű újra beállitani a 
kortikoszteroidterápia alatt. Diuretikumokka1 együtt-adva fokozottan 
figyelemmel kell kísérni a szarvezet elektrolitháztartását ·(káliumsó 
pótlása). Szalicilátok egyideiG adásakor, ha csökkentjük a kortiko
szteroidadagot. a szalicilát adagjának egyidejű csökkentésére is 
szükség lehet (a kisebb adag szteroid kevésbé csökkenti a vér szali
cilátszintjét). 
Az üveget használat előtt alaposan fel kell rázni! . 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszan alkalom
mal. 
Csomagolás. 1 üveg (5 ml). 
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HYDROCORTISON.'CHI..OROCID .EGIS U 210 
szemkenőcs -"'-
HatóanyagOk.--12;!:) ·mg hydrocortisonum aceticum rr~icrocrysUIIIi
cum, _ s--rrrg chlörali1phenicolum (2,5 ·g). vazelin·típusú. kenőcsben. 
Javállatok. A szem k~lönféle.gyulladásos megbetegedései: oph· 
thalmia sympathica; uveitisz (áttaráno~--- per oS vagy_ pa_rentetáliS ·
szteroidkezelés mellett),·allergiás konjunktivitisz; -egyéb;gyógykeze-: 
léssei nem befolyásolható blefaritisz, iritisz, iridociklitisz, nem geny
nyes keratitisz, a kötőhártya pemfigusza, a szemhéjak derrnatitisza és 
ekcémája, a -szem fizikai -és kémiai ártalmak- következtében fellépő 
gyulladásos megbetegedései, ophthalmia electrica. 
Ellenjavallatok. Minden felszínes és mély gennyes gyulladás (hi
popionkeratitisz és - iritisz, ulcus corne.ae~stb.) ;_,-trachóma, :bármilyen 
eredetű hámsérülés. ~ Klóramfenikolérzékenység. . . 
Adagolás. Külsőleg, a klinikai képnek megfelelően naponta 1-2 
alkalommal. Célszerú a kenőcs alkalmazása után rövid ideig kötést 
tenni a szemre. 
Megjegyzés. 114:_tfl Csak vény~:e_ adható ki; Az. orvos rendelkezése 
szerint- egy vag'y két álkalommal- ismételhető. -:Az a szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa rendelheti. aki a gyógyszerjavallatai szerinti 
betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg-és-szakmailag \ 
illetékes. 
Csomagolás. 1 tubus (2,5 g). 

HYDROXOCOBALAMIN Kőbányai t 100 
100 l'g inj. 
Hatóanyag. 100 l'g hydroxocobalaminum (1 ml) amp.-nkénto 
Javallatok.A B"~vitamin-hiány pótlása az alább felsorolt e~etek2'' , 
ben: anaemia perniciosa: parciális vagy totális gasztrektómia utá,ni 
állapot; "Diphyllobothrium latuminfesztáció; az-ileum egyes betegsé'~"" 
.gei.(divertikulózis, ileitis.regionalis); és egyes sebészeti beavatkozá.;. 
sok után (anasztomózisok, fisztulák, striktúrák, tasakok)_, amelyek a 
Bt:í:•vitamin felszívódási zavarát-idézik elő a bélnyálkahártya,károsí-

. tása, és a vastagbél-mikroorganizmusoknak a vékonybélben való 
e_lszaporodása folytán; továbbá az-igen ritkán, előforduló kongenitá

-·Bs_ if1tr_in!)iC faktor"hiánya;_-kor1ge_nitális szelektiv 8,2-vitamin-malab-
~ S.~orpéió; transzkobBiami_n:-11-hiáhy. --
Oröklódó-metilmalonil~acidúria .. " __ -_ . 
Adagolás. Altalában naponta 1~2 amp: im. egy-két héten keresztül. 
(Ezzel az- adaggal normalizálható a vérkép, megszüntethetók'a még 
reveizíbilis idegrendszeri elváltozások és megfeleló-tartalék is képez

- hetó). Ezután át -lehet térn i a fenntartó keZelésre,- amely havonta :1-2 
amp. im. élethossziglan, kivéve az alábbi indikációkat: 
Diphy,/lobothrium latum infesztáció eselén az eredményes f~reg
úzéSf követően és- megfelelő 8 12-vitamin-tartalék kialakítása után 
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(naponta 1-2 am p. im, egy-_két- héten át) a szubsZtitúció abbahagy-
ható. ·~ ~ ~ 
Táplálkozási eredetű 8,2·-vitamin-hiányban (ez főleg vegetáriánuso
kon fordul elő- nagyon ritkán) a hiány megszüntetése után napi 
5-10 Jl-9 812-vitamin-tartalmú per os készítmények adásával a hiány 
újbóli kialakulása megelőzhetó. -
Mellékhatás. Allergiás, ill. anafilaxiás reakció. 
Figyelmeztetés. Kombinált hiányállapotban (folsavhiáriy;-'"~Bshi
ány) a 812-vitaminon kivül a többi hiányzó anyagat is pótolni kell. 
A c:-ontvelő válaszreakcióját idült (elsősorban húgyúti) fertőzések, 
mal1gnómák, alkoholabúzus és egyes gyógyszerek (pl. klóramfeni
kol) gyengithetik. 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml). 

HYGROTON Biogal H 40d; N 100 
25 mg és 50 mg tabi. 
Hatóanyag. 25 mg, ill. 50 mg chlortalidonum tabl.-nként. 
Javallatok. Különböző eredetú (kardiális, ren á lis stb.) ödémás álla
potok; enyhe és középsúlyos hipertónia (enyhébb esetekben önma
gában is vagy más antihipertenzívumokkal kombinálva). 
Ellenjavallatok. Súlyos vese- és májelégtelenség, a gyógysZer és 
egyéb szulfonamidok iránti túlérzékenység. 
Adagolás. Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrzést igényel. 
A" napi. adagot célszerú reggel, étkezés közben bevenni. Felnőttek 
kezdeti: napi adagja ödémába n 100-200 mg. Kivételes esetekben, az 
ödéma gyors megszüntetése érdekében 300-400 mg is adható. 
A kívánt terápiás hatás elérése után át kell térn i a fenntartó adag ra, 
amely általában 25-50 mg naponta vagy 3-szor 50-100 mg heten
te. Hipertenzió kezelésére a betegség enyhébb formáiban a kezdő 
napi adag 25-50 mg. A fenntartó adag naponta 25 mg vagy hetente 
3-szor 50 mg. A vérnyomás elégtelen csökkenése esetén más antihi
pertenzivummal (pl._ béta-receptor-blokkolóval) ajánlatos kombi
nálni. Ennek során többnyire lehetövé válik az-alkalmazott gyágy
szerek adagjainak-a csökkentése. 
Gyermekek kezdő adagja 1-5 ·eves korban napi 25 mg, fenntartó 
adag hetente .. 3-szor 25 mg, 6- ·éves kortól a kezdő adag napi 

-,25-50 mg, fenntartó adagja naponta vagy másodnaponta 25 mg. 
Mellékhatások. Enyhe szédülés, adinámia, fáradságérzés, elsősor
ban a kezelés elején. Ezek a panaszok többnyire spontán v_agy az 
adagok átmeneti csökkentésére_,megszúnnek. GasztrointeSztinális 
panaszok főként akkor jelentkeznek, ha a gyógyszert éhgyomorra 
veszik be. Ritkán izorngörcs, paresztézia, ortos_ztatikus hipotenzj_ó, 
si:omjúságérzés, szfvritmuszavarok, látászavar, kolesztatikus ikÍ:e-

331 



rUsz,· pankreatitisz, allerQ'iás bórtünetek, fényérzékenység, nekrotizá-
16 vaszkulitisz, leukocitopénia, trombocitopénia, aplasztikus anémiá 
Allergitis tünetek jelentkezésekor a kezelést abba kell~ hagyni. Tartós 
alkalmazlis esetén előfordúlhataz elektrolit- és a folyadékegyensúly 
zavara, elsősörban hipokalémia; -_továbbá okozhat --hiperkaleémiát, 
hiperurikémiát; szénhidrlltanyagCsere-zavarokat. Rejtett cuk.Orbe
tegséget, · hitens köszvényt manifeszttilhat: 
Gyógyszerkölcsönhatások. Egyűttadása kerülend6: 
- litiumsókkal (a Li-szint toxikusig emelkedhet}. 
óvatOsan adható: 
- vérnyomáscsökkentökkel (hatásukat !okozhatja, adagjuk mód.o.sí
.. tására lehetszükség); .. ··• ,, . . .. .-.. ,.• .. .• , . " . , .... 
- szivglükozidokkal ( toxicitásuk hipokalémiában fokozódik}; 
- orális antidiabetikumokkal (hatásukat csökkentheti, hiPef91i.kérnia 

veszélye); 
- k()rtikoszteroidokkal (a K-vesztés fokozódik); 
- nem _depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásukat fokozhatja): 
Figyelmeztetés. Tartós kezelésesetén a szérumelektrolitok rend
szeresen ellenőrzendők, különösen a leginkább veszélyeztetett sziv
és májbetegeké, ill. erős hányás esetén vagy ha szájszárazság,gyen- ( 
geség, letargia, -álmoss'ág, izomfájdalom vagy -görcs, hipotenzió, \ 
oligúria, tachikardia, gyomor- és bélpanaszok jelentkeznek: Kálium
ban gazdag étrend (gyümölcs, főzelék) javasolt, és szükség lehet
különösen káliumhiány-jelei, fokozott K-vesztés Vélgy egyidejű digi
tlllisz ... , ill. kortikoszteroidkezelés- esetén - rendszeres gyógySzeres 
K-pótlásra. · · '' 

. Korlátozott veseműködés esetén a kreatinin-clearance-t is·elletflő~iz;;" 
ni kell. . ·· ,, 
Vesebetegségekben fokozhatja azazotémiát éskumulálódhat, ilyene · 
kor, továbbá ha oligúria lép fel, adását abbakeiLhagyni. Májbete
géknek óvatosan .kelt adní;mivel az elektrolitegyensúly, ill. a szérüm
ammónia-szint megváltOzása.-májkómát idézhet -elő.· 

,r,;.Súlyos··cérebrális.:éS· cdronariaszklerózis esetén, adása :fokozott óva
tosságat igényel. 

· Terheseknek csak indokolt esetberi, a kezelés hasznának és kockáza
·. tanattQóiidöS mértegeléSéveradhBtó; mivel.csöRkenti·a::rilazmatérto·-
gatot, az uteroplacentárisvérellátást; és átjut a pláéentán.lgy-fennáll 

_a fetális,- iU.--neonatális-~árgaság, trombocitopénia és.egyéb-károsító 
hatás veszélye. Átjut az anyatej be; ha szedése feltétlenül szükséges, 
•a,szoptatást abba kell hagyni. 
Tartós --adásakor .. tnanifeszt· és --látens .. diabéteszben·::a szénhidr-át

-.anyagcserét rendszeresen ellenőrizni-k611; szükség-lehet az·-.inzulin
adag növelésére. -Fokozott figyelemmel-kell kisérni a- beteget húgy

:savanyagcsere zavara -esetén-·is.--. 
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Ortosztatikus hipotenziót -okozó hatását az alkohol, barbiturátok, 
diazepam fokozhatják. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig;- jllrművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. !It Csak vényre .adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. (25 mg}; 30 tabi. (50 mg}. 

HYPANODIN Biogal A 600 
végbélkúp 
Hatóanyagok. 600 mg aminophenazonum, 200 mg phenobarbi
talum, 50 mg coffeinum, 0,4 mg hyoscyaminium bromatum, O, 1 mg 
scopolaminium bromatum végbélkúponként. 
Javallatok. Erős fájdalmak csillapítására. 
Ellenjavallatok. Barbiturátok és pirazolonszármazékok iránti túlér
zékenység, glaukóma, prostatahipertrófia, hepatikus porfíria, súlyos 
máj- vagy vesebetegség, a gyomor· bél rendszer sztenózisai, mega
colon, tachiaritmia. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 1-2 kúp. 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, akkomodációs zavar, 
midrillzis, szemnyomás-fokozódás, vizeletűritési nehézség, obstipá
ció, tachikardia, enyhe kábultság, álmosság, szédülés, ritkán izga
tottság, émelygés, hányinger, allergiás bőrreakciók, leukopénia, igen 
ritkán agranulocitózis. 
Gyó,gysz8rkölcsönhatások. Együttadása kerijlendő: 
- daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metabolizmusukat gyors'itja, ha

tásukat csökkenti} . 
óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal, főként barbituráttartal

mú gyógyszerekkel és Sartannal (hatásfokozódás}; 
- kumarinszármazékokkal (az antikoaguláns. hatás csökken); 
- antikolinergikumokkal, triciklikus antidepresszánsokkal (az anti-

kolinerg hatás fokozódik}; 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkenti}. 

,,_,·Figyelmeztetés. A ritkán előforduló agranulocitózis vészé1ye miatt 
tartós alkalmazása csak a fehérvérsejtszám rendszeres ellenőrzésével 
történhet. Hozzászokás! 'Okozhat (a fenobarbitáltartalom miatt). 
Rendelése fokozott körültekintést igényel az anamnézisből ismert, 
egyéb gyógyszerekkel szemben kialakult hozzászokás, ill. abúzus 
esetén. Huzamosabb szedésének---abbahagyásakor elvonási tünetek 
(izgatottság, alvászavar} jelentkezhetnek. 
T erheseknek, különösen az első-. három hónapban és a terhesség -
utolsó hat hetében, valamint szoptatás alatt csak különösen indokolt 
esetben, fokozott ellenőrzés mallett adható. Alkalmazásának és a 
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pszichomotoros tellje,,ítn1ér1.vt b;l:f~~~~~~~~.~j!i~~~~~~·~~t~~~~~;:~~···· alatt járművet vezetni vagy ~s 
tilos. . _ -- · __ . _ . . -
AlkalmazáSának~ ill._ hatásának tartama· alatt tilos- szesies italt -fÓ'-
gyasztanik - :·- ,·-· .- _." 
Megjegyzés. >l< >l< Csak vényre adható kL Az .orvos <erlde•lke•zé•••. :. 
szarint- egy vagy két alk81ommal .....c ismételhető: · 
Csomagolás. 6 kúp. 

HYPEROL Kőbányai 
tabi. 
Hatóanyag. 1 g carbamidum.peroxydatum tabL-nként, 

;JaVallatok; Fertótlehító; vérzéscsiU~;~pit6.-:-- .. ____ .. · ,;-,,_:,' 
Alkalmazás. Külsóleg; ·1 '-'1 O%~os·•frissen. készftett·vizes•o!Gatban. 
Figyelmeztetés. Lúgos.oldattal·nem elegyíthető; ezüstKolloiddal 
robban. Tömény oldata nyálkahártya-izgató. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

HYPEAST AT Essex H 400 
inj. ' 
Hatóanyag. 300 mg diazoxidum (20 ml) amp.-nként . 

. Javallatok. Extrém magas .Vérnyomás gyors csökkentése, .ha a~~ <•';li' 
nem .mechanikus- tényezők (pl.··coarctatio aortae, arteridvenózüs 
shunt) okozzák. Akut akut encefa
lopátiával, akut l 
tenztv krfzis 
kus hi••ertem,i6t>an 

elsöé; Akut hi pertenziv állapotok kezelésére 4-5 napnál tovább nem 
alkalmazható, és mielőbb át kell.térni más, per os terápiára. A 4-24 
órás időközönként megismételt inj. rendszerint- megfelelő -szinten 
tartja a vérnyomást addig, amíg az orális antihipertenzív gyógyszere.: 
lés hatása -béáll. Az injekciók közötti szüneteket a hatás időtartama 

. szabja meg. Beadása után a vérnyomást gondosan kell ellenőrizni, 
amig az nem stabilizálódik. Ezt követően az egyenletes hatás idősza
kában óránkénti vérnyomásmérés is elégséges. Az inj. beadása utatil 
30. percben vagy még később bekövetkező vérnyomásesés nem 
magyarázható a készítmény hatásával. Ajánlatos, hogy a betegáz i nj. 
beadása után 1h óráig fekve maradjon. Az ambuláns beteg vérnyo

-mását álló helyzetben is ellenőrizni kell. Ismételt adása nátriumM és 
vizvisszatartáshoz vezethet; mind a maximális·vérnyomáscsökken
téshez, mind pedig a keringési elégtelenség megelőzéséhez szükség 
lehet diuretikum adására. 
Mellékhatások. Nátrium- és vizvisszatartás; cukorbetegekenkeze
lést igénylő hiperglikémia; nitrogéntartalmú anyagcseretermékek re
tenciója. 
Ritkán hipotenzió- egészen a sokk határáig -, miokardiáli"S éS/vagy 
agyi isémia, mely általában múló jellegú, eszméletvesztéses görcsro
ham, bénulás, zavartság vagy neurológiai góctünetek; túlérzékeny
ségi reakciók {bőrkiütés, leukopénia, láz). Heveny hasnyálmirigy
gyulladás és papillaödéma is előfordulhat. 
Egyéb mellékhatások: vazodilatációs jelenségek; szupraventrikuláris 
tachikardia és szivdobogásérzés; bradikardia, múló neurológiai tü
netek;-méllkasi diSzkomfortérzés, átmeneti vércukorszint-emelkedés, 
sima.izom-ellazulás-.okozta légzési és gasztrointesztinális tünetek; 
szájszárazság, könnyezés, ileusz, parotisduzzanat és nyáladzás; a 
beadásra használt véna mentén melegségérzés, kötőszövet-gyulla
dás elhalás nélkül és/vagy vénagyulladás a gyógyszer kiszivárgása 
helyén; hétfájás, niktúria. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- perifériás értágitókkal. .kivált hidralazinnal, nitrit- és papaverin

féleségekkel, valamint metildopával, rezerpinneJ-·(fokozdtt vérnyo·
másesés); 

- diuretikumokkal, különösen.a tiazidokkal {fokozhatja a-hipergliké-
miás, hiperurikémiás és antihipertenzfv hatást). 

Figyelmeztetés. óvatosan kell alkalmazni, ha a beteg_agyi vagy 
koszorúér-keringése károsodott, tehát ha a vérnyomás hirtelen és 
rövid ideig tartó csökkenése is maradandó következménnyel járhat, 
vagy akkor, ha a vérnyomásesés kiváltotta tachikardia ártalmas lehet. 
Mivel nátriumretenciót okoz, nem tiazid jellegú diuretikumok egy
idejú adása javasolt. 
Azok a betegek, akiknek extracelluláris folyadéktérfogata megnöve
kedett, gyengébben reagálnak az antihipertenziv kezelésre, ezért 
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ajánlatos a folyadékmennyiségén:sökkenteni. Tekintve; hogy peri
toneális.diafizis vagy_ hamadialízis csökkentheti a diazoxid.·szintjét-a 
~vérberi,_-a--·dializált- betegeknek az -inj. többszöri ismétléSére·Jehet 
szükségükc. . . .·. . ... . 
,Leállfthatja a szillőfájásokat. A méhkontrakciókat fájáskeltő szerak-
kel azonban újra:rheg_lehet indítani. . _ .-, - · 
Nemkivánatos · hipotenzió ellensúlyozható- 'szimpatomimetikumok ~ 
kál, .pl. ·norepinefrin. 
A bekövetkező vércukorszint~emelkedés-általában átmeneti-jellegű. 
A cukorbetegek vércukorértékét és cukorürítését ·ellenőrizni kell; 
szükség lehet az antidiabetikumok adagjának növelésére. A diazoxid 
a vérból peritoneális. diallzissel vagy hemodialízissel eltávolítható. 
Az extravaszkUiáris· inj_::-vagy a .gyógyszer kiszivárgása-.a- szövetek 
közé kerülendő. 
Megjegyzés. li' Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti .(gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp. (20 ml). 

Ciba H 

ás állapotok (sokk, ~~~~~~~~:f:~~~:~~~~~f~.i~~~I:~\~I'é:~; - érszúkítővel -megfele~ 
Adagolás, Lassú iv. cseppinfúzióban olyan adagban {általáb••n 
percenként 3-10 11g), amely a vérnyomást 9Q.-.110 Hgmm i 
szisztolés-érték-en tartja; az infúzió időtartama. +-6 óra, szüfq;ég ese
·tén-hosszabb. :!.·-:··-. ...:<'"'--.,_ ,.
Az infúziósoldat elkészítéséhez 2,&--10 mg (1-4 amp.) old~nM'1 
!_iter- izotóniás nátrium-klorid-. vagy Ringer-, vagy 5%.glük6zoldBt
ban. 
Mellékhatások. Diuréziscsökkenés, hipokalémia, ismételt alkal
mazásakor tachifilaxia. 
Figy&lmeztetés. Ha.a betegnek .plazma~ vagy vérvesztesége van, 
megfelelő folyadékpótlásról kell gondoskodni. Vérrel, konzervált 
szérummal nem keverhető, mert az" anyagat az angiotenzináz el-
bontja. · " · < : • ·- • . - • • 

Megjegyzés. li' Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozoin
tézeti) felhasználásra. · 
Csomagolás. 1 O am p. (5 ml). 
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HYPNOVAL-CALCIUM Alkaloida A 200 
tabi. 
Hatóanyag. 200 mg cyclobarbitalum calcicum tabl.-nként. 
Javallatok. Vegetatív tünetekkel járó és pszichogén alvászavar; 
izgalmi állapot mániás elepresszió és encefalitisz utáni alvászavar; 
félelemérzés, továbbá tachikardia adjuváns kezelése. 
Ellenjavallatok. Addison-kór, barbitáltúlérzékenység. ·.· .. _ . ,i_"" 
Adagolás. Felnötteknek naponta 100-200 mg (~1 tabi.J, gyiire
keknek naponta 5Q.-.100 mg (Y.-% tabi.). Célszerű kevés vizben 
oldva lenyelni. 
Mellékhatások. Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédülés, 
émelygés, hányinger, ritkolbban izgatottság, túlérzékenység (bőrki
ütés, szemhéj on, ajkon. arcon kifejlődé ödéma. láz, a máj dagenera
tiv elváltozása). 
Gyógyszerkölcsönhatlisok. Ovatosan adható: 
- kumarinszármazékokkal (az antikoaguláns hatás csökken); 
-triciklikus .antidepresszánsokkal (az antidepresszáns hatás csök-

kenhet); 
- szteroidokkal és ösztro_génekkel (hatásuk- az antikoncipiens hatá-

sa is- csökkenhet); 
- digitoxinnal (a digitoxin hatását csökkentheti). 
Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás alatt csak kivételesen, 
orvosi ellenőrzés mallett adható. 
Hozzászakést okozhat. Rendelése fokozott körültekintést igényel az 
anamnézisból ismert, egyéb gyógyszerekkel szemben kialakult hoz
zászokás~ ill. abúzus esetén. Tartós szedésének abbahagyásakor el

-Vonási tüóetek (izgatottság, alvászavar) jelentkezhetnek. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó-rnunkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának ideje alatt szeszes -italt fogyasztani tiJos! 
Megjegyzés. 00 Csak .vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. Fekvőbeteg-osztá
lyok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben leírtak figyelembevéte
lével írhatják fel. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

HYPOTHIAZID Chinain N 1 00; H 400 
25 mg és 100 mg tabi. 
Hatóanyag. 25 mg, ill. 100 mg hydrochlorothiazidum tabl.-nként. 
Javallatok. Szív, máj, vese eredetG ödéma, premeriStruális ödéma, 
gyógyszeres, pl. kortikoszteroidkezeléshez társuló ödéma. H iparten
zió _(enyhébb esetekben önmagában fs vagy más antihipertenziv 
szerakkel kombinálva). 
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ParadOx módon a poliúria mérséklése, főként-re-nális'eredetű';di~be
tes -Lnsipidusba'n, továbbá hiperkalciúria ·csökkentése. 
EllenjavalliltOk:Anúria; a gyógyszeres egyéb Si:Uifonamidokiránti 
túlérzékenySég-. __ . _ / . . . .. :. _ .. -· ._. 
Adagolás. Egyéni rhegítélést és gondos orvosi ellenőrzést ig~nyel. 
A kívánt terápiás hatást-cí.legki,Sebb _hatékony. adaggal keU-elérili, ill. 
fenntartani.~ - · _______ ,. 

A tablettát étkezés után célszerú bevenní. 
Felnőtteknek diuretikumként·általában 2~1 00 mg adh8tó.napontéi 
egyszer, esetleg. kétszer vagy ugyanez az adag intermittálva~ pl. 
m'ásodnaponként. Premenstruális ödémában napi 25 mg.a-szokáSos 
adag_ a tünetek· jelentkezésétől-a -rnenstr'uáció: kezdétéig:--Antjhiper
tenzívumként- k9Zdő adagja--rendszerint· 25-50: mg;'~setleg _1 00. mg 
naponta; egy vagy több részletben. A·továbbiakban·a:kapottvátasz
nak megfelelően-az adag ·többnyire ·cSökkenthető,--:'szüksé_g "e·setén 
emelhető. A szokásos napi ·adag felső határa -200 mg;-· több· részlet
ben._ Kombinálható más antihipertenzívurnmaUs, ilyenkór-a hirte
len vérnyomásesés elkerülése érdekében - az egyes gyógyszerek 
adagját megfelelóen cSökkenteni kell; Diabetes insipidusban 
úria mérséklésére napi 50-150 mg aszokásos adag {több -~-·-•··•/ 
ben)~ 
Gyermekeknek átlagos napi adagja 2 mg/ttkg, két ré!;zleotbEm: 
éves korig a testtömegtól fügQóen 12,5-37,5 
37;5-100 mg ,naponta. 6 hónapos korig szíikség e!;etiín max. 
3,5 mg/ttkg is adható~~ ~ ~ ~·' ~ ~ 
Mellékhatások. Étvágytalanság, hányinger. hányás, gyomorirritá
ció, -görcs;- hasmenés,- székrekedés, ·szomjúságérzés, stédül_és, 
izomgörcs,·gyengeség;· paresztézia, ortosztatikus hipoten~il),,:féjfá':, 

· j ás, tachikardia,látászavar, kolesztatikus ikterusz, pankreatitisz;..):wál_f 
mirigygyulladás. ~.Allergiás~ bórtünetek;·purpúra, tényérzékenyslfg, 
nekrotizáló angiitisz, láz, anafilaxiás reakció,.leukocitopénia, _trom
boéitopénia; aplasztikus anémia, hemolitikus anémia, agraliulócitó
zis. Allergiás .tünetek jelentkezésekor a kezelést abba- kell- hagyni. 
Különösen -hosszú- ideig--tartó,·-atkalmazás- esetán előfordulhat az 
elektrolit- és folyadékegyensúly zavara. elsősorbari hipokalémia, to
v~b()á _hiponatrémia,_ hipomagnezémi_a, hipo~l()rémiás--alkalózis._:Hi
perkalcémiát, hiperurikémiát okozhat, tünetmer)tes betegEm köszvé
nyes ro'hamot provokálhat. Csökkentheti· a glükóztoleranciát rejtett 
cukorbetegséget manifesztálhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: 
-_lítiumsókkal {a Li--szint a toxikusig _emelkedhet). 
avatosan aCiható: ' 
.,.. vérnyomáscsökkentökkel (hatásukat fokozhat-ja, adagjuk módos_í

tására lehet szükség); 
- - szívglükozidokkat· ( toxicitásuk hipokalémiában ·fokozódik);"~ 
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- oráli~ antidiabetikumokkal {hatásukat csökkentheti, hiperglikémia 
veszelye); . 

- kortikoszteroidokkal (a K-vesztés tokozódik); 
-.nem depolarizáló izomrelaxánsokkal {hatásukat fokozhat-ja). 
figyelmeztetés. Tartós kezelés esetán a szérumelektrolitok rend
szeresen ellenőrzendök; különösen a leginkább veszélyeztetett·szív
és májbetegekben, ill. erős hány_ás esetán vagy ha szájsz_á~a!ság, 
gyengeség, letargia, álmosság, izomfájdalom, vagy -görcs;-hiJ)61en
zió, oligúria, tachikardia, gyomor-, bélpanaszok jelentkeznek. Káli
um~~!l Qazdag étrend (gyümölcs, főzelék) javasolt, és szükség lehet 
- kulonosen fokozott K-vesztés vagy egyidejű digitálisz-, ill. korti
koszteroidkezelés esetán - a rendszeres gyógyszeres K-pótlásra. 
Korlátozott veseműködés esetán a kreatinin-clearance-t is ellenőriz
ni kelL 
Vesebetegségekben fOkozhatja az azotérnlát és kumulálódhat. Ilyen
kor- továbbá ha oligúria lép fel- adását abba kell hagyni. Májbete
geknek óvatosan kell adni, mivel az elektrolitegyensúly, ill. a szérum
ammónia-szint- megváltozása májkómát idézhet elő. 
Súlyos cerebrális és coronariaszklerózis esetán adása fokozott óva
tosságat igényel. 
Terheseknek csak indokolt esetben, a kezelés hasznának és kockáza-

. tának gondos mérlegelésével adható, mivel csökkenti a plazmatérfo
gat-ot. az uteroplacentáris vérellátást és átjut a-placentán. Igy fennáll 
a fetális, ill. neonatális sárgas~g. trombocitopénia és egyéb-károsító 
hatás ves~élye. Az anyatejbe átjut; ha szedése feltétlenül szükséges, 
a szoptatast abba kell hagyni. 
Tartós ádásakor manifeszt és látens diabeteszbeh a szénhidrát
anyagc.~erét rendszeresen ellenőrizni kell; szükség lehet az inzulin
adag nevelésére. Fokozott figyelemmel kell kísérni a beteget-a húgy
savanyagcsere-zavar esetén is. Ortosztatikus hipotenziót okozó ha
tását az alkohol, barbiturátok, diazepam fokozhat-ják. 
Etryúzó~? tiazidkezelés esetán szórványosan megfigyelték a mellék
pajzsmtngyek patológiás elváltozását, hiperkalcémiával és hipofosz
fatémiával. A tiazidok csökkenthetik a szérumproteinekhez kötött 

·jód mennyiségét anélkül, hogy a pajzsmirigymúködés zavarának 
jelei mutatkoznának. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
i~eig- járművet vezetni V?gY baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. 114 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egyszer vagy kétszer- ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabL (25 mg); 20 ta b L (1 00 mg), 
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IBUPROFEN Polfa mV 200 
drazsé 
Hatóanyag, 200 mg ibuprofenum drazsénkénic 
Javallatok~-- Reumatoid artritisz, degeneratív oszteOartritisz, fájdal
mas váll.szindróma,-Spondylarthritis-_ankylopoetica. 
Ellenjavallatok, .Gyógyszerrel szembeni_ túlérzékenység, súlyos 
máj .. és· vésekárosodás, terhesség, Ulcus-ventriculi·et-duodenL-Par
kinscin~-kórban, epilepsziában-és pszichiátriai kórképekben_fokozott 
óvatossággal adható. -
Adagolás, Individuális. Altalában a napi adag 800-1200 mg·(4-6 
drazsé) 2-4 héten át. A fenntartó adag naponta 600-800 mg (3-4 
drazsé). A gyógyszert étkezés után kell bevenni: 
Mellékhatásokc Hányás, hányinger, diaré, dillZpepszia, fejfájás, 
gasztrointesztinális vérzés,_ epigastrium-nyomásé.rzékenység, -bőrre
akciók. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-orális antikoagulánsokkal (az antikoagulánsok hatásátfokozhatja j. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható--ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- -ismételhető. 
Csomagolás. 100 drazsé. ( 

IMAP Kőbányai C 2ÓO 
szuszpenziós inj. 
Hatóanyag. 4 mg fluspirilenum (2 ml) amp,-nként. 
Javallatok. Szkizofrén betegek hosszú-időn át szükséges fenntartó 
kezelése, a pszichiátriai osztályról történő elbocsátásukat követően 
folyamatos Qyógykezelésük biztosítása,.rríunkaterá_piás foglalkozta
tásuk,_rehabilitációjuk elősegítése. ·- -· '>:·-_ ./'_, __ .. ~_\ 
Ellenjavallatok. Parkinsonizmus, mo~gászavarokkal járó beiegsét 
gek, -depressziós állapot. ·~----
Adagolás. Hetente egy alkalommal kell adn L A kezdő adag általá· 
ban 6 mg (3 ml), amely a szükséglethez mérten 8, majd 10mg-ra 
(4, ill. 5 ml) emelhető. Az optimális hatás elérése után az-- adag 
fokozatosan és .lassan csökkenthető a fenntartó· heti- 2-6.-mg-ig 
(1-3 ml). 
Tartós kezelés eset én 3-4 hetenként a gyógyszer siokásos adagja 
·esetleg Csökkenthető. A 'kúra időtartania 3..::{) 'hóhap;~de -egyes-ese--
tekben 1 év is lehet; · · 
Kizárólag im., lehetőleg azonban· intragluteálisan -adandó: 
Kombinált kezelés: súlyosabb izgalmi állapotok vagy.pr,advktív tü
netek intenzivebbé válása,-esetén erősebb pszichoszedadv hatású, 
nem fluorazon neuroleptikummal .kell:,a kezeléSt kiegészíteni. · 
Mellékhatások. Extrapiramidális hipokinézis, diszkinézisek eny
hébb formái, kivételes esetben akatízia az injekció beadását követó
en 6-12 óra múlva jelentkeznek és 24-48 óráig tartanak. Altalában 
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nem érik el a Haloperidol-kezelés kapcsán észlelt erósségi:fokOt, és 
nem teszik szükségessé a kezelés megszüntetését. Szükség esetén 
az !map injekcióhoz, annak adagjától függően, 1-3 mi-Tremblex 
injekciót szívunk fel e mallékhatások kivédése céljából. A tartós 
kezelés soványodást, gyengeséget, álmatlanságot okozhat, amelyek 
megfelelő gyógyszerekkel megszüntethetők. Egyes esetekben- ha
sonlóan más neuroleptikumokhoz - depresszió alakulhj3t ki, amely 
az adag csökkentését és óvatos antidepresszáns, esetleg ES-i&Zelést 
tehet szükségessé. 
Gyógyszerkölcsönhatások. 6vatosan adható: 
- barbiturátokkal (egymás hatását erősítik); 
- szimpatomimetikumokkal (vazokonstriktor és vazopressziv hatás 

gyengülése). 
Figyelmeztetés. Bár teratogén, embriotoxikus hatása a vizsgálatok 
szerint nincs, a terhesség első harmadában- más központi idegrend
szerre ható gyógyszerekhez hasonlóan- alkalmazása nem ajánlatos. 
Hatása alan fokozott elővigyázatosság szükséges. Alkalmazásának 
időtartama alan tilos szeszes italt fogyasztanit 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Használat előtt az amp. felrázandó! 
Megjegyzés. + l'1t Csak vényre adható ,ki. -Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető.- Az a szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti 
betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg és szakmailag 
illetékes. Az illetékes mentálhigiénés (ideg) gondozó szakorvosa 
térítésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 3 amp. (2 ml) 4.40 Ft; 50 amp. (2 ml) 74 Ft. 

IMODIUM Kőbányai J 500 
kapszula, oldat 
Hatóanyag: 2 mg loperamidium chioratum kapszulánként; 20 mg 
loperamidium chioratum (1 00 ml) oldatban. 
Javallatok: Különbözó eredetű akut és krónikus diaré tüneti kezelé
se. Az irritábilis colon szindróma és a colitis ulcerosa nem szeptikus 
formája, ileosztómia utáni állapot. 
Ellenjavallatok: Obstipáció, minden olyan kórkép, amelyben a 
perisztaltika gátlása káros lehet. Terhesség. A gyógyszer iránti túlér
zékenység. 
Adagolás: Felnóttek; Akut esetekben a kezdő adag 4 mg (2 kap·' 
szula). ezt követően2-2 mg (1-1 kapszula) minden laza széklet 
után. Az átlagos napi adag 8 mg (4 kapszula); legfeljebb napi 16 mg 
(8 kapszula) szedhető! Krónikus esetekben a kezdő adag napi 2-szer_ 
1 kapszula, ez fokozatosan emelhető, irritábilis colon szindrómában 
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napi -_4-6_ kapszuláig, colitis ulcerosa tenezmussal járó·fOrniáiban· 
napi-6-43kapszuláig. - _ _-. _ · ; 
Byermekek kezelésére_ az oldat ajánlott! Az üveghez illellékelt ada

. golókanál 4.ml oldatot (0,8 mg hatóanyagot) tartalmaz, 
1-3 -évig: az első ·napon 3-szo~.% adagolókanállal, majd a többi 
napon% aqagolókanállaL- _ · _ .-. ____ ,· . .,. _ . 
4'-6 évig: az első napon 2-szer 1 · adagolókanállal; majd a tobb1 
napon 1 adagolókanállaL · · . . . 
7 év felett: az első napon 4-szer 1 adagolókanállal·, :majd a·többi 
napon 2-szer 1 'adagolókanállal.. , 
A széklet rendezódése után mind·a·felnőtteknek;mind a gyermekek
nek az· adagot csökkenteni kell. ill. adását meg kell szüntetnL ·: 
Mellékhatások: Fejfájás, szédülés; hányinger, hányás: Miattuk 
csakelvétve ·szüksége·s-a·kezelés ·megstakítása: 
Fi{Jyelmeztetés: Fertózéses.eredetú diarékban nem pótolja az anti
bakteriális kezelést! 'Amíg a diáré fennáll, a szarvezet víz- és elektro
litpótlásáról és a megfelelő d iétáról-gondoskodni kell. Egy év alatti 
gyermekek gyógykezelésére a készitmény nem javallt! Túladagolás
l<or konstipáció· és neurológiai tünetek (miózis, izomhipertenzió, _ 
álmosság és· bradipnoé) jelentkezhet, amikor az adagolástabba kell--
hagyni, szükség esetén a központi idegrendszer depresszióját tüneti J;:,. 
leg kezelni kell. _ ·- \" 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként me_ghatározandó 
ideig-:- járművet vezetni vagy balesetveszéllyel járó munkát végezni 
tilos! A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két- alkalommal-- ismételhető. - <;'~ 
Csomagolás. 20 kapszula; 1 00 ml oldat. 

lMURAN Weilcome L OOO; W:OOO 
inj., tabi. · 
Hatóanyag. 50 mg azathioprinum (nátriumsó formájában) liofile
-zett (2-ml) amp.-nként; 50-mg·azathioprinüm -tabl.-nként.· 
JavaUatok. Szervátültetés. Krónikus, aktív hepatitis_z, súlyos reu
matoic;i __ a_rtritisz,-_szisztémás _lupus erythema_tosus, dermatomi_cJZitisz, 
péfnph-iQus Vulgaris, polyarteritis nOdosa. szÉ~rze~t ·hemolitikus ané
mia.- idiopátfás trombocitopéniás purpúra,--pyoderma ·gangrenosum 
azon eseteiben, -malyekben a) egyedül kortikoszteroidokkal-nem 
vagy csak komoly mellékhatásokat okozó mennyiségével kezelh~-
tők; b} a kortikoszteroidok ellenjavalltaki . 
Ellenjavallat. Azatioprintúlérzékenység. · -
AdagOlás. Szarvátültetésben a kezdó. __ lökésadag. legfeljebb 5 mg/
·ttkg-ig per os vagy iv. (lassan, legalább 1 _perc alatt). A fenntartó 
i:!dag.napi"-1'-4-'mg/ttkg per os. Ha:· orális terápia nemalkaimazható~-·-
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csak akkor: napi 1-2,5 mg/Úkg iv. Krónikus aktív- hepatitiszben a 
szokásos adag napi 1-1 ,5 mg/ttkg per os. Más megbetegedésekben 
a szokásos kezdő adag étkezés közben napi 2-2,5 mg/ttkg per os . 
Az adagolástésakezelés időtartamát minden esetben egyénileg kell 
meghatározni. Fenntartó kezelésre néha csak nagyon kis adag is 
elegendő. Ha 3 hónapon belül nincs javulás, a kezelés folytatását 
mérlegelni kell. Ha hematológiai vagy egyéb szövódményJép.___J.el. az 
adagot csökkenteni kell. Az iv. injekcióhoz (csak·szervátültetésben) 
az amp. tartalmát 5 ml vizben kell feloldani. 
Mellékhatások. Csontveló-szuppresszió, kromoszómakárosítás, 
leukopénia, trombocitopénia, anémia, mieloblasztos eritropoézis, 
makrocitózis, gasztrointesztinális zavarok (nauzea, hányás, anore
xia), pankreatitisz, epepangás, májkárosodás, láz, bőrkiütés, mialgia, 
artralgla, akut veseelégtelenség, akut tüdómegbetegedés, meningi
tiszes reakció, másodiagos fertó?éS lehetősége. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- allopurinollal (metabolizmusát gátolja; a szokásos adag egyne-

gyede elég); 
~nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (azok hatását antagonizálja); 
- szukcinilkolinnal (hatását felerősíti); 
- citosztatikumokkal (a ·csontvelő-depresszió fokozódhat). 
Figyelmeztetés. A beteget a kezelés teljes tartama alatt megfigye
lés alatt kell tartani. A kezelés első nyolc hetében a vérképet (beleért
ve a trombocitaszámot) legalább hetenként, vese- vagy májműkö
dés-zavara esetén gyakrabban kell ellenőrizni. Hosszan tartó kezelés 
esetén _a vérkép a kezelés teljes tartama folyamán ellenőrizendő. 
A kezelés hirtelen megszüntetése a betegség súlyos visszaesésével 
járhat, ezért fokozatosan kell elhagyni, szigorú ellenőrzés mellett. 
A kezelés folyamán a betegek fokozottan fertőzésveszélyeztetettek. 
Szervátültetéses betegekben, elsősorban a napnak kitett bórterülete
ken limforetikuláris és epiteliális malignus tumor alakulhat ki, ezért 
a napozástól tartózkodni kell, és a bőrt szabályos időközökben meg 
kell vizsQálni. Egyéb tumorok megjelenésének kockázata sem zárha
tó ki. Túladagolás esetén· tüneti kezelést kell alkalmazni. Súlyos 
esetben mérlegelendó az azaticprin dialízissei történő eltávolítása. 
Az mj.-hoz csak közvetlenül a felhasználás előtt készült oldatot 
szabad használni. Más injekciós oldattal nem keverhetó. 
Terhesség esetén a kezelés koCkázatát márlegelni kell. 
Megjegyzés. +- + Az inj. kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti fel
használásra kerül forgalomba. A tabi. fekvőbeteg-gyágyintézeti be
állítás és javaslat alapján annak a szakrendelésnek (gondoZó) orvosa 
rendelheti, aki a gyógyszer' javallatai szerinti betegség esetén a beteg 
gyógykezelésére területileg és szakmailag illetékes. 
Vesetranszplantált betegek számára a beteg ellenőrzését végző orvos 
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kórházi javaslat alapján térítésmentesen rendelheti. Téfítésmentesen 
az erre kijelölt gyógyszertárak (960. old.) szolgáltathatják ki..-
Csomagolás. 100 amp. (50 mg); 20 tabi. 

INACTIN Byk A 100 

~~t-ó8nyaQ. ·1 g ci~th\rlbÍJÍylthi0'68rbita!Uró: ncitricum. -poramp.
nként; oldószer: 20 ml aqua 'dest. pro inj. 
Javallat. Rövid és bázisnarkói:is. 
Ellenjavallatok._ Heveny alkohol-, altatósz_er-,. fájdalomcsillapltó
intoxikáció, akut. máj.eredetú porfíria, súlyos ~ív-, vese-, májbeteg
ségek:, sokk, malignus _hipert.ónia.-szivritmuszavar, stE~tus-asthmati-
cus. - _.,, '--:' ,._, ._,,/, ,,_ ·-- ______ ,,,_,_, _____ -------
Adag(llás. Kizárólag ív. .ad_ryató.:·::Feln6ttek kezdi! :·.adagja 
200-250 mg (1'0%-os oldatból 2~2;5 ml, 5%-osból 4.-5 ml) általá
ban 10-15 s alatt. A legtöbb esetben 30-90 salatt bekövetkezik az 
izomgyengeség, szomnolencia. A fenti mennyiség 30-90 s_ után 
megismételhető, míg a kívánt mélységO narkózis bekövetkezik. Az 

. összadag legfeljebb 2 g lehet. _ 
· Mellékhatás. Vérnyomáscsökkenés, légzési depresszió. Túladago-, 
láskor a légzés megszúnhet. a megfelelő felszerelést készenlétberl~ 
kell tartani. ' 
Gyógyszerkölcsön hatás. óvatosan 'adható: _ -- _- _ ; -
-a központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel (hatásfokozódás); 
- kumarinszá.rmazékkal, grizeofulvinnal,_- metotrexáttal (hatásukat 

csökkenti). - _ • 
Figy~lme_ztetés;- -Aikalmazásának -és a pszichomotoros Jetjesil:. 
ményt befolyásoló hatásának időtartama alattjárművet vezetQ_Lvagy\ 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni _tilos. . _ .--_ -i\, 
A hatóanyagat közvetlenül felhasználás előtt kell feloldani. 
Megjegyzés. @ Vényen nem rendelhető.- Szakorvosi rendelőinté
zetek (gondozóintézetek-) költségvetésük:terhére szerezhetik be az 
őket ellátó gyógyszertárakbóL . __ . _ 
Csomagolás. 25 poranip, .(1 g)+ oldószer. 

INDOMETACINUM _ _ _ Chinain mV 200 
kapszulá; 50 ing és 1 oo ing végbélklip _ ._ 
Hatóanyag. 25 mg,;indometacinum kapszulánként, 50-mg, ill. 
1 OQ_ mg indometacinum végbélkúponként. . . 
Javatlat()k_. Gyulladásos eredetű ízületj.-, izom-.é~ heveny lágyrész
niegbetegedések, ha, más_ nem szteroi_d_ 'lYulladáscsökkentő _szer ha
tástalan vagy ne111-adható: reumatoid_ artritisz- {polyarthritis-chronica 
progressiva), sPondyJarthritis ankylopoetica (morbus .Becht~rew), 
oszteoartritisz, periarthritis humeroscapularis,- burzitisz, tendinitisz, 
tendovaginitisz;-szinovitisz, akut-köszvény stb. 
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Ellenjavallatok. Ulcus ventricoli és ulcus duodeni, súlyos krónikils 
gasztrointesztinális megbetegedés, indometacinnal. szalicilátokkal 
vagy más, nem szteroid gyulladásgátlóval szemben kialakult túlérzé
kenység, terhesség, szoptatás, 14 éven aluli -életkor. 
A végbélkúp ellenjavallt olyan betegeknek, akiknek röviddel az indo
metacinkezelés megkezdése előtt proktitiszük volt. 
Adagolás. Egyéni megítélést igényel, a legkisebb hatékQ.n.y,lldag. 
ill. a beteg tűrőképességének figyelembevételével. A gyógyszert 
étkezés közben vagy közvetlen ül étkezés után kell bevenni; tehetőleg 
tejjel vagy antacidommal együtt. Átlagos adagja felnótteknek:.reu
matoid artritiszben, spondylarthritis ankylopoeticában, ·oszt~oartri
tiszben: kezdetben napi 50-75 mg (2-3-szor 1 kapszula). Ejszakai 
fájdalom vagy reggeli izületi merevség esetén·a fenti adag kiegészít
hető este 1 végbélkúppal (50 mg vagy 100 mg). Ha _a beteg jól túri 
a gyógyszert és szükséges, akkor az adag fokozatosan növelhető, a 
szokásos adag felső határáig. 
Periarthritis humeroscapularis, burzitiSz, tendinitisz; tendovaginitisz, 
szinovitisz esetén napi 75-150 mg (3-6 kapszula) 3-4 részre eloszt
va, mindaddig, amíg a tünetek több napig nem jelentkeznek (általá
ban 7-14 nap). Akut köszvényben: napi 100-150 mg (2-3-szor 1 
kapszula) a heveny rohamok megszúnéséig, majd az adag gyorsan 
csökentendő, a teljes megvonásig. 
A szokásos adag legfeljebb napi 150-200 mg lehet. A mennyiség 
további emelésével a terápiás hatás nem nő. a mallékhatások azon
ban -fokozottan jelentkeznek. 
KombinB/t kezelés: Reumatold artritisz súlyosabb formáiban sztera-
iddal kombinálható, ilyenkor a szteroid adagját csökkenteni kell. 
Heveny köszvényben húgysavüritést fokozó készítményekkel adha
tó együtt. Szalicilátokkal és egyéb, nem szteroid gyulladásgátlóval 
nem célszerű kombinálni, mert a terápiás hatás nem összegeződik. 
a mallékhatások kockázata azonban ugrásszerűen- nő. (Kivétel a 
reumatoid artritisz. amelyben az lndometacinum kúp_más, nem szte
roid gyulladásgátló mellett is adható az éjszakai fájdalom és a· reggeli 
kézmerevség csökkentése érdekében.) 
Mellékhatások. Központi idegrendszeri tünetek: fejfájás, szédülés, 
aluszékonyság, fáradtság, zavartság, ájulás, görcs, kóma, pareszté
zia, izomgyengeség, szorongás, depresszió, hallucináció és más 
pszichés zavar; gasztrointesztinális tünetek: hányinger, hányás, 
emésztési zavar, étvágytalanság, epigasztriális nyomásérzékenység, 
hasi fájdalom, hasmenés, ritkán vérzés, fekélykép~ődés, perfor.áció 
(általában szteroidokkal vagy szalicilátokkal történő kombin'álás 
esetén); allergiás reakciók: viszketés, bőrkiütés, angioneurotikus 
ödéma, diszpnoé, asztma, hirtelen vérnyomásesés; hematológiai tü
netek: trombocitopénia, leukopénia, purpúra, aplasztikus és hemoli
tikus anémia, ritkán agranulocitózis, csontvelő-károsodás; egyéb 
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~ün-etek: látászavar, .fülzúgás, hallászavár,.·.·~áj- éS vesemúködési. za
~Var. (ritkán toxikus·.hépatitisz}_, ödéma/vérnyomás-eme_lkedés;~he
m8t(Jria.-'·hiperglikérriia, angina, perifériás · ileuropátia,. ·csípóízületi 
artroPáti.a.· Ac·:VéQbélkúp helyi mellékhatása: ·tenezmus"·,proktitisz, 
rektólisvérzés és fájdalom: . ·. . · · . · · . 

- Leggyakoribb a;--. jellegzetesEm reggeli és. frontális :c .fejfájás, szédü-
lés, eniésZtési zavar. - . . . - ' 
Az adag fokozatás emelésével -a mellékhatások súlyossága, ill. koc-.· 
kázata .csökkenthető. EnYhe mellékhatások az- adag csökkentését, 
·súlyos-tünetek (a tartós- fejfájás is!) .a kezelés abbahagyását teszik 
sZükségessé. :. · _ _ - _ . · -
GyógysZerkölcsönhatások, Együttadása·kerülendő: 
~ szalici látokkal (fekélyt, vérzést •okozhat; továbbác.a : szalicilátok 

·csökkentik az indoriiíátaciri vérsziritj'ét); -
'OvatoSBn adható:- .- -- _ - -·- -
- szteroidokkal (azok adagját csökkenteni kell); 
- antikoagulánsokkal; szulfonamidokkal (ezek--hatását fokozZa); 

. .,... furaszemiddel és tiazidokkal_(csökkentheti·ezek Na-ürítést fokozó 
- és antihipertenzfv hatását); ~ _.; 
- béta.: receptor-blokkolókkal (cSökkentheti ezek antihipertenzfv h~_: 

tását)· • . ' • :. 
- benzilpeniciliinnel (ennek f~·lezési idejét növeli); 
__; lítiummal (ennek plazmakoncentrációját-növeli). 
Fig)relmeztet·és._ Epilepsziában, Park_inson-kórba·n,-- pszichiátriai 
kórképekben; vese- és májműködési zavar~ véralvadási rendellenes
ségek,_-~hallási és -látási _zavarok .esetén, valamint idős betegeknek 
fokozott óvatoss·ággal adagolandó. Az indometacinkezelés,E!Ifedh~ti 
intérkurrens fertőzések tüneteit·- ill., látens ·bakteriális ·folyam~tbkát 
aktiválhat: Kötönös óvatosság szükséges már fennálló, kezeltgWJI_Iél_--

. dás esetén. Ha az-indometacinkezelés Blatt,fertózés tünetei észletne-
azonnali antibiotikum adása és az abbaha-

t• 
meg a tilalom·mértéke. 

ki. .Az orvos rendelkezése 
l - ismételhető: 

kapszula; 1 O végbélkup:(liO mg); 5 végbélkúp 
~. 

/ 

INSULIN Kőbányai M 500 
inj. 200 NE 
Hatóanyag. 200 NE insulinum crystallisatum (nem monospecieS) 
5 ml oldatban (40 NE inzulin/ml). . 
Javal_latok. Diabetes mellitus és szövődményei, coma diabeticum. 
Ellenjavallatok. lnzulinallergia, glikogenózis. 
Adago~ás. A beteg állapotától függ (vércukor- és cukorüJJté~\(jzs
gálat). Altalában sc .. kómában iv. A hatás sc. beadás után 30 perccel 
jelentkezik, maximumát 1-2 óra.múlva éri el. Az·iv. adott inzulin 
vércukorcsö~kentő hatása a beadás után kb. Y. órával jelentkezik. 
~yermekko!l n~pi adagja - a cukorürítéstől és a beteg állapotától 
fuggően- altalaban 1-100 NE sc., legalább 4 részre elosztva. (Esti 
adását az éjszakai hipoglikémia veszélye miatt különös gonddal kell 
mérlegelni.) · 
Mellékhatások. Hipoglikémia, allergiás reakciók, folyadékreten
ció, lipodisztrófia (az injekció beadásának helyén). 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható: 
- kortikoszter?iddal, orális antikoncipienssel, pajzsmirigyhormon

nal, szaluretlkumokkal, szimpatomimetikummal (kisebb vércukor
csökkenés); , 

- P-receptor-gátlókkal, ciklofoszfamiddal (fokozott vércukorcsök-
kenés j. 

Figyelmeztetés. Cukorbetegek gépjárművezetésére való alkal
masságát az 1/1976. sz. EüM rendelet szerint kell megítélni (l.: 
3.11 fejezet). 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Csak az inzulin rendelésére 
vonatkozó EüM utasításban (3.8 fejezet) foglaltak szerint rendelhető 
térítésmentesen. Ha az orvos térftéskötelezettséggel rendeli, rendel
kezéseszerint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml). 

INSULIN ACTRAPID Novo • M 500 
Hatóanyag. 400 NE sertésinzulin 1 O ml semleges kémhatású vizeS 
oldatban. __ _ __ 
Javallat. Diabetes mellitus, különösen gyors inzulinhatást igénylő 
(kómás, műtétre szoruló, terhes) betegek számára. 
Ellenjavallat. Hipoglikémia. 
Adagolás. Individuális, a beteg inzulinszükségletének megfelelően 
általá~an naponta kétszer vagy többször, sc., im. vagy iv. kell alkal
mazni. Hatása kb. 'ih órával a beadást követően kezdődik, maximu
mát 2 Y2-5 óra között éri el és kb. 8 órán át tart. Beadás után 30 
percen belül célszerű étkezni. 
A fecskendőben keverhető nyújtott hatású inzulinokkaL Rövid hatá
sú_ és e_! húzódó hatású inzulinok keverésekor mindig a rövid hatású 
inzulint kell először a fecskendőbe felszívni. Az inzulinkeveréket 
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. l 
azonnal be kél l adni. KonvenciOnális szarvasmarha-.. inzulinr61 Actra
pid inzulinra-vató áttéréskor az adag csökkentése válhat-szükséges_- · 
sé, amit az .átáll_itás-_után azonnal-vagy néhány hét ill. hónaP :alatt 
f~kózatC?san· -keU v~grehajtani. Ez--idő alatt a hipoglikémia lehetősé-

...... gével szám·olní keii .. -Az inzulin_igény csökkenése .különösen a na
gyobb, napr 40 NE félettj_ szá!Vasmarhainzulin-~dagról'áttérő- bete
gek esetében jelentős (kb: 20%): Napi 100 NE ínzulínígény.felett az 
inzulinrezisztens betegeket kórházban kell átállitani. · · 
Mellékhatások. Ritkán helyi reakciók (bőrpír, urtíkáría és angio
neurotikus- vizenyő).--
Lipoatrófia és hipertrófia (lipodisztrófia). lnzulinrezisztencia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható>- . 
.....: kortikoszteroidokkal.- orális·- antikon_cjp_ienSekk~l;':-.'pajZ:smirigyhor~ 

nionnal_, szaluretikummal (az inzuli'niQény emelkedhet>-;: ~-:>~'::,_: 
- ~-receptor-blokkolóval, cíklofoszfamíddal--(a vércukorcsökk<més 

fokozódhat). 
Figyelmeztetés. A fenti mallékhatások megjeleriése esetén,,Novo 
MC inzulinra-_történó átállítás javasolt. 
Túladagolás esetén im. vagy sc .. glukagont, per os, raktálisan •• ,", _ 
ív. glükóz! kell adagolní. 
Cukorbetegek gépjárművezetésére való alkalmasságát az 1/1 
sz. EüM rendelet szerint kell megítélni {l.: 3.11 fejezet). 
Megjegyzés. + Rendelését· és kiadását egészségügyi miniszteri 
utasitás-szabályozza. L.: 3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml). 

INSULIN ACTRAPID MC Novo fM 500 
'Hatóanyag. -.-400- ·NE·- monokompone·nsú sertésinzulin $émiéQe~_ 
kémhatású (1 O ml) vizes oldatban. . ·. ··.•.. ; 
Javallat. Diabetes mellitus. különösen- gyors inzulinhatást·-igéily-10 
{kómás, mútétre szoruló, terhes) betegek számára, kivált-akkor, ha
a hagyományos inzulinkezelés szövődménnyel (allei'giás :reakCió; 
lípodísztrófia) jár. . •• • 
Ellenjavallat. Hipoglikémia. 

Adagolás. Individuális, a beteg ínzulínszükségletének~~:H~;~lr~~~·. ___ ;zi 
.által.áb.an Jl.aponta .. kétsJ;et vagy_ többsz_Qr .:sc., ill)<.v~gy _I v,. * órával a beadás után kezdődik, maxímumát2 )ó4; óra ;~Ö~~iö;~ 
el,· a hatás a beadás után kb. 8 órával ér véget. Beadását , 
30 percen belüLcélszerű étkezni. 
Más MC-ínzulínokkal a fecskendőben keverhetó. 
RöVid hatású és elhúzódó hatású inzuUn··keveré_sekor mindig a:rövid 
hatésú inzulint kell először-a fecskendőbe felszivlli. Az inzulinkeve
réket -azonnal be kell adni. " 
MC-inzulinra ·történő átállitás: a beteg inzUlinigénye ·csökkenhet, -
különösen akköt; ha a. beteget a ,konvencionáHs;1úlnyomóan~-szar- ·-•''~''.!" 
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vasmarha-inwlinról állítják át Actrapid MC-re. A dóziscsökkentés 
k~z~etlenül _az átállítás után válhat szükségessé vagy fokozatosan 
neJlany ~ét. 111. hón_ap al_at,t. Ez idő ~latt a hipoglikémia lehetőségével 
szaf!!olm kell. Az_.mzuhmgény csakkenése különösen a nagyobb, 
:'ap1 40 NE f~lett1 szarvasmarha-inzulinadagról áttérő betegeknél 
Jelentős (kb. 20%). Napi 100 NE inzulinigény felett az inzulinrezisz
tens betegeket kórházban kell átállítaní. 
Gyógyszerkölcsönhatás. L: Insulin Actrapid; _,_ -----;;;;:-'·"-
Figyelf!l~ztetés. ~úlad~gc;lás esetén im. vagy sc. glukagont, per 
os, raktahsan vagy IV. glukozt kell adagolni. Cukorbetegek gépjár
művezetésére való alkalmasságát az 1/1976. sz. EüM rendelet sza
rint kell megítélni (l.: 3.11 fejezet). 
Megjegyzés. + Rendelését és kiadását egészségügyi miniszteri 
uta~ítás szabályozza. L.: 3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml). 

INSULIN ISOPHANE Novo M 500 
Hatóanyag. 400 NE ~ertésinzulin protaminnal és cinkkel kéSzült 
1 O ml semleges vegyhatású szuszpenzióban. 
Javallat. Diabetes-mellitus. 
Ellenjavallatok. Hipoglikémia. Diabéteszes kóma kezelésére nem 
alkalmas. 
Adagolás. Individuális, a beteg inzulinszUkségletének megfelelóen 
nap~mta egyszer vagy kétszer kell alkalmazni sc. Hatása a beadást 
követően 1% óra múlva kezdődik, maximumát 4-12 óra között éri el 
és 24 óra múlva szúnik meg. A készítmény keverható Actrapiddal a 
kezdeti hatás- erősítése érdekében. Az inzulinkeveréket azonnal be 
kell adni. Elhúzódó hatású inzulinnak rövid hatású inzulinnal való 
keverésekor először a rövid hatású inzulint kell a fecskendébe _fel
szivni. Konvencionális szarvasmarh~-inzulinról lsophane inzulinra 
~a~ó. áttéréskor az adag csö~kentése válhat szükségessé, amit az_ 
atalhtás után azonnal vagy nehány hét. ill. hónap alatt fokozatosan 
kell végrehajtani. Et idő alatt a hipoglikémia lehetőségével számolni 
kell. Az inzulinigény csökkenése különösen a nagyobb napi, 40 NE 
feletti szarvasmarhainzulin-adagokról áttéró betegeknél jelentős 
(kb. 20%). Napi 100 NE inzulinigény felett a betegeket kórházban 
kell átállftaní. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: Insulin Actra· 
pid. 
Figyelmeztetés. A mallékhatások megjelenése esetén. Novo MC 
ínzulínra történő átállítás javasolt. Használat előtt az ampullát fel kell 
rázni és ezt követően azonnal alkalmazni. 
!_úla~~golás esetén im. vagy sc. glukagont, per os, raktálisan vagy 
IV. glukózt kell adagolní. . 
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Cukorbetegek gépjárin'úVezetésre ya"ló alkalmasságát az-1_fl976: sz. 
EüM reridelet~szerint kell megítélni (1.: 3~1-1 fejezet). .·:· 
Megjegyzés;_ +··Rendelését és· kiadását egészségügyi ·miniszteri 
utasftás·-szabá'lyozza.' L.:-3.8 fejezet; 
Csomagolás. 1 amp: (10 ml400 NE. 

INSULIN LENTE Novo • ·•M 500 
Hatóanyag. 400 NE inzulin (30% amorf sertésinzulin és· 70% szar-

. vasmarha-inzulin) 10 ml semleges kémhatású szuszpenzióban. 
Javallat. Diabetes mellitus. 
Ellenjavallatok. Hipoglikémia. Diabéteszes kóma kezelésére nem 
alkalmas. 

·Adagolás. lndjviduál_is~-a beteg inzuli';l}:~zükségletének-_mf!g_felelóen, 
naponta egyszer vagy kétszer,adagolva_sc. .,, ----::·--:-···:·: -,--~~---·· .. , .. 
Hatásamintegy 2 'h órával a beadása után kezdődlk,•7~1S,óra kozott 
máximális és 24 óráig tart. 
Gyorsabb kezdeti hatás elérése érde_kében a fecskendében keverhe
tó·Semilentével. Rövidhatású és elhúzódó hatású inzulinok-keveré
sekor mindig a rövid hatású inzulint kell elóször felszfvni. Az inzulin
keveréket azonnal be kell adni. Szarvasmarha-inzulinról Lenteinzur 

. linra való áttéréskor az adag csökkentése válhat-szükségessé, _amit
az átállitás után azonnal vagy- néhány hét ill. hónap a! att fokozata-'\ 
san kell végrehajtani. Az inzulinigé~y csökkenése külöilöse.n 'B:_ ~a
gyobb inzulinigényú betegek es~tében kifejezett. -100 ·NE.'I!l~uh'"!
igény felett-a_z inzulinrezisztens-'bet~geket kórházban kell·átalhtan1. 
Mellékhatásók: Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Insulin Actra-
pid~ ·_- '- _' ' - - ' - --é-. 
Figyelmeztetés. Mallékhatások megjelenése·esetén:Novo;~r;-1C~>1tY;;\ 
zulinra:történó átállítás javasolt~· Használat előtt az ampullat-]6_1 fel/ 
kell-rázni'-és ezt követóen azonnal alkalmazni. - _ , _ _.·~~··- "·,:.-- '-----~ 
Savanyú-kémhatású és MC-inzulinok keverésa nem-jayallt. Túlad~-
9ólás .esetén im. ·Vagy sc. glukagont, pet os, raktáhsan vagy IV. 
glükózt kell adagolni. 
CukOrbetegek 'gépjárművezetésére való alkalmasságát az 1/1976. 
sz_:'-EÜM rendelet·szerint kell megitélni (1.: 3.1-1 fejezet). 
-Megjegyzés.· 114 Rend~lését ·és-_ kiadását- egészségügyi miniszteri 
"űtasifáS<szabalYOZiiCL:-3~8-fejezer.-- , __ · · "'""-··· .. · · ~--·" >>·>·~•'•''~'' 
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml). 

INSULIN LENTE MC Novo >>>> M >500 
- Hatóanyag. 400 NE inzulin (30% amorf,,monokómpnnens~ sert~-

'- inzUlin- és-·70% kristályos monokomponensú sza·rvasmarha-lnzulm) 
1 O ml semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. _ . _ . 
-Javallat~--oiabetes mellitus, ·különösen inzulinallergia·va{Jy-inZUiin.,. 
rezisztenci_a, ill. lipoatrófia felléptekor. 
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Ellenjavallatok. Hipoglikémia. Diabéteszes kóma kezelésére nem 
alkalmas. 

·Adagolás. Individuális, a beteg inzulinszükségletének megfelelóen. 
Mivel a készftmény hatásmaximumát a beadástól számitott 7-1 q óra 
között éri el, és hatása _24 óra múlva szúnik meg, naponta- egyszer 
vagy kétszer kell alkalmazni sc. 
Hatása 2 'h órával a beadás után kezdődik: Gyorsabb kezdetlcbJJtás 
elérése érdekében a fecskendőben keverhető Semilente Nít:.:Yel, ill. 
még gyorsabb kezdeti hatás biztosftható Actrapid MC hozzáadásá
vaL Rövid hatású és elhúzódó hatású inzulinok keverésekor mindig 
a rövid hatású inzulint kell elöszőr felszívni. Az inzulinkeveréket 
azonnal be kell adni. MC-inzulinra történő átállítás: sertés- (MC) 
inzulintartalma (30%) miatt a beteg inzulinigénye csökkenhet, külö
nösen akkor, ha a beteget' a konvencionális, túlnyomóan szarvaS
marha-inzulinról állitják át Lente MC-re. A dóziscsökkentés köZVet
lenül az átállítás után válhat szükségessé vagy fokozatosan hetek
hónapok alatt. Jelentösebb inzulinigény-csökkenés, főleg a nagy 
inzulinadagokkal kezelt betegek esetében jöhet létre. Napi 100 NE 
inzulinigény felett az inzulinrezisztens betegeket kórházban kell átál
lftani . 
Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Insulin Actrapid. 
Figyelmeztetés. Használat előtt az ampullát jól fel kell rázni éS éi:t 
követően azonnal alkalmazni. Savanyú kémhatású és MC-inzulinok 
keverésa nem javallt. 

.,_Túladagolás esetén im. vagy sC. glukagont, per os, raktálisan vagy 
iv .. glükóz! kell adagolni. 
CUkorbetegek gépjárművezetésre való alkalmasságát az 1/1976, sz. 
EüM- rendelet szerint kell megítélni (l.: 3.-11 fejezet). 
Megjegyzés. + RendeléSét és kiadását egészségügyi miniszteri 
utasítás szabályozza. L.: 3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 am p. (1 O ml). 

INSULIN MIXTARD Nordisk M500 
in j. 
Hatóanyag. 400 NE nagy tisztaságú sertésinzulin. 3o%~·JnsUiin 
Velosulin Nordisk és 70% Insulin Insulatard NPH Nordisk stabil 
keveréke. 
Javallat. Diabetes mellitus. 
Ellenjavallatok. lnzulinallergia, glikogenózis. 

,-Adagolás. Individuális, a beteg inzulinszükségletének megfelelően. 
Hatása a Velosulin miatt gyors (beadása után félórával jelentkezik), 
az Insulatard miatt elhúzódó (az adag nagyságától függöen-esetleg 
24 óráig is-tart). A maximális hatás abeadást követő 4-8 óra között 
várható. 
Alkalmazás: mélyen sc. 

351 



Gyógyszerkölcsönhatások. O~atosan adható: · · ·· • 
- kortikoszteroiddal, orális. antikoncipienssel. pajzsmirigyhormon

nal, szalure!ikumokkal, szimpatomimetikummal_(kisebb vércUkor· 
csökkenés): • ·. . · . . \. 

- P-receptor-gátlókkál. ciklofoszfamiddal (fokozott vércukorcsök-
• kenés). . . . · • . . . 

Figyelmeztetés. A korábban marhá- vagy marha-sertés inzulinnal 
kezelt betegek érzékenyebben reagálhatnak a tiszta sertésinzulinra, 
ilyenkor kisebb adagok is elegendők; 

· • Bármely Nordisk inzulinnal keverhető. 
Túladagolás esetén im. vagy sc. glukagon!, ill. per os. raktálisan vagy 
ív. glükózt kell adagolni. . - ··.··. .· . · 
Cukorbetegek gépjárművezetésre való. alkalmasságát•·•• U1976. 
EüM rendelet szeríni kell megltélni {l;;c3.11 fejezet); 
Megjegyzés •. ol< . Rendelését és kiadását- egészségügyi míniszteri 
utasítás ·szabályozza. L: ·3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 amp. (10 ml) .. 

INSULIN MONOTARD MC Novo M 500 . 
Hatóanyag. 400 NE sertésinzulin (30% amorf és 70%·kristályos) 
1.0 ml semleges vizes szuszpenzióban. ~ ' 

,, Javallat~ Diabetes mellitus, -kü1önösen inzulinaUergis vagy inzulin
rezisztencia, ill. lipoatrófia felléptekor. 
Ellenjavallatok. Hipoglikémia. Diabéteszes kóma kezelésére nem 
alkalmas. 

·.Adagolás. Individuális, a beteg inzulinszükségletének megfelelően 
naponta egyszer vagy kétszer sc. kell alkalmazni; Hatása ·2 WóráVah 
a beadást követően kezdődik, 7-,.15 óra között éri el a. maxlmürnot .. 
és kb. 22 -óra múlvá szúnik meg. ,_ ·. · 
A készítmény keverhető Semilente MC és Actrapid MC inzulinnal 
kezdeti hatásánák erősrtésére. A rövid hatású inzulint kell először a 
tecskend,őbe _ felszívni. Az inzulinkeveréket azonnal be ke11 ·adni. 
Konvencionális szarvasmarha-inzulinrój Monotard'NJC inzulinra .va
ló áttéréskor az adag csökkentése válhat szükségessé, amit az átálll
tás után azonnal; vagy néhány hét, ill. hónap alatt fokozatosan· kell 
végrehajtani. Ez idő alatt a hipoglikémia lehetóségéverszámolni kell. 
Az inzulinigény csökkenése különösen a nagyobb, -napi 40-.NE-feletti 
szarvasmarhainzulin-adagokról áttérő betegeknél jelentős (kb. 
20%). Napi 100 NE inzulinigény felett az inzulinrt;!zisztens-:betegeket 

"kórházban kell átállltani. . · · 
Gyógyszerkölcsönhatások. L: lnsulincActrapid,. . . · . 
Figyelmeztetés. Használat előtt az ampullát jól fel kell rázni és. ezt 
követően azonnal-alkalmazni. Savanyú kémhatású és MC-inzulinok 
keverésa nem javallt. -
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Túladagolás esetén im. vagy sc. glukagont, _per os, raktálisan vagy 
ív. glükózt kell adagolni. 
A cukorbetegek gépjárművezetésre való alkalmasságát az 1/1976. 
sze EüM rendelet szerint kell megítélni (l.: 3.11 fejezet). . 
Megjegyzés. + Rendelését és kiadását egészségügyi miniszteri 
utasítás szabályozza. L: 3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 am p. (1 O ml). ~.,,_ .. 

INSULIN RAPITARD Novo M 500 
Hatóanyag. 100 NE sertésinzulin vizes oldat + 300 NE kristályos 
szarvasmarha-inzulin semleges kémhatású vizes szuszpenzió 
(10 ml) amp.-nként. 
Javallat. Diabetes mellitus, különösen. gyors inzulinhatást igénylő 
betegek számára. 
Ellenjavallatok. Hipoglikémia. Diabéteszes kóma kezelésére nem 
alkalmas. 
Adagolás. Individuális. a beteg inzulinszükségletének megfelelően 
naponta egyszer vagy kétszer kell alkalmazni sc. Hatása Yz órával a 
beadást követően kezdődik, maximumát 4-12 óra közöltéri el és 24 
óra múlva szúnik meg. Beadását követően 30 percen belül célszerű 
étkezni. A fecskendőben keverható Actrapid inzulinnal, a kezdeti 
hatás fokozása érdekében. Rövid hatású és elhúzódó hatású inzuli
nok keverésekor mindig a rövid hatású inzulint kell először a fecs
kendőbe felszívni. Az inzulinkeveréket azonnal be kell adni. Konven
cionális szarvasmarha-inzulinról Rapitard inzulinra való áttéréskor 
seitésinzulin-tartalma miatt az adag mérsékelt csökkentése válhat 
szükségessé, amit az átállítás után azonnal vagy néhány hét, ill. 
hónap alatt fokozatosan kell végrehajtani. Ez idő alatt a hipoglikémia 
lehetőségével számolni kell. Az inzulinigény csökkenése különösen 
a nagyobb inzulinigényú betegeknél figyelhető meg.-100 NE inzu
linigény felett az inzu,inrezisztens betegeket kórházban kell átállí
tani. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Insulin Actra
pid. 
Figyelmeztetés. Használat előtt az ampullát jól fel kell rázni és ezt 
követően azonnal alkalmazni. Savanyú kémhatású és Rapitard inzu- .. 
l in keverésa nem javallt. A mallékhatások megjelenése esetén a Novo 
MC inzulinra történő átállítás javasolt. 
Túladagolás esetén im. vagy sc. glukagont, per os, raktálisan vagy 
iv. glükózt kell adagolni. 
A cukorbetegek gépjárművezetésre való alkalmasságát az 1 /1976. 
sz. EüM rendelet szarint kell megítélni (l.: 3.11 fejezet). 
Megjegyzés. + Rendelését és kiadását egészségügyi min1szteri 
utasítás szabályozza .. L.: 3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml). 
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INSÚLIN SEMILENTE Novo . M 500 
Hatóanyag. 400NE amorfsertésinzulin semlegeskéml)atésú .1 O ml 
szu~zpenzióban~-- _ -- -: __ -_; __ -__ -

··Javallat.· Diahetés mellitus. ·. . . · 
Ellenjavallatok: Hipoglikémia.- Diabéteszes ·k6ma kezeléSére nem ·. 

. alkalmas.. . . " . -" -. .-.:-:. 
Adagolás. Individuális, a beteg inzulinszükségleténeli rrlegfelelően 
általában naponta kétszer.sc. kell alkalmazni. Hatásaabeadást köve. 
:tően 1 % óra múlva kezdődik, maximumát &-:1 o 6ra között éri et és 
·16 őra múlva szGnik meg: Akészftmény keverhető Lentevagy Ultra-
lenie illzulinkészftménnyel, azok kezdeti hatásának erósftéséte: Az 
inzulir~keVeréket azo_ruial be kell adf1.i. -~Qnye,n~ióli_álh(sza~ltsrnBrha
i nzulinról_ Semi_lente-_-i rizti_linrif való : ·átt_ér'éSKof:-:az:,a_dá!J: __ > bSökk:S'Iítése 
válhat szükségesSé, amit az .átlillítás· utiiri aióririalva!IY néhányhét, 
1IL hónap alatt fokozatosan kell végrehajtani. Ez ido alatfá'hipagliké
mra_ veszélyével számofm kell. Az inzulinigény csökkenése -különö
sen a nagyobb, napi 40 NE feletti szarvasmarha-inzulinadagról átté
ró betegeknél jelentős (kb: ·20%). Napi 100 NE inzulinigény felett az 
inzulinrezisztens betegeket kórházban kell ·átállítani. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: ·Insulin 

'pid. 
Figyelmeztetés. A mellékhatlisok megjelenése esetén Novo 
inzulinra történő_ átállitás javasölt. ·· -, 

· Használat előtt az ampullát jól fel kell rázni és ezt követően azonnal 
·a1ki:ilmazni. 

<''Túladagolás-·ese~én- im·. vagy sc. glukSgónt, per os, rektálisan- vagy 
i~.:_Qiükózt-kell adagolni. _ --....:._ _ ·.--_ :-_ _ _ _;:<:~~; --~ 
A" cukorbetegek gépjárművezetésre való alkalmasságáfaz;4J1976, 
sz,.e~M rendelet szerint kell megftélni (1.: 3J 1 fejezet). . \, .. .: 
Megjegyzés. >fo Rendelését és kiadását egészségügyi miniszteri 
utasítás szabályozza: L.: 3.8 fejezet. ·- -
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml). 

1NSÚ.LIN SEMILE.NTE MC · Novo . M 500 
Hatóanyag._ ·400 N E-amorf, -monokompo'nensű -'sértésinzulin ,1 O ml 
semleg8s .. szuszpenzióban. -: ___ .- . - ______ _ __ . ~--
Javallat. Diabetes mellitus; Különösen alkalmas azon betegek ke·· 
-zelésére, akiknek a hagyományos inzulin szövódményt (allergiás 
reakció, lipodisztrófia) okoz. • .. . 
Ellenjavallatok. Hipoglikémia. Diabéteszes kóma kezelésére nem 
alkalmas. ·. . · · · · · · 
Adagolás. Individuális, a beteg iniulinszükségletének megfelelően 
álta1ában naponta kétszer sc.· kell-alkalmazni. Hatásaabeadást köve· 
tó~n 1 %óra múlva kezdódik;··ma·xirTtumát &-:-1 O óta között-érl el és 
~,-6 ófel ri"lúlVa szo·nik-meQ. A készítméiiY·á fecSkéndóöE!n-keverhétó 
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Monotard MC, Lente MC vagy Ultratente MC inzulinokkal azok 
kezdeti hatásának fokozása érdekében.-:Az inzulinkeveréket a~onnal 
be kell adni. Konvencionális szarvasmarha-inzulinrói.Semilente MC 
inzulinra való áttéréskor az adag csökkentése válhBt szükségessé 

· amit az átállítás után azonnal vagy néhány hét, ill. hónap alatt foko~ 
zatosan kell végrehajtani. Ez idő alatt a hipoglikémia veszélyével 
számolni kell. Az inzulinigény csökkenése különösen _a na~obb 
~api 40 NE feletti szarvasm?rha·_in_zulinadagról áttérö 6etegéknéÍ 
Jelentős (kb. 20%). 100 NE mzultmgény felett az inzulinreziSztenS 
betegeket kórházban kell átállítani. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: Insulin Actra· 
pid. 
Figyehneztetés. Használat előtt az ampullát jól fel kell ráz_ni és ezt 
követően azonnal alkalmazni. Túladagolás esetén im. vagy sc. _glu
kagont, per os, raktálisan vagy iv. glükózt kell adagolni. Ne_m kever· 
hetö savanyú kémhatású inziJiinnal. 
A cukorbetegek gépjárművezetésre való alkalmasságát az 1 /1976. 
sz. EüM rendelet szerint kell megítélni (l.: 3.11 fejezet). . 
Megjegyzés. tl4 Rendelését és kiadását egészségügyi miniSzteri 
utasítás szabályozza. L.: 3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 am p. (1 O ml). 

INSULIN ULTRALENTE Novo M 500 
Hatóanyag. 400 NE kristályos szarvasmárha-inzulin 1 O ml semle
ges kémhatású szuszpenzióban. 
Javallat. Diabetes mellitus. 
Ellenjavallatok. Hipoglikémia. Diabéteszes kóma kezelésére nem 
alkalmas. -· 
Af:iagolás. Individuális, a beteg inzulinszükségletének megfelelóen. 
tv,11vel a készítmény hatása a beadás után 4 órával kezdődik, a hatás 
maximumát 1 0-30 óra múlva éri el és hatása 36 óra múlva szúnik 
meg, naponta egyszer kell alkalmazni sc. 
Rövid hatású és elhúzódó hatású inzulinok keverésekor mindig a 
rövidhatású inzulint kell felszívni először a fecskendóbe. Az inzulin
keveréket azonnal be kell adni. Gyorsabb kezdeti hatása elérése 
érdekében keverható Semilente·veL ill. még gyorsabb hatás biztOsít
ható Actrapiddal. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Insulin Actra
pid. 
Figyelmeztetés. A mallékhatások megjelenése esetén Novo Mé 
inzulinra_történő átállítás javasolt. Használat előtt az ampullát jól fel 
kell rázn1 és azonnal alkalmazni. Savanyú kémhatású gyors hatású 
inzulinnal valókeverésenem javallt. 
T~ladagolás esetén im. vagy sc. glukagont, per os, raktálisan vagy 
iv. glükózt kell adni. 
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A cukorbetegek gépjárművezetésre való alkalmasságát az 1/1976. 
sz. EüM rendelet szerint kell megitélni (1.: 3.11 fejezet), 
Megjtlgy.tés. JI! :Hendélését és kiadását egészségügyi miniszteri 
utasttás szabályozza .. L.:- 3.8-fejezet. -
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml). 

INSULIN ULTRÁI.ENTEI\/Jc Novo ... M 500 
_ H8t6anyag. 400 NE kristályos monokompo.ném;ú szarvasmarha
inzulin 1 O ml semleges kémhatású szuszpenz16ban. 
Javallatok.- Diabetes m_ellitus, különösen-inzulinallergia va_g_y inzu-
linrezisztencia, ill. -lipoatrófia-esetén. ' 
Ellenjavallatok. Hipog_likéfT_l_ia,., i::)i~~ét~S~4:!s:k6_rna. __ k_~~~l_é_s~r,~:' ~~m 
alkalmas._ _ __ . <-- ___ - .-- ::~-----<, 0.-__ .:.-.-•• -- - -- --. -- ____ ------" 

Adagolás.lndividuélis, a beteg inzulinSi'ü.kség.letének megfelelően. 
Mivel a készlimény hatásmaximum~t a beadástól számflott 1 O:C30 
óra múlva éri el és hatása 36 óra múiVa_szúnik meg, naponta egyszer 
kell alkalmazni sc~ 
Hatésa 4 órával a beadés után kezdődik. Gyorsabb kezdeti hatás 
elérése érdekében keverheló Semilenie MC-vel. ill .. a mé•g !lYOirSBibb/ -
kezdeti hatést biztositható Actrapid MC hozzáadásávaL 
sú és elhúzódó hatésú inzulinok keverésekor mindig a rövid 
inzulint kell először felszívni .. Az inzulinkeveréket azonnal be 

~~;iékhatások. Gyógyszerk~lcsönhatásokc L: Insulin Actra
pid. 
Figyelmeztetés, Használat e~őtt az a["pullét jól fel .. kell ~~zni és 
azohríi:ll alkalmazni. Savanyú karnhatásu és MC mzullnok -~_ev~x~s~, 
nem_ javallt. . . ' /. i 
Túladagolás esetén im. vagy sc. glukagont, per os, rektáhs~r:': ·v~_gy 
iv. glükózt kell adni. . · 
A cukorbetegek gépjármOvezetésre való alkalmasságát az 1 (1976. 
sz EüM rendelet szarint kell megítélni (1.: 3.11 fejezet). · 

, M··egjegyzés. ill R'endetését_ és kiadását egészségügyi rninisZteri 
uta$Itás ·szabályozza. L:· 3.8 fejezet. 
Csomagolás. 1 amp. (10 mi). 

INT AL Fisons K 420c 
kapszula 
Hatóanyag. 20 mg natrium cromoglicicum.- k,aJ?szulánként.. . 
Javallatok. A külső tényezők által kiváltott asthma bronchiale, 
kivételesen krónikus bronchitisz; melyben allergiás mechanizmus is 
szer6pet játszik. Pozitiv allergénlelet hiánya.nem·zárja kí a terápia 
hatékonyságát. . "''· . . 
Ellenjavallat. Terhesség első három hónapJa. 
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Adagolás. A kezdő adag napi 4 kapszula. Súlyos esetekben vagy 
fokozott allergiás veszély esetén az adag a bevétel gyakoriságának 
megfelelő változtatásával napi 8 kapszuláig növelhetó. 
A. fenntartó adagot a beteg állapotának javulásától függóen egyéni
leg kell meghatározni._ Kedvezó esetben lehetséges az adag lassú 
fokozatos csökkentése. 
Gyermekeknek 2 "V2 évés kortól adható. A felnóttekével a_zon~~-~dag 
szükséges. ---~ """""""'" 
A kezelést fokozatosan {1 hét alatt) kell rnegszűntetni. A kezelés sok 
esetben lehetóvé teszi az egyéb antiasztmatikumok adagjának csök
kentését, esetleg fokozatos elhagyását. Szteroidok esetébenkülönös 
óvatosság tanácsos. Az ajánlott heti szteroidcsökkentés: a napi adag 
1 0%-a. Ha a kezelés eredmanye a szteroidadagolás csökkentését 
vagy elhagyását lehetövé tette, az lntal leállítása előtt az- eredeti 
szteroidszintet helyre kell állítani. 
Az adagolás megfelelő porlasztóeszköz (Spinhaler) segitségével 
történik, mely három részból áll: szopóka, "test" (s~ürke csúszógyú
rűvel), propeller. A beteg félfordulattal szétcsavarja a porlasztóké
szüléket, majd egy kapszulát a sárga résszel lefelé. feszesen belehe
lyez a propeller kö~e~.én levő lyu~ba. Me~gyózó~1k a P!.Opelle~ sza
bad forgásáróL maJd osszecsavarJa a ké,szulé~et, es a szurk~ c.sl!s~ó
gyűrú egyszeri le-, majd felfelé való csusztatasával a ~ét tu ~lfUrJé! a 
kapszulát. Mindez úgy végzendő el, hogy a szapókat lefe~~ _taf!Ja. 
A porlasztóeszközt a beteg szivarként (szopóka lefelé) az UJtBJ k~z~ 
veszi, szájától eltartja, és erósen kilélegzik. A szopókát ezutan ajka! 
köZé helyezi, erósen, mélyen belélegzik, és lélegzetét pár másodper
cig visszatartja. Ez 2-3-szor meg ismétlendő, míg a kapszula teljesen 
kiürül. 
Mellékhatások. A torok és a trachea 'enyhe irritációja. 
Megjegyzés. Ilf Az Egészségügyi Miniszt~_riu~ álta! me:ghat~rozou 
havi mennyiség keretei között az egészségugy1 szakigazgatáSI szerv 
vezetője által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a ny!lvá.ntartott 
és gondozott betegek közül azok részére rendelhetó,.a~Jknek azt a 
szakmailag illetékes felügyelő szakfőorvos elöze_tesen Jóváhagyta. 
A kijelölt szakrendelés, ill. gondozó vezetóje - a beteg nevének, a 
szükséges gyógyszer megnevezésének, havo.r:ta kiadható mennyi~é
gének, a gyógyszerelés időtartamának f~ltuntetésével - ~rtesitl a 
területileg illetékes gyógyszertárat valammt a beteg kezeloorvosát 
A gyógyszertár a beteget ny.ilvár:tartásba veszi; ut<?bbi. alapján a 
havonta megállapított menny1ségu gy~_gy~e'"! adh_atja ~~- . 
A jóváhagyás alapján a kezelőorvos {korzet1, uzem1 és korzet1 gyer
mekgyógyász orvos) térftésmentesen rendeli. Csak abban az esetben 
rendelhető ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira 
engedélye~ett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
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A Spinhaler (porlaSztó) a kapszula első felírásávál egyidejűleg ren-
delhető egy alkalommal. · 
Csomagolás. 30 kapszula;·Spinhaler (porlaszt~), 

INTESTIBAR Spófa · . · . • . . X 110 
Hatóa~yag. 288,75 __ barium_-s~IJuricum,300 ml vizes,szU!;i:pe_Q~ió-
ban. . ... · . 
Javallat. A gyomor, nyombél röntgenvizsgál_ata; irr_igoszkópi~ _~_~zo-
kon .a betegeken, akiknek a tannincs kontrasztanyag alkalmazása 
ellenjávalit ... . . . · 
Alkalmazás. Az üveg tartalma (300 ml) egy vizsgálathoz elegendő; 
higitva vagy higitás nélkül.alkalmaz~ató,. . . . • .· .·.. .... . · 
Szokásoshigitása: 1 :.1 vagy 2: 1(300JT!llntestol!ar. t.J.!!OJnl víz); 
irrigoszkópiához 1.5: 1 (300 miJntestibar + .200.ml víz), . 
Figyelmeztetés. A kontrasztanyagat használat előtt. fel kell ke
verni. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 300 ml. 

INTRAJ OD E GIS 
i nj. 

H 

Hatóanyag. 480 mg hexaaethyl-diamino-isopropanolum diioda
tum (2 ml) amp.-nként (=237 mg l). 
Javallatok. Tireotoxikus krizis kezelése (~gyéb tireosztatikus terá
pia me ll ett.) 
Elleoijavallátok. Jódtúlérzékenység; hipeitireózis dekompenzált 
szivelégtélenség, tbc aktiv szaka. . . . ·~ ,.:' "" \ 
Adagolás. Kezdő adag a beteg állapotától függően napi 1-4 amp./ 
iv. CSökkenő-Bdagban:, '· "/ 
Mellékhatások. Bőrreakciók, eozinofilia. 
Figyelmeztetés. Alkalmazása. előtt meg kell győződni arról; hogy 
a betegnek nincs-e jódtúlérzékenysége. . . . . . · 
'Megjegyzés .. 'Jo Csak vényre adható ki. ~ orvos rendelkezése 
Széri_l1t ~-egy vagy két alkalommal-- ismételhető;" 
Cso'!'agolás.1 O amp. (2 ml), · 

IOPAMIRO 200, 300, 370 Bracco X 11 O 
inj. · 
Hatóanyag. 4,08 g {200 mg 1/ml), ill,, 6,12 g (300 mg l/ml), .ill. 
7;55 g (370 mg 1/ml) iopamidolum (10 ml) amp.'nként. 
Javallatok. -Neuroradiológia: mieloradikulográfia, ciszternagráfia 
és ventrik'ulográfia; 
angiográfia: cerebrális arteriográfia,.koronarográfia, mellkasi aorto_· --· 
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gráfia1 hciSi -aortográtia; angiokardiográfia;.szelektív viszcerálls · arte
riográfia, ·petifériás arteriográfia, flebográfia; 

· urográfia: iv.- urográfia; 
egyéb: komputertomográfia- (CT)vizsgálat során a kontraszt foko-
zására, artrográfia, fiSztulográfia. · 
Ellenjavallat. Abszolút ellenjavallat nincs; 
Relat/v ellenjavallat: Waldenström-paraproteinémia, my~J_QilV!-JJIUI
tiplex, súlyos máj- .vagy vesebetegség, .epilepszia, véres likvor. 
Adagolás. 

,. Neurora_diológia: 

1-koncentráció ajánlott mennYiség 
(mg/ml) (ml) 

mieloradikulográfia 200-300 5-15 
ciszternagráfia és 
ventrikulográfia 200-300 3-15 
Angiográfia: 
cerebrális arteriagráfia 300 5-1 0/bolusz 
koronarográfia 370 8-15/bolusz 
angiokardiográfia 370 1 ,0-1,2/ttkg 
mellkasi aortogréfia 370 1,0-1.2/ttkg 
hasi aortagráfia 370 1,0-1.2/ttkg 
szelektiv viszcerális 
arteriagráfia 300-370 vizsgálattól függő. 
piuifériás arteriagráfia 300-370 40-50 
flebográfia 
Egyéb-vizsgálatok: 

300 30-50 

urográfia 370 30-60 
CT'vizssgálatnál a 

300-370 0,5-2/ttkg kontraszt fokozására 
- artrográfia 300 

fisztulagráfia 300 

Mellékhatások. Bőrpír, urtikária, viszketés, szájszárazság, hányin
ger, hányás. melegségérzés, fejfájás, gége- és bronchusödéma, láz, 
verejtékezés, gyengeségérzés, szédülés, sápadtság, nehézlégzés, 
enyhe: vérnyomáscsökkenés_. _ . .. : · 
SúlYoSabb-reakCiók: perifériás értágulat jelentős vérnyomáscsokke
néssel, tachikardiával, cianózis és eszméletvesztés, izgatottság, tó
nusos-kló!lusos görcsök, parézis, kóma. 

Figyelmeztetés. A kontrasztanyaghoz más---gyógyszert- keverni 
nem ajánlatos. 
A betegek folyadékfogyasztását nem kell korlátozni (a csecsemőkét 
és a gyermekekét sem). 
T~rhességben és hipertireózisban csak feltétlenül indokolt esetben 
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alkalmazható .. Jódtartalma miatt csak4·hét múlva végezhető·pajzs-
mmgy-tzotópvtzsgálae ''t'· .-_, __ : ___ ·:··· - ':-~~".·-

Mielográfiils alkalmazáskor az antikonvulzív szerakkel kézeit 'bete
g~kne_k folytatni kell. a gyógyszerek adását, Ha a vizsgálat alatt 
QOrc_sok_keletkez~ének, Seduxe~ v_agy Sevenal adandó iv. Neurolep
ttkt,~mok, analgettkumok;_ antiemetikumok. ·antihisztaminok- é(a fe

. notiazidcsóportba tartozó szedatfvuinok· ádásátkerülni•kellradásu-
kata vizsgálat'előtt 48 órávallehetőleg abba kell hagyni és csak a 
vizsgálat után 12 órával_ szabad folytatni. _ <' 
Likvorelfolyási akadály esetén a kontrasztanyagat lehetőleg el kell 
táVolitan i. 
Az oldatot erős fénytól óvni l<ell. Az loparnira 370-ben kivételeSen 
kristályok képzódhetnek. Ahhoz, hogy az .oldatcátlátsz6Jegyen, az 
ampuUát vagy az üveget 5--percig·forró.Vízben-:rá_ioQatva-·melegíteni 
kelLAz alkalmazás előtt az oldatnak testhőmérsékletűnek kelllen
níe. 
Megjegyzés. if< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. lopami ro 200 1 amp. (1 O ml); lopamiro 3001 amp. 
(10.ml); 1 üveg (50 ml); lopamim 370 1 üveg (50 ml). . r 

i· 

IRGAMID Dispersa U 120 
szemkenöcs - --
Hatóanyag. 750 mg sulfadicramidum (5 g) kenőcsben; tartósító
szer: 25.mg phenylaethanolum. 
Javalla!ok. Ble~haritis hordeolum, kiilönböző etiológiájú konjunk
ttvtttsz_ es keratlttsz. Idegentest-eltávolítás és. a bulbuson ,_-tórténó 
egyéb. felületi beavatkozásokután a fertőzés megelőzése, ; · .. /····r 
Ellen)ava.llat. Szulfönamidtúlérzékenység. .. ':: ! 
Alkalmazás:. A kenócsöt naponta többször az alsó és felső kötőhár:. 
tyazsákba kell kenni - miközben a beteg pislog -, majd_ .a __ sz_emet 
behunyva enyhe dörzsöléssei szétkenni, ill. a szemhéj szélére-helyez
ni,· és ott vékonyan szétkenni. 

, '--Megjegyzés. Jfll Csak -vényre adható ki, és -csak egyszeri alkalom
-_ mal. A-körz_eti orvos,-- üzemi ·körzeti orvos, _ _üzemorvos (a továbbiak
,-~~~:. k~zelőo~os)_ akk_or~r~nde!h.eti, h(J azt a területHeg és szakmailag 
1lletekesfekvobeteg-ellato osztaly, szakrendelés·(gondozó)-s:zakor' 
~qsa,javasolja._ A javaslatot tevő intézet megnevezését, _a javaslat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos.~ króníkus 
betegségekesetén-a javaslata lapján, annak keltétől számftva maxi
m-álisan 12-hól')~pig rendelheti a gyógyszert. Aihennyiben-a-.. beteg 
számára ezt az 1dótartamot meghaladóan továbbra- is- szükséges a 
gyógyszer. úgy__az.csak ú jabb szakintézeti javaSlat alapján rendel he
tó. Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más 
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forgalomba hozataira eligedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás. Tubus (5 g). 

ISMELlN Dispersa U 230 
szemcsepp 
Hatóanyag. ~~o. mg guanethidinium s~lfurict.Jm {10 mij--iz&tOniás 
oldatban; tartosttoszer: 2 mg benzalkomurn chloratum. 
Javallatok. Az intraokuláris nyomás csökkentése primer krónikus 
é~ ~ze.~under glaukómában. Endokrin exoftalmusz tüneti kezelése, 
kulonosen a felső szemhéj retrakciója esetén. 
~llenjavallatok. Akut glaukómás roham, akut iritisz és iridocikli
ttsz. 
Alkalmazás. Napi 1~2-szer 1~2 csepp a kötőhártyazsákba. 
Mellékhatás. A kötőbártyák ereit kitágíthatja, és így az enyhe 
k~tóhártya-irritációban fellépő hiperémiához hasonló kép alakulhat 
k1. Ilyen_ esetekb~n a~ adagot csökkentjük, de érszúkitó anyagokat. '"' 
főleg sztmpatomlmetlkumokat ne adjunk. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülend6: 
- .szimpatomimetikumokkal (midriati_kus hatásukat fokozza). 
Ftgyelmeztetés. Alkalmazása látászavart okozhat (jármGvezetés 
baleseti veszéllyel járó munkal) . ' 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alka
lommal. A kö_rzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a további
akban: kezeloorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmai
lag illet~kes fe~vőbe~eg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szak-, 
orv~sa Jav,asoiJa,- A J?yaslatot tev? inté~et megnevezését, a javaslat 
keltet a veny hatlapJan fel kell tuntetnL A kezelőorvos - kr.ónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapján, annak keltétól számitva maxi
mális~n 12 hón~p!g rendelheti a gyógyszert. Amennyiben a beteg 
számara ezt, az 1dotarta~C?t meghal_ad9an. t~vábbra is .. szükséges a 
gyó_JJyszer, ugy az csak UJabb szakmtezetJ javaslat alapján ren_del
heto. 
A glaukómás betegnek szemészeti szakrendelés szakorVosánBk ja
vaslata esetén a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmenteSen 
rendelheti.- Csak abban az esetben rendelhető ha a beteg-gyógyke
zelése más, forgalomba hozataira engedélyez~tt gyógyszerrel ered-
ményesen nem biztositható. "" 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml). 

ISOGLAUCON Boehringer L U 230 
O, 125%, 0,25% és 0,50% szemcsepp 
!-1atóanyag. 12,5 mg, 25 mg, ill. 50 mg donidinium chioratum 
(10 ml) üvegenként. 
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Javallatok. 'A -glaukóma egyes,formái, -különösen a'·miótikumokat 
nehezentOrő betegeknek. _ _ _ 
Ellenjavallat. Előrehaladt glaukóma. 
Adagoff!s; A beteg ·szembe 1_ ·cseppet csepegtelni naponta 3-4-
szer. Mindig a kevesebb hatóanyagat tartalmazóoldattal kell a ke~e: 
lést kezdeni, a nagyobb koncentrációjú oldat megfelelő általános 
állapot, stabil vérny!lmásmeUett adható. · ·• • · ·• ·. •• · 
Mellékhatások. A szem átmeneti irörösödését, hosszantartó alkal• 
mazás esetén vérnyomáscsökkenést, bágyadtságo! és sziijsziirazsii· 
g ot okozhat. Ezek a tünetek gyakran a· kezelés megkeZdésekor a 
legerósebbek és a k~ze,lés _fply(lm~n m·egsz_úJ1nek. 
Gyógyszerkölcsönliatás. Ovatosan adható: .. . • • .. . . . . . • • 
- nyugtató-, valamint altatószerekkel;'vérnybínáscsökkehtőkkel;tri-

ciklikus antidepresszánsokkal (hatásnöveke<jés): · .· .. ·• >• .···;· 
Figyelmeztetés. A nem kivánatos vérnyomáscsökkenés.léhet~sé· 
ge miatt- különösen hipotóniásoknak és •etrendszeri megbetegedéM 
sekben szehvedóknek- csak a vérnyomás ~llenőrz~se rhellettalkal
mazható. Magas vérnyomásúaknak szü~ségessé Válhat_az egyidejCi
leg rendelt vérnyomáscsökkentő gyógyszer adagjiinak mérséklése. 
Az általános keringési és -érrendszeri, hatás miatt a szeinbelnyomá~ 
mérése -mellett-külön gondot kell forditani_ a látótér vizsQálatára. ~ 
Alkalmazása látászavart Okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyer-
járó m~nka!). · . .· .', . . ... . . , 
Megjegyzés .. !fol Vényen nem rendelhető: Szakorvosi rendélóinté
zete_~ (gbl')dözó_intézetek)' költségvetésük-:_terhére szerezhetik be az 

. őket elliitó gyógyszertárakbóL . . ·.· · . ; . . . . . 
Csomagolás. 12,5 mg (10 ml); 25 mg (10 ml); 50 mg (10'ml). 

~-._.: __ /' 
ISO LAl\! ID Kőbányai A'l 00 • 

csepp, inj., tabi. __ _ i ·<--
. Hatóanyagok. 1 O mg destancsidum (1 O ml) üvegenként; OA mg 

destancsidum (2 ml) amp.-nként; 0,25 mg deslanosidurri tabl.
nként. 
Javallat()k• Szível.égtelenségben iv. adagolva gyors kompenzálásta 

_ .é~ a 'kompeilzá_lt __ állapot fenntartására. Parqx'i_2:mális_slupravent_riku
_lá_ris tachikardia,-gyors kamrai ritmUssal_kíséri:-pitvarfibrilláCió: Pitvari 

, ··11 au;~~r-Kezelése:_,Keves-o_é-- ti_atásö"s}etimas láznoz;·lé'QZésil nszutticlen:: 
· 'ciáhoZ, akut miokardiális infarktu'shoz társult sziválégtélenséQbe_n és 

kongesztiv kardiomiopátiában. _ . _ · 
Ellenjavallatok. Bármelyik digitáliszkészítmény.által kiváltott toxi
kus -hatások megjelenése; kamrafibrilláció és- karnrai tachikardia, 
súlyos bradikardia. ~- - - · - ~- -
Adagolás. Az adag egyénenkénti beállítlisa szükséges. Átlago; 
adagolás felnótteknek: ·· 
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gyors digitalizálás - közepesen gyors lassú digi~ fenntartó 

keielés digiU!Iizálás - talizál ás orális 
napja iv. orális iv. orális 

mg/nap ·mg/nap mg/nap mg/nap mgjnap mg/nap 

1. 1,2 2,0 1.0 '2,00 1,25 
2. 0,6 1,5 0,6 1,50 1,25 -· 04~~--

3. 0,6 1,5 0,5 1,25 1.25 
4. - - 0,5 1,25 1,25 
5. - - 0,5 1,25 1;25 
6. - - - - 1.25 
7. - - - - -
8. naptól folyamatosan 1,0 

A napi adagot 2-3 rés-zletben célszerű bevenni. 
Gyermekeknek a teljes digitalizáló adag 14 éves korig: gyors digitali
záliiskor: 24 óra alatt 0,02-{),06 mg/ttkg. (0,1-{),3 ml) 3 részre 
elosztva naponta iv. vagy im., vagy 0,05-0,08 mg/ttkg (2-3 csepp) 
per os 3 adagra elosztva. Lassú digitalizáláskor: (3-6 nap alatt}: 
0,02-{),04 mg/ttkg (0,1-{),2 ml) naponta iv. 3 adagra elosztva, 
0,025 mg/ttkg (1 csepp) naponta 3 adagra elosztva. 
Fenntartó adag: 
6 éves korig: Y.-% csepp/ttkg naponta 2-'3 adagra elosziva, 7-14 
éves .korig: Y..-!4 csepp/ttkg naponta 2-3 adag ra elosztva vagy 1-2 
tabi. naponta. . 
Mellékhatások. Etviigytalanság, hányinger, diaré, fáradtság, ideg· 
rendszari tünetek (pl. fejfájás, homályos látás, szédülés, dezorientá
ció) és bradikardia. Túladagolásra, ill. kumulációra utaló kardiális 
hatások: ektópiás ritmus, pitvari, kamrai aritmia (extraszisztolé gyak
ran :bigeminia formájában}. Multifokális kamrai ektópiás ritmus, 
kamrai tachikardia, paroxizmális pitvari tachikardia AV-blokkal, AV
vezetési zavarok. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-kalcium inj.~val (a digitálisz toxicitása fokozódhat}. 
óvatosan adható: 
- kinidionel (fokoZhatja a digitálisz aritliiogén hatását); 
- pszichofarmakonokkal (Li-tartalmúakkal is); 
- szimpatomimetikumokkal (szívritmuszavarok jelentkezhetnek); 
- 9iuretikumokkal, amfotericinnel, kortikoszteroidokkal (hipokalé~ 

miiit okozó hatásuk miatt a digitáliszhatás erősödhet). 
Figyelmeztetés. óvatosan kell adni olyan betegnek, akiket mallék
pajzsmirigy-kivonattal vagy D-vitamin nagy adagjával kezelnek 
Akut mérgezés esetén, ha magától nem hányt a beteg, hánytatni kell 
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vagy gyomórmosást végezni, majd ágynyugal?mban tU rieti- keze-lést 
alkalmazni. 
A túladagolás, -m. kumuláció tüneteinek megszüntetésére: általában 
elég·a kezelést 1'-2 napra felfüggeszteni. Ha kezelés szükséges és a 
vesefunkciónem károsadott és nincs szlvblokk, kéliumsók (klorid), 
fenitoin; lidokain, pmpranolol a"dhat_ó per os vagy_ iv._ /'/ 
Szlvblokk esetén atropin adható. . . 
Megjegyzés. + +' Csak. vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Csomagolás. 1 O ml; 5 amp. (2 ml); 40 tabi. 

ISONICID Kőbányai S 400 
inj .. tabi. · ·· . ·.··• . · , .:· . · •· 
Hatóanyag. 250 mg isoniazidum (1 Oml) amp.-nként; 50 mg isoni
.azidum tabl.-nként. 
'J&vallatok. /nj.: a tuberkulózis pulmonális és extra pulmonális- fo
lyamatai, ha az orális adagolás a b!3:teg állapotamiatt !_ehetetlen, vagy 
ha a gyomor- és bélzavarok, rossz felszívódási viszonyok miatt:a per 
os kezelés-nem valósftható meg. Empyema thoracis, hideg tályog, 
tbc-s sipolyok, nyirokcsomók lokális kezelése. . .- _ -- ·: 
Tab/.: a.tuberkulózis pulmonális 'és extrapulmonális folyamatai. 
Ellenjavallat. Primer vagy szekunder izoniazidrezisztencia: 
Adagolás. /nj.: naponta 3-5 mg/ttkg sc. vagy im. (60 kg-os testtö
megesetén kb. 8-12 ml). l v. vagy intratekálisan is adható. Empiémá-
ban lokálísan 2-3 naponta 10-12 ml.intrapleurálisan .. · · ": 
Tabi.: naponta átlagosan 5-1 O mg/ttkg, lehetőleg egyszerre, étkezés 
-Után. -~~ 
Kombinált kezelés: lzon·iazidrezisztencia kialakulásának vesz,~lye·mi~-
att a gyógyszert más-hatásos antituberkulotikummal együtt ~ell,~dni,' 
kivétel, ha ·kis kiterjedésú folyamat esetében Koch ... negatív-betegen 
vagy utókezelés céljából alkalmazzuk. Rifampicinnel kombinált ke-

- zefés esetén fokozott májfunkció-ellenőrzés szükséges (a májtoxici
tás növekedése miatt). 
MeUékhatások. -Fokozott reflexingerlékenység. Polineuritisz, 
amelynek első tünete a kéz és a láb zsibbadása, .paresztéz_iája. Örök
letes gyógyszerérzékenység elófordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható:'· 
- feniteinnal (ennek hatása fokozódhat); 
- rifampicinnel ( májtoxicitás növekedése). 
Megjegyzés. >l<· Kizárólag fekvöbeteg-gyógyin,(ézeti (gondozóin- ' 
tézeti) felhasználásra. Az intézet készl~téből kéll'a betegnek térítés-

, mentesen kiadni. · 
Csomagolás. 50 amp. (1 O ml); 200 tabi.; 1 OOO tabi. 
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ISOPRINOSINE Newport S 620 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg inosiplexum tabl.-nként. 
Javallatok. Herpes simplex l.+ ll., Herpes zoster, penencephalitis 
sclerotisans subacuta (SSPE), vírusos encefalitisz, virusos bronchi
tisz, kanyaró, bárányhimlő, mumpsz, hepatitis infectiosa. 
Ellenjavallatok:. Terhesség, szopt~tás, inoziplextúlérzé_I<.~PY!W· 
Adagolás. Felnottek átlagos adagJa' 50 mg/ttkg/nap; ez naponta 
3-4 g-nak (3-4-szer 2 tabi.) felel meg. Súlyos fertőzések- mint 
például SSPE-esetében az adagot a fertőzés akut szakaszában 100 
mg/ttkg-ig lehet emelni. 
Gyermekek átlagos adagja: 50-1 00 mg/ttkg/nap, egyenlően elosz
tott adagokban. 
A tünetek megszúnése után a kezeléSt legalább 1-2 napig folytatni 
kell. 
Mellékhatás. A szérum húgysavszintjének enyhe átmeneti emelke-
dését okozhatja. . 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- immunszuppresszívumokkal ( csökkenthetik hatását). 
Figyelmeztetés. A szérum és/vagy a vizelet húgysavszintjének 
emelkedését okozhatja, ezért óvatosan kell adni olyan betegeknek, 
akik anamnézisében köszvény vagy urolitiázis szerepel. Ezen beteg
ségek romlásának legkisebb jele esetén az adagolást meg kell szaki
taní. A vérkép és a húgysavszint laboratóriumi ellenórzése időnként 
szükséges. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet! (gondozó
intézeti} felhasználásra. 
Csomagolás. 50 tabi. 

ISTEROPAC Bracco x 110 
in j. 
Hatóanyag. 4,1 g lodamidum (10 ml) amp.-nként (249 mg 1/ml). 
Javallat. Hiszteroszalpingográfia. 
Ellenjavallatok. Terhesség; akut gyulladásos folyamatok vagy me
dencetájéki krónikus gyulladásos folyamatok fellángolása. Jód
amidtúlérzékenység. A jódérzékenységre utaló anamnézis nem jelent 
abszolút ellenjavallatot, az alkalmazáskor azonban maximális óva
tosságra van szükség. 
Adagolás. Felnőttnek normális uterus esetén általában 5-1 O ml, 
infantilis uterus esetén 3 ml. 
Mellékhatások. Izzadás, eritéma, viszketés, urtikária, bórkiütés, 
ízületi fájdalom, respirációs distress és kardiovaszkuláris kol lapszus; 
ritkábban hidegrázás és láz, hányinger, hányás, hasi fájdalom és 
érZékenység. 
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Figyelmeztetés~ A hiszterosZalpjngóg~~fiát nem-Szabéld végezOLa 
menstruáció alatt,- utána 1 O napon belul vagy premenstruunJban, 
sem a,-méhkapará_st: vagy ·cervikális_ konizácjót _-követő 30 --n-apon 

· belül. t, órával. a Vizsgálat előtttisztiló beöntés és vaginális óblltés 
elvégzése javallt. A húgyhólyagot közvetlen ül a vizsgálatelőtt ki kell 
üríteni. A testhőmérsé~letúre elómelegitett folyékony kontrasztanya
got mérsékelt nyomással !<ell bejuttatni;- rendszerint-sorozatfelvétele
ket készítenek. A kontrasztanyag beadása után a vizsgálatot-gyorsan -
kell elvégezni. _ . -_ -

_A jódtartalom megváltoztatja a pajzsmirigyfunkciós · vizsgálatok 
eredményét. - . 
Túlérzékenységi reakciókat többnyire .olyan betegeken figyeltek 
meg, akik aliergiéra hajlamosak. A kardiovaszku_lá_ris kol_lapS?-us és a 

, légzési zavarok- kezelésére szolg_áló·'l<észü.l.ékekehkésienlétbe • kell __ 
helyeirit a beteget gondos megfigyelés alatt kell tartam-a VIzsgálat 
fOlyamán és azt követően is, legalább 1 órán keresztül. -Az allergiás 
reakciók lokalizáció szarinti tüneteit és- az aktuális teendőket 1.: 
a 315. old"alon. . , . 
Átvilágítás helyett inká~b "spo!-!il_~ .. Sf?r?za~elvéte~~ket ke~ készí- ~ 
teni, hogy a beteg sugarexpOZICIÓJat mmtmáh~ra cso~kentsek. . ( 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet• (gondozólnc 
tézeti) felhasználásra. \ 
Csomagolás. 5 amp. (1 O ml) .• 

ISTOPIRIN Biogal A 600 

tabi. "'' Hatóanyag. 500 mg acidum acetylsalicylicum tabl.-nkén~; __ ··:-· -~"-;;"- , 
Javallatok. Hűléses és reumás megbetegedések, fejfájás és ·eQyébJ 
fájdalom, iázas állapot. . ' · " 
Ellenjavallatok. Hemorrágiás diatézis, gyomor- és nyombélfekély, 
szaliciláttúlérzékenység. - · 
Adagolás. Szokásos napi adagja felnőtteknek 1-3 g (2-3-szor 1-2 
tabi.), reumás betegségekben napi 4-5 g (8-10 tabi.) is szükséges 
lehet .. 
?l~ef:~Ct életkortól függően napi 250 mg-1.5 g (2-3-szo_r_ -----·--·'"'-'4-'-~ 
A tablettákat bőséges folyadékkal kell bevenni, esetleg előzően ösz-
szetörve. _ 
Mellékhatások. Gyomor- és bélpanaszok,, -vérzések; ·elsősorban 
nagy adagoktól hányinger, hányás, izzadás, fülzúgás, szédülés, hal
lásromlás; túlérzékeny..,egyéneken urtlkárJa, asztmás roh~m_.·Jntoxl-_ 
káció:-esetén hiperventilláció, respiratorikus alkalózis, :majd metabo
likus-acidózis, ·zavartság, konvúlziók. 
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Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: • 
- heparinnal és orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatas fo

·- kozódik· 
- kortikosrteroidokkal (ulkuszképződés, a gasztrointesztinális vérzés 

veszélye fokozódik); _ 
-lenilbutazonnal és nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel (az uice-

rogén hatás fokozó~ik);, . . . . ., """+-
- szulfanilkarbam•d t1pusu antidiabetikumokkal (h•poghkem1záló 

hatás erősödik); 
- metotrexáttal (ennek toxicitása_fokozódik); .. 
- spironolaktonnal, furoszemiddel, szulfinpirazonnal (hatásuk csok-

kenhet). . , 
Figyelmeztetés. Asztmás, szénanáthás, ill. egyéb fájdalomcsl!lap•· 
ták antireumatikumok iránt érzékeny betegeknek óvatosan adható, 
·mart asztmás rohamot provokálhat. Ovatosan adható vese- és máj
betegeknek. 
Terhesség alatt csak indokolt esetben szedhető, az utolsó _het~kben 
adása kerülendő. Ha szoptatás alatt rendszeresen nagyobb ~cettlsza-
licilsav-adagra van szükség, a csecsemőt el kell választant ~ 
Egyéves kor alatt adása nem javallt. . , 
A szédülés és fülzúgás külőnösen gyermekeken és időseken a tul~ 
adagolás tünete lehet. Tartós nagy adaqú kez~_lés eset~n a májműkö
dés (transzaminázok) ellenőrzése és vtzeletv1zsgálat Javasolt. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 O tabL 

ISUPREL Winthrop H 200 
i~. . . •- . 
Hatóanyag. 0,2 mg isoprenalinium chioratum (1 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Sokk (hipoperfúziós szindróma) kezelésében_ adJu; 
vánsként; szívmegállás, a sinus carot1cus h1perszenz1tlvttása, 
Adam-Stokes-szindróma. Kamrai tachikardia és ritmuszavarok- (az 
inatrop hatás fokozása céljából), anesztézia során fellépő broncho-
spazmus. . , . . , · 
Ellenjavallatok. Korábban 1s fennall?. tachtkardl~val t_ársult sz1vnt~ 
muszavar, digitáliszintoxikáció által kiváltott tach1kard1a: 
Adagolás. Aszokásos kezdő adag sc. 0,2 mg (1 ml), maJd 0,15-1,2 
mg (0,75-6,0 ml), A kezdő adag im. 0,2 mg (1 ml), 9.02-1 ,O mg 
(0,1-5,0 ml); intrakardiálisan 0,02 mg (0,1 ml,). lv,_ adashoz 1 ml-t 
1 O ml izotóniás nátrium-klorid- vagy 5%-os glukózmJ.-val kell higi
tani. A felhígított oldatból a kezdő adag 20-60 l'g (1-3 ml), a 
későbbiekben 10-200 J1g (0,5-10 ml). Infúzió készítése: 5 ml-t 500 
ml 5%-os glükózoldathoz (2 l'g/ml). Ha a folyadékbevitel korláto· 
zott, nagyobb koncentrációban is adható (legfel!ebb ?O J1g/ml-ig). 
Az infúziós sebességet a szívfrekvencta, a centrahs venés nyomés, 
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a szisztémás vérrlyomés és a vizeletme"rmyiség alapján kell beállítani. 
A 2 ~g/ml koncentrációjú oldatból 0,5-5 ~g/perc (0,25-2;5 ml/ 
perc). Előrehaladott sokk állapotában a beadás sebessága legfeljebb 
30 ~g/percig növelhető. ·· . · · · · . ·. 
Mellékhatások •. Arckipirulás, izzadás, enyhe tremor, idegesség, 
fejfájás, ütésérzés formájában· jelentkező palpitáció.Ada~~okes
roham normális sinusritmus mellett, ill. átmeneti szlvblo.kk (az AV
csomó vagy szllrainak organikus megbetegedésében l paradox hatás 
is előfordult. 
Gy6gyszerkölcsönhatások •. Együttadósa tilos: 
- epinefrinnel (súlyos ritmusza~ar-keletkezhet). 
Ovarosan adható: 
- ciklopropánnal anesztéziáben (ri!ft1li8Z'lVa~ o~Q~hat). ·•· 
Figyelmeztetés. A sokkos állapotúJhetegekeh kezelés során sz i
gorú megfigyelés alattkell tartani. A kezelés megkezdése előtt a 
hipovolémia rendezendő. Fokozott óvatosság szükséges szívelágte
lenségben szenvedó, cukorbeteg vagy hipertireotikus betegek, vala~ 
mint a szimpatomimetikumok iránt érzékeny betegek esetében. An~ _ 
gin a pectoris esetén, ha a szivfrekvencia hirtelen emelkedik, annak-,._ 
csökkenéséig anginils fájdalom jelentkezhet. Ha. a szivfrekvencia 
11 0/perc értéket meghaladja, javasolt az infúzió sebesságének csqk
kentése vagy az infúzió felfüggesztése. 130/perc szivfrekvencia ese_":" 
tén kamrai_ritmuszavarok keletkezhetnek. A kezelés okc;tzta rit':'Qusza,;;· ~
varokat - asztmások kivételével - propranolollal lehet ]avitam. Aszt-
másoknak kardioszelektfv ~-blokkoló adása javasolt. ·. . ... 
Epinefrin kizárólag alternadv módon adható: az izoprenalinkezelés 
előtt vagy után megfelelő idóküfönbséggel. . . .'"' .. 
Terhesség eselén akkor adható, ha a várható hatékonyság_eiJensú_-

. lyozza_-azt a kockázatot, amelyet haszná_lata a magzatra je_Je-n~bet._; 
Megjagyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra 
kerül forgalomba. 

. Csomagolás. 25 amp. (1 ml). 

JECTOFER Astra 1.11 o 
i nj. . . _ -: :: -_"' ... _ _ - ; . 
Hatóanyag. 100-mg Fe -(111)-t tartalmazó femsorb1tolum cnncum 
com.~lexum (2 ml) atnp.-nként. . . .. · ..... • ·. ·. .. ·• 
Javai Jatok. Vashi_ányos. anémia, a tárolt .vaS pótlása 'bélrendszeri 
felszivódás zavara, orális vasterápia gasztrointesztinális intolarenciá~ 

. ja esetében, a per os vasterápia ellenjavalláta~or (pl. ulcus pepti~ 
cum), terhességi anémia, jelentős véryeszteség, vérzés esetében, ha 
a- ,vértranszfúzió nem javallt.. - , -
Ellenjavallatok. Hemolitikus anémia, _hip_oplasztikus anémia, he~ 
mokromatózis, kezeletlen anaemia- perniciosa, aktiv pielonefritisz, · 
akut 1]1ájbetegség. 
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Adagolás. Feln6tteknekésgyermekeknek 1,5 mg Fe (111)/ttkg/nap, 
a szokásos adagok (kb. 1 amp.} mélyen im .• tehát: . 

15 kg esetén 0,5 ml/ttkg, 
40 kg esetén 1 ,O ml/ttkg, 
70 kg esetén 2,0 ml/ttkg. 

Az inj..t lassan és erőltetés nélkül kell beadni; az inj. helyét nem 
szabad masszírozni. -- ·-'- ~~ 
Az említett egyszeri adagokat nem szabad növeln i, viszont -szükség 
esetén csökkenthetők. 
Meflékhatások, Anafilaxia; az inj. helyén érzékenység, fájdalom, 
esetleges átmeneti elszineződés, urtikária. Átmeneti fémes fz a száj~ 
ban. étvágytalanság. Hányinger, hányás, szédülés, az arc kipirulása. 
ritkán paipitáció, malikasi fájdalom. elsősorban akkor, ha az előirtnál 
nagyobb adagokat adnak, vagy ha a beteg egyidajaleg orális vaste· 
rápiában is részesül. f:rzékeny vagy súlyosan legyengült betegnek az 
ajánlott adagnál kevesebbet kell adni. Amellékhatások növekedhet
nek, ha a transzferrinszaturáció mértéke magas, 'és- ez a plazma 
szabad vastartalmával párosul. Pl. per os vasterápia esetében vagy 
alacsony transzferrinkoncentráció esetében. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendtJ: 
-orális vaskészitményekkel (a mallékhatások növekednek). 
Figyelmeztetés. Csupán a vasat helyettes_fti, akut vérveszteség 
esetében vértranszfúzió és/vagy vérpótló szerak adása indokolt. 
Mint egyéb vaskészitmény, a Jectofer sem hatásos reumatoid artri
tisz és fertőzések következtében létrejött anémiákban. 
A Jectofer kb. 30%-a ürül ki a vizeletteL ezért a vizeletet barnára 
szlnezi. 
Az ampullafelnyitás után azonnal felhasználandó . 
Megjegyzés. 1{4 Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom~ 
mal. A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak~ 
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor· 
vasa javasolja. A javaslatot tevő intézet megnevezését. a jav~slat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos - krónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapján, annak keltétól számftva maxi· 
málisan 12 hónapig rendelheti a gyógyszert. Amennyiben· a beteg 
számára ezt az időtartamct meghaladóan továbbra is szükséges a 
gyógyszer, úgy az csak újabb szakintézeti javaslat alapján rendel
hető . 
Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, 
forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel e·redményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml). 
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JODAMID Bracco .X 110 
24% old. .· 
Hatóany..,g. 45,75 g íodamídurri (250 ml) oldatban (111 mg 1/ml). 
Javallat-;.· Intravénás- urográfia. · " . 
Ellenjava'lfatok. _· -_Walqenstr<?m-féle paraproteinémia, myeloma 
multi_Pie:x,_:súlyos máj:-- és veseelég~elenség .. _ _ _ __ _ 
Terhesség és hipertireózis esetén alkalmazása különleges megfonto-
lást igényel. .- .. 
Adagolás. Az ajánlott adag 2-4 ml/ttkg. Az ív. cseppinfúzió szoká-
sos_ időtartama 1 0--15 perc. _ _ . . 
Mellékhatások. Anafilaxiás vagy sokkszerű manifesztációk: hán-y

. ing_er, hányás,- diffúz- eritéma, hőhullám,_ .fejfájás,. gégeödér'!"Ja. · iáz, 
izzadás, gyengeség, szédülés;_ djszpnoé, s§lpa9tsá_g,- hipot_en~tó, bra.: 
dil<:.ardia,·kollapszus. _- __ _ ----r_~::_ _-~-----~ 
Figyelmeztetés .. Kisgyermekek- -és-- csecsemők ·:-folyadékbevitelét 
nem szabad korlátozni, a hipertóniás kontrasztanyag -alkalmazását 
megelőzően .a folyadék- és az elektrolitegyensúly zavarát_rendezni 
kell. . 
A pajzsmirigymúködés radioak~ív jóddal tört~nő fu~kcion_ális ~izsgá~-
lata előtt figyelembe kell venm, hogy a- vesen át ktválasztOtj:Jódt~r:. ., __ > 
talmú kontrasztanyag alkalmazását,követően a jódfelvétel-több n~
pon keresztül (egyes esetekben akár 2 héten keresztül is) csökkent 
lehet. , _ · - - ·< .;-~ --~ 
A kontrasztanyaggal semmilyen más gyógyszert nem szabad ossze- -
keverni. _- . ----- --
Az allergiás reakciók lokalizáció szarinti tüneteit és az aktuális teen-
dőket 1.: a 315. oldalon. <o 
Megjegyzés. Ifi: Kizárólag fekvőbeteg-gyógy_intézeti_ (go~rldo~ólh\ 
tézeti) -felhasználásra. _ _ _ "·'<-: ___ .. --' 
Csomagolás. 250 ml palack. . ···-

JODAMID 300 Biaeco X 11 O 
inj. . . 
Hatóanyag. 9,91 g íodamidum, (20 ml) amp.-nként (300 mg 

Y~~i_la~_ok. ~.e_;ebrális ang_i_?gráfia, iv. urográfia, perifE!riáS 'árteiio-
, gráfia'ésvenográfia._" ·-. '"__ . ___ -.-.. - .-. ·_ 

EllenjEIV&IIatok. Waldenstrom-fele paraprqtememta,,- myeloma 
multiple·:X, súlyos máj- vagy veseelégtelenség. _ . 
T8rhesség és hipertireózis esetén alkalmazása megfontolást igé!')yel. 

. -Adagol_ás.- Cerebrális a-'!giográfia: a~. _adagota,-bead~s .hel_y_e,-mód~ 
szere, -val(imint a beteg eletkora alapján_ kell megválasztam._ A caro
tis-vagy a vertebrális angiográfiát katéterezés vagy a kontrasztanyag 
közvetlen perkután injiciálása útján lehet elvégezni, aszokásos adag 
6-10 ml. A retrográd brachiális cerebrális angiográfia elvégzéséhez-
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feln6ttnek 35-50 ml egyszeri adagot a jobb a. brachialisba kell 
gyorsan beadni. Gyermekek adagja az életkornak és a testtömegnek 
megfelelően kevesebb. 
Intravénás urográfia: Felnőttek szokáso·s ·adagja 20-40 ml, melyet 
40-90 másodperc alatt kell iv. beadni. A gyermekek adagját az 
életkornak és a testtömegnek megfelelően kell csökkenteni; a szoká-
sos adag 0,5 ml/ttkg. .., cwr 
Periféfiás arteriagráfia és venográfia esetén az egész végtag arteriális 
vagy vénás hálózatának ábrázolásához felnőttnek 20-30 ml-t kell 
adagol ni gyors injekció formájában. Gyermekek esetében az adagot 
a testtömegnek megfelelően kell csökkenteni. -
Mellékhatások. Anafilaxiás vagy sokkszerű manifesztációk: hány
inger, hányás, kiterjedt eritéma, hőhullámok, fejfájás, koriza, gége
ödéma, láz, izzadás, aszténia, szédülés, sápadtság, diszpnoé és h ipa
tenzió; különféle bárki ütések. Konvulzió, afázia, szinkopé, hemiparé
zis, a látótér (rendszerint átmeneti) beszúkülése, valamint kóma, 
továbbá bradikerdia és a szisztémás-artériás vérnyomás csökkenése. 
Figyelmeztetés. A kontrasztanyaghoz semmilyen más gyógyszert 
nem szabad hozzáadni. 
Kisgyermekek és csecsemők folyadékbevitelét nem szabad korlátoz
ni, a hipertóniás kontrasztanyag alkalmazását megelőzően a folya
dék- és az elektrolitegyensúly zavarát rendezni kell. A pamjzsmirigy
mQködés radioaktív jóddal történő funkcionális vizsgálata előtt 
figyelembe kell venni, hogy avesén át kiválaszt~~ jódtartalmú kon!
rasztanyag alkalmazását követően a jódfelvétel tobb napon keresztul 
(egyes esetekben akár két héten keresztül is) csökkent lehet. 
Az allergiás reakciók lokalizáció szarinti tüneteit és az aktuális teen
dőket 1.: a 315. oldalon. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (20 ml). 

JODAMID 380 Bracco x 110 
i nj. 
Hatóanyag. 12,56 g iodamídum (20 ml) amp.-nként (380 mg 
1/ml). 
Javallatok. Angiokardiográfia, aortográfia, retrográd aortográfia, 
iv. aortográfia, transzfamorális parkután aortagráfia és- renálls arte
riográfia, perifériás arteriagráfia és flebográfia, iv. urográfia. · 
Ellenjavallatok. L.: Jodamíd 300. 
Adagolás. A vizsgálatot éhgyomorra végzik, ezért előtte legaláb~ 
12 órán keresztül a beteg ne egyék. Az érzékeny betegeket megfelelo 
nyugtatóval kell előkészíteni. Gyermekeken a beavatkozást a legcél
szerűbb általános aneszteziában végezni. 
Angiokardiográfia: Külőnös óvatossággal kell a pulmonális hiper-
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__ tenzióban vagy jobbkamra-elégtelenségben szenvedó betegek jobb 
kamréjtiba vagy a.- pulmonálisába adn t minthog_y r1z i nj. fokozhatja 
a jobb pitvar,- a Jobb k-amra vagy az a. putmanalis nyorilását, és ezzel 
bradikardiát<· és-- szisztémás---hipötenzió kialakulását válthatja o ki. 
A kon_trasztanya_got i nj. formában az alkalmas· perifériás vériába kell 
f~cskend~zni-yagy katéteren ke.resztül_ a_ szivkamrába~ vagy_ a·-nagy-
erekbe juttatni, ellenőrzés me ll ett. M indkét eSetbe ri a ·Rontrasztaliya'
got gyorsan (1-2 s alatt) kell bejuttatni. Mechanikus pumpainjektor 
segítségével magasabb beadási nyomás érhető el. , 
Angiográfiában ,az átlagos adag felnőtteknek 20-50 ml, újszülöttek 
és kisgyermekek esetében 0,5-1 ml/ttkg, 
A ortográfia: Az aorta és főágainak ábrázolására közvetlenüt-az_·aortá
ba lehet juttatni vagy pedig megfelelő arteriális; vagy vénás úton 
lehet bevinni. _ _ · ·: .-._- - ·-- _ 
Különös figyelmet kell fordítani a katéter hegyének elhelyezésére; Az 
a. anonymába vagy a bal a. carotis communisba történő nem tnegfe
_lelő elhelyezés bradikardiát, szisztémás hipotenziót, valamint a köz
ponti idegrendszer súlyos reakcióit (beleértve a -konvau1 ~1z0ai'ólrnkaat:záiss,á) ,, váltja ki. Emellett a klinikailag javallott adagok ismételt 
is kockázatos lehet. 
Retrográd aortográfía: valamennyi korcsoportban (beleértve-a 
makeket is) szokásos adagja 0,5-1 ,O ml/ttkg. 
/v. aortográfia: 1 ml/ttkg, legféljebb 80-100 ml összmennyiségig, 
adag két egyenlő részben a két karba egyidejűleg beadható. 
Tianszfemorá/is perkután aortagráfia és rená/is arteriográfia: felnőt
tek szokásos adagja 20 ml. Szelektiv rená/is arteriagráfia esetében a 
4-8 ml közötti adag felnötteknek rendszerint elegendő. Gyérm_~l!3k 
esetében az adagot a testtömegnek megfelelóen kell csökkentení. 
Perifériás arteriagráfia és flebográfia: A végtag-arteriagráfia ~ok_á::. 
sos módszere az a. brachialisba vagy az a. femoralisba adott 'Pér
kután in j. Flebográfia esetében a kontrasztanyaget a vizsgált végtag 
megfelelő vénájába kell bejuttatni. 
Felnőttek egy végtagjába az egész arteriális hálózat ábrázOlásához 
rendszerint 20-30 ml gyorsan beadva elegendő; gyermekek eseté
ben az adagot a testtömegnek_ megfelelóen- kell csökkenteni._ Fle-
bqgráfi_ára _ugyan~zen mennyiség javallott_ _ _ _ . __ . _____ _ 
Intravénás urográfia: felnőttek esetéb_en.20 ml.-iv., 40-90s alatt. AZ 
iv. beadás után a kontrasztanyag a.veséken keresztül gyorsan kivá
lasztódik. A röntgenfelvételek elkészítésére- legalkalmasabb idő a 
beadást követő 5--12. perc. 
A legjobb eredmények elérése érdek~ben megrelelő betegelőkészí
tésre van szükség.- Az uragráfiát megélőzóen néhány napig a beteg 
kevés -salakanyagot tartalmazó ételt egyen, továbbá .a- kQntraszt
anyag alkalmazása előtti 12-15. órában szüntesse be a folyadékfel-

vételt. Amennyiben nincsen ellenjavallata, a .beteg a vizsgálatot 
megelőző este hashajtót vegyen be.-
Mellékhatások. L.: Jodamid 300. Továbbá: aortagráfia során elő
fOrdulhat még veseinfarktus, akut tubuláris nekrózis, myelitis trans~ 
versára emlékeztető gerincveiO~károsodás, retroperitoneális vérzés, 
.arteriális trombózis, intesztinális nekrózis, valamint kiterjedt pom~ 
fuszképződés. Végtag-arteriagráfia kapcsán gyakran megligV~hető 
a disztális vérnyomás mársékelt csökkenése, különösen az a. bra~ 
chialis esetében. A vérnyomás megváltozása rendszerint csak rövid 
időn keresztül áll fenn, és semmilyen speciális kezelést nem-igényel. 
Az allergiás reakciók lokalizáció szarinti tüneteit és az aktuális teen~ 
dőket 1.: a 315. oldalon. 
Figyelmeztetés. L: Jadamid 300 inj. 
Megjegyzés. of< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin· 
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (20 ml). 

JODAMID420 B ra eco x 110 
i nj. 
Hatóanyagok. 17,32 .g iodamidum, (25 ml) amp.-nként (420 mg 
1/ml). 
Javallatok. Ellenjavallatok. L.: Jodamid 380 
Adagolás. A vizsgálatot éhgyomorra végzik, ezért a vizsgálat előtt 
legalább 12 órán át a beteg ne egyék semmit. Az érzékeny betegeket 
megfelelő nyugtatóval kell előkészíteni. Gyermekek esetében a leg~ 
célszer_!jbb a beavatKozást általános anesztéziában végezni. 
Angiokardiográfia. A kontrasztanyaget injekciós formában az alkal~ 
mas perifériás vénába kell fecskendezni vagy katéteren keresztül a 
szívkamrába, vagy a nagyerekbe juttatni ellenőrzés mellett. Mindkét 
esetben a kontrasztanyagat gyorsan (1-2 s) alatt kell bejuttatni. 
Mechanikus pumpainjektor segítségével magasabb beadási nyomás 
érhető el. 
Szokásos adagja felnőtteknek 25-50 ml, gyermekek esetében 0,5-1 
ml/ttkg. 
Aortográfia. Az aorta és főágainak ábrázolása érdekében a készít
ményt közvetlenül az aortába vagy pedig megfelelő artériás, vagy 
vénás úton kell bejuttatni. Valamennyi korcsoport számára {beleért~ 
ve. a gyermekeket is) a retrográd aortagráfia szokásos adagja 0,5--1 
ml/ttkg, ív. aortagráfia esetében 1 ,O ml/ttkg. Két egyenlő részre 
osztva beadható a könyökvénákba. 
Transztemorális perkután aortagráfia és rená/is arteriográfia: felnőt~ 
tek szokásos adagja 25 ml.- Szelektív re ná lis arteriagráfia esetében 
5--8 ml .közötti adag rendszerint elegendő. Gyermekek adagját a 
t~sttömegnek megfelelóen kell csökkenteni. 
Perifériás arteriagráfia és flebográfia. A készítmény alkalmas a perifé· 
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riás arteriális vagy vénás érhálózat ábrázolására. A végtagoatterio· 
gráfiába n_ alkal111azott szokásos·-módszer az a.- brachialisba_:történő 
perklJtén, __ -injektálás._- A_ flebográfia_ -esetében -a k6ntrasztany8got a 
vizsgált végtag megfelelő vénájába kell beadni. · .· . 
Agyarsan beadott 20-30 ml rendszerint elegendő a feln6ttek egy 
végtagjában az egész arteriális ágrendszer ábrázolására;.gyermekek 
-esetében az adagot cr testtömegnek megfelelően -kell- esökl<:enteni. 
Flebográfiás vizsgálathoz ugyanezen dózisok·javallottak; 
Intravénás urográfia. Az-iv. beadás után a kontrasztanyag a veséken 
keresztül gyorsan kiválasztódik; A -röntgenfelvétel-ek -elkészítésére 
legalkalmasabb a beadást követő 5-12. perc. Feln6ttek: javallott 
adag 25 ml, iv. 40-90 másodperc alatt. A vizsgálatot megelőzően a 
beteg néhány napon keresztül kevés:salakanyagotctartalmaző·ételt 
egyék, továbbá a kontrasztanyag b~dása előtt 1•2~ 1·5 órával ne 
igyon. A vizsgálat előtti este hashajtót vegyen· be: . · .. 
Mallékhatások. Anafilaxiás vagy sokkszerű manifesztációk hány
ingerrel és hányással, a bőr kiterjedt kipirulása és melegségérzés, 
fejfájás, egyes esetekben koriza, gégeödéma, láz, izzadás, aszténia. 
szédülés, sápadtság és mérsékelt hipotenzió; bőrkiütés. Súlyosabb. 
·reakc16k (amelyek a kardiovaszkuláris szarvrendszert érintik) ·sür.:. 
gősségi ellátást igényelhetnek. t 
Figyelmeztetés. A kontrasztanyagat egyéb gyógyszerrel nem sza\ 
bad összekeverni. -- . ': 
Csecsemők és kisgyermekek esetében a folyadékbevitalt nem kell 

- korlátozni. 
A pajzsmirigymOködés radioaktiv jóddal történő funkcionális vizsgá-
1ata előtt figyelembe kell venni, hogy a vesén át kiválasztoJtjód!ar
talmú kontr~sztanyag alkalmazását követően a jódfelvétel több"na', 
pon keresztul (egyes esetekben akár két héten keresztül is) csö1<kent 
lehet. · '··· 
E/6vigyázatossági intézkedések, 
Angiokardiográfía: feln6ttek~· a készítményt fokozott óvatOssággal 
kel_l az olyan betegek jobb kamrájába vagy a. pulmonalisába adni, 
akik pulmonális hi pertenzióban vagy a jobbkamra-elégtelenségben 
szenvednek, minthogy -az inj.-emelheti a jobb kamra, a jobb -pitvar 
v~QY:.az a. ___ p_I,J_Imonalis_ nyoroását~ ~s _igy _bradi_Jcarcjiát és-~_z_iszté!Tlá_s 
hipotenziót okoz. Gyermekek: a kontrasztanyagjobb szi\Ífélbe törté· 
nő juttatása igen -nagyfokú óvatosságat igényel cianotikuS újszülöt
tek .esetében pulmonális hipertenzió- és- a jobb szívfél károsadott 
múködése_ mellett. ' - - -· <-- -· · 
Aortográfia. Az aortafv vizsgálatakor különös fiQyelrn6t'kell forditani 
a katéter hegyének elhelyezésére. Az a. anonymába vagy a bal -a. 
carot1s communisba történő figyelmetlen bejutás bradikardiát, slisz
témás vérnyomásesést; valaniint súlyos közpOnti idegrendszeri reak-

-,_ciókat- (beleértve --a görcsöket- ls)- Vált- ki. -Ismételt- alkalmazása- is·- · 
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kockázatos. Az aorto9ráfia soránveseinfarktus; akut ·tubulá~is nekró
z_is, mye_litis transversá_ra _emlékeztető gerincvelő-károsodás, retrope
ntoneálls vérzés, artenál1s trombózis, intesztinálls nekrózis valamint 
kiterjedt pomfuszképződés fordulhat elő. . • ' 
PerHériás arteríográfía_ és flebográfía.-A végtag-arteriagráfia mallett 
gyakran megfigyelhető a disztálís vérnyomás mársékelt esése külö
nösen az a. brachialis esetében. A nyomásváltozás-rendszeri_ni_rövid 
tartamú, és semmilyen speciális kezelést sem igényet -~ --~~""· 
Az allergiás reakciók lokalizáció szerinti tüneteit és az aktuális teen
dőket 1.: a 315. oldalon. 
Megjegyzés.+ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) ·felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (25 ml). -~- -1. • , . , 

l l· l . [ fr • 

'J~~AVERINTHEOSAN Alkaloida ,ji., VO o '··lf1~500 

Hatóanyag_ok. 20 mg papayerirlium chloratum. 1 00 mg kalium 
iodatum, -25ö::mg~theobrqmtfium drazsénként. 
Javalla~ok. Angiiia:--pec_!oris, angiospasztikus folyamatok, arterio
szkleróziS, asthma bronch.iBie.-------. 
Adagolás. Naponta 3-szar 1-2:örazsé. 
Megjegyzés. of' Vény nélkül is kiadható 
Cso~31g6lás. 20 drazsé. -> ~~---.._, 

JOD"PARNA Biogal T 1 00 
Hatóanyagok. 1 ml solutio iodi alcoholica pólyázott amp.-nként 
Javallat. Sebellátás. 
Alkalmazás. Külsóleg. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 6 amp. (1 ml). 

JOPAGNOST Spofa X 11 O 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg acidum iopanoicum tabl.-nként. 
Javallat. Orális kolecisztográfia. 
Ellenjayallatok. A -máj- és vesemúködés súlyos zavarai, jóddal 
szembe-ni túlérzékenység, elzárádásos ikterusz, a vékonybél felszívó 
múködésének súlyos zavara, szoptatás. 
Relatív ellenjavallatok: hipertireózis, szívelégtelenség, leromlott 
egészségi állapot, kolangitisz. 
Adagolás. Szokásos adagja a röntgenvizsgálat előtt 10-12 órával 
felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt 6 tabi., elhízott felnőtt bete
geknek 9-12 tabi. Bőséges zsiradékkal elfogyasztott könnyú vacsora 
(zsemle, kétszersült, keksz)-után kell bevenni a tablettékat 1 O perces 
időközökben, sok vízzel, teával vagy gyümölcslével. Ettől kezdve a 
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viZsgálatvégéig nem szabad semmit ser'rHnni. sem enni$·sem gyógY
szert bevenni. A beteg a jobb oldalán feküdjön és aludjon. 
A lenyelés megkönnyitésére a tablettákat szél lellet törni. 
Mellékhatások; Hányinger, hányás, diaré, abdominális spazmu
sók, ·néha úrtikária;cdiszúria. 
Gy6gysz~rkölcsörihatások. Egyiittadása kerülend/J: 

· · - probeneeiddel (ennek hátását fokozza); · 
- kálium-perkloráttal (ennek hatását csökkenti). · 
Figyelmeztetés. A vizeletfehérje-meghatározási teszt eredményeit 
megváltoztatja. A fehérjéhez kötött jód meghatározásakor, valamint 
a jódizotóppal végzett pajzsmirigyfunkciós vizsgálatkor megtéVesz
tóen magas értékekhez Vezet Lasshja a szuUobromoftaJein:kiválasz
tását. 
Meg_jegyzés. + Csak vényre 3dható ki. Az órvos ren~elkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető.- A··- --

Csomagolás. 6 tabi. 

JUMEX Chinoin A 400 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg selegilinium chioratum tabl.-nként. r 
Javallat. Parkinsonizmusban a levodopaterápia adjuváláso.--A jó 
terápiás effektus fenntartása mellett a levodopa mennyisége eseten\._ 
ként csökkenthető. Alkalmazható a parkinsonizmus-minden fázisá
ban, különösen előnyös -előrehaladott parkinsonizmusban, ahol a 
betegek állapota napszakosan ingadozik. 
Ellenjavallatok. Minden dopaminhiánnyal ·nem. járó -extrapirami
dális megbetegedéS (esszenciális, familiáris tre-mor, chorea· he)'edit_a
r.ia stb ) . ,,, c'· '•• '· 

Adag~lás. Szokásos kezdő adagja napi5-1 Omg (1-2 tabÚie\lgel) 
esetleg reggeli-esti elosztásban. Néhány hét-múlva a kezdő aáag~-a 
felére csökkenthető. 
Kombinált kezelés, A korábbi levodopaadag esetenként csökkeilthe
tő, ·az egyéb antiparkinsonos szerek (paraszimpatolitikumok,,aman-
tadin-stb.)-alkalmazását-rendszerint nem befolyásolja. 
Mellékhatások, Megegyeznek a levodopatúladagolás ném kívánt 
~~tásai\'al. --~umex _ adagolásár~- fokozódhatnak :mir_ld-: ~ · cerebr~l_is 
meHléRhatások (nyugtalanság; 'álmBtléiliság, _h~lluéiháCíók;~ tévesz
mék, hiperkinézis), mind az extracerebrális hatások (elsősorban gyo
mor-bél panaszok), amennyibEma levodopa mennyiségét nem csök
kentik megfelelő, individuális mértékben. A dekarboxiláz,;gátlóval 
kombinált leVodopaterápia kiegészíté_se- JumeX-szel kedvezőj-.igy 
kisebb az extracerebrális mellékhatások kialakulásának--veszélye·. 
Figyelmeztetés. A levodopakezelésben részesülő parkinsonos-be
teg -terápiájába. a Jumex mennyiségét fekvőbeteg-gyágyintézeti 
idegosztályon kell beállitani; A beállitást végző ·osztály ,lehetőség 
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szerint 3 havonként ellenőrizze a beteget, ha -ez nem oldható meg, 
az ellenőrzést szakrendelésen (gondozóban) kell-elvégezni. 
Megjegyzés. + Jolt' Csak vényre adható ki. és csak egyszeri alkalom
mal. Az orvos akkor rendelheti,- ha azt a területileg és szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja.- Parkinson-kórban és •szindrómában szenvedó be
tegnek a kezelőorvos- körzeti, üzemi orvos. az ideg-~lm~--~~~~!;_~_!)de-
lés (gondOzó) szakorvosa- térltésmentesen rendeh. -
Csomagolás. 50 tabi. 

KÁLIUM-R Alkaloida N 400 
tabi. 
Hatóanyag. 1 g kalium chioratum ( ~ 524,44 mg K+ ~ 13,3 mmol 
K+) tabl.-nként. . · 
Javallatok. Hipokalémiát okozó állapotokban- htmyás, hasmenés, 
mellékvesekéreg-hiperfunkció, renálls eredetű fokozott káliumvesz
tés, vizelethajtó-, digitálisz-, kortikoszteroidkezelés- a káliumhiány 
megelőzése, lll. megszüntetése. _ 
Ellenjavallatok. Akut veseelégtelenség qligoanúria urémiás stá
diuma, krónikus veseelégtelenség retenciós, urémiás stádiuma; me
chanikusan akadályozott vagy organikus, ill. funkcionális okok miatt 
lelassult gyomor-bél múködés. 
Adagolás. Az alapbetegségtől és a szérumkáliutnszinttól függOen 
naponta 1-2 g (1-2 tabi.) a reggeli étkezés után, szélrágás nélkül. 
egészben lenyelve. Súlyosabb káliumvesztéses esetekben naponta 
4'-6 tabi. 

' Mellékhatások. Hiperkalémia (csökkent vesemúködés esetén). 
Ritkán előfordulhat: _hányás, hasmenés, meteorizmus, szurokszinú 
vagy véres széklet (gyomor-, ill. bélvérzés). 
Figyelmeztetés. 'Nagyobb napi adagok- 4-6 tabi.- alkalmazása 
esetén rendszeres szérumkáliumszint és időnkénti EKG-ellenőrzés 
szükséges. 
Nem kivánt hBtás esetén adagelását meg kell szüntetni. A nagy 
rendszámú elemekhez hasonlóan a Kálium-R tabletta is röntgenár
nyékot ad, ami a bevételtől számitott kb. 8 órán át figyejhető meg. 
Megjegy_zés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szenot 
- egy vagy két alkalommal - ismételhető. , 
Csomagolás. 30 tabi. 

KALMOPYRIN Kőbányai A 600 
tabi. 
~atóan)tagok. 450 mg acidum-acetylsalicylicum, 135 mg calcium 
carbonicum tabl.-nként. 
J.avallatok. Húléses és reumás megbetegedések, fejfájás és egyéb 
fájdalom, lázas állapot. 
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,EIIefl;av'!ll.atok. Hemorrágiás d,iatézis, gyomor- és nyombéiÍekély, 
szahclláttulerzékenység. - -.. . ,.. ., ·.. ' <_:. 
Adagolás. F,eln6ttek sz okásos napi adagja 2~3,szor 1-2 tabi:; re u' 
más betegségekben napi6-1 O tabl;-ra is szükség lehet. Gyermekek, 

~ nek: 1 éves·korban ~-szar ~.tabi., 2-6 éveseknek 3-5-ször.%-tabl. 
iskolásko_rúaknak 3--5'ször ~1 tabi. ._ _ . . , : ,, ' 
Ajánlatos-bóséges folyadékkal. esetleg-előzóen·összetörve.-~bevenni. 
Mellékhatások •. Gyomor- és bélpanaszok, -vérzés~k. elsősorban 
nagy adagoktól hányinger, hányás, izzadás, fülzúgás, szédülés, hal

_lásromlás, túlérzékeny egyéneken urtikária, asztmás roham. lntoxi
~ácip e~etéf! hiperven!iiUició, respiratorikus-alkalózis,- majd metabo-
hkus actdózls, zavartsag,_ konvulzíók. . . -
Gyógyszerkölcsönhatások. óvaro.ran 11dhat6: -- , , • 
- orális antikoagulánsokkal ás heparinnal (hátásukfokozódik, nő a 
. gasztrointesztinális vérzés_-veszélye); - --:> ~ , 

- kortikoszteroidokkal ( uicerogén hatása. gaSztrointesztinális vérzés 
veszélye fokozódik}; ___ • -.- , . 

- fenilbutazonnal és más nem szteroid gyúlladáscsökkentókkel (ul
cerogén hatás fokozódik}; 

- szulfanilkarbamid típusú antidiabetikuiifOkkal (rlip•:i'!llilctmniz.áló' 
hatás:erősödik); , 

- metotrexáttal (ennek trixicitása fokozódik); " -
- spironolaktonnal,-furoszemiddel. szulfinpirazorlnal (hatásuk Csök-

kenhet}. . . -
Figyelmeztetés. Asztmás, szénanáthás betegnek, ill. ~gyéb fájda
lomcsillapítók, ant1réumatiktimok iránt érzékeny betégeknek óvato
san- adható, -mert asztmás rohamot provokálhat. óvatósBt}.-:-adható 
vese:. és májbetegeknek. _ _ _.__ __· .... - . _:--.-~ _:"'--
T erhesséQ; alatt csak in~Okolt esetber_1 szedheió, aZ -~to.l$6 ~Öt~~ber,l 
adása kerulendő.: Ha~ szoptatás al_att,.nagyobb_ adagokra va-nS·Zük-
ség, a csecsemő más anya tejét vagy tápszert kapjon. · < 

Csecsemőknek 1 éves kor alatt .adása nem javallt. ~ 
A szédü_lés és fülzúgás különösen;gyermekeke.n és időseken a túl
ad~golás tüne~e lehet .. Tartós nagy adag'ú kezelésesetén a májmúkö
,dé~ (tr!lnszamonázok}, ellenőrzés~ és _vizeletvizsgálat javasolt, 
Megjegyzés. Vény nélkül i,s kiadható. , 
Csoriiaöolás. 1 o tabt · ,< •• ,,, 

KANAMYCIN Medexport S 720 
irij, _ 0 -.. ', _ ,.• •.- • 

Hatóanyag. 1 ,O g kanamycinium sulfuricum ámp . .:nként. : _ 
- JavaUatok; Sztreptomicinnel-szemb&n rezisztenssé vált .tuberkuló

zis kezelése kombináltan (tN H, Rigenicid,.Cycloserin);_kanamicinre 
érzékeny kórokozók által kiváltott . fertőzések célzott , kezelése, 
amennyiben-- más -antibiotikum:- -(penicillinszárma_zé:k-;--'-,erjtromicil) 
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stb,} vagy szulfonamidkészf!mény kellő hatást nem biztosít. Igy 
pneumó':ll~, empy~~a thorac_1s, ~~onchtektázia, szeptikus állapotok, 
pankreatitisz, p!el1t1sz, kolec1Szt1t1sz, oszteomielitisz, endokarditisz 
stb. Piogén fertőzések profilaxisa, mútétek, égési és baleseti sérülé
sek esetén. 
Ellenjavallatok. Funkciócsökkenéssei járó vesemegbetegedés ~s 
a VIli. agyideg károsodása, Gyermekkori tbc. _ '"'"' 
Adagolás. Felnótteknek tuberkulózis kezelésére enyhébb esetben 
3-4 naP.onta reggel és este 1-1 g im.! súlyosabb esetben 6 napon 
keresztul reggel és este 500-500 mg tm., a 7. napon szünet. --------
A kúra időtartamát egyénileg kell megállapítanL 
Egyéb bakteriális fertőzések esetén reggel és este 50(}-500 mg im 
maximálisan napi 2.0 g. ., 
Gyermekek átlagos napi adagja: 1 éVes kOr-ig 100 mg, 1-5 éves korig -
300 mg, 5 év felett 300-500 mg, Az adagokat 1-2 részletben kell 
beadni. A kúra .idóta~~~a átlagosan 5-7. nap. A poramp. tartalmát 
3--5 ml1%-os hdokaononJ,-ban feloldva aJánlatos alkalmazoL 
Mellékhatások. Egyéni túlérzékenység esetén már kis adag is hal-· 
láscsökkenést okozhat, Veseártalom, amelynek megelőzésére bő fo
lyadékfogyasztás ajánlatos, 
Figyelmeztetés. A hallást rendszeresen ellenőrizni kell; tartós ada
golás esetén legalább .1 O nal?onta audi?.metriai vizsgálat is végzen
dő. Másodnaponta vizeletvizsgálat szukséges· kifejezett oligúria 
prograssziv azotérnia esetén tovább nem adhatÓ. ' 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
- n~fro~ és atctoxikus gyógyszerekkel (toxikus hatásuk összegező

dok). E gyógyszerek csak 10-12 napos szünet közbeiktatásával 
adagolhatók. 

Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó-
mtézetl} felhasználásra. _-
Csomagolás. 1 poramp, (1 g}, , 

KAR IL EG IS 
r;· / r{ • j~· { /) .. "' --- ---

'
{, i ,_-,"h,,, r ;~1)1'•' i•-A600 

tabi. - r- -.-- -.·· Fl. l ! h:,:(::_ 'J if: "" -

Hatóanyagok. 1_00 mg coffeinum, 150 m9 aminophenBzonum, 
300 mg phenacetonum tabL-nként, ,· 
tá~vallatok. Spasztikus migrén, fejfájás; egyéb fájdalom, neuralgia, 

Ellenjavallat. Pirazolontúlérzékenység, 
Adagolás. Szükség esetén 1 tabi., naponta legfeljebb 3 alkalom-
mal. · 
~ell.ékhatások. Allergiás l_:>ó'~reakció, leukopénia, ritkán agranulo-
CitÓZIS. / 
Gyógyszerkölcsönha'!á'Sok. Együttad;fsa kerülend6: 
- fenobarbitálokkal (a_~-'"analgetikus hatást mérséklik). 

i 

/ 
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-FigyelmeZteté~. A ritkán elófordu!.ó~~ulocitózis Veszélye ~-iatt 
tartósan .csak _orvosi __ felügyelet;. --féhérvérsejtszám réndsz~res·-~nen·
őrzése_- mell~tt alkalmazhat 
Megjegyzés. Vény né · 
Csomagolás. 1 O 

KEFALGIN EG IS A. 700 
drazsé 
Hatóányt:igok. 0,2 mg ergetaminium ·tartaricum, 5 mg extractum 
belladonnae siccum, 60 mg coffeinum, 150 mg aminophenazonum 
drazsénként. 
Javallat. Migrén. 
Adagolás. Kezdeti .adag egyszerreckét"drazséYHa "ii"fi!jfájás nem 
_s·zúnik meg, a fájdalom teljef! megszúnéséig fé1 óránkérit-1:-1 toVábbi 
'd'raZsé bevétele szükséges. Az ergotamintartalotn mian napi 6 dra
zsénáf,·összesen heti 10-12 drazsénál többet-nem szabad bevenni. 
Figyelmeztetés. Tartós alkalma-zásakor B vérkép idón_kénti ellenőr
zése szükséges. 
Megjegyzés. lfc lfc Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezés,e'" 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. ~ 
Csomagolás. ·12 drazsé. 

KEMADRIN Weilcome A 400 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg procyclidiniUm chioratum tabl.-nként. ,, 
Javallatok.- Encefalitisz utáni és arterioszklerotikus eredetú':P:ark_in
scin-kór, neuroleptikumok által előidézett extrapiramidáliS,-:tü_n"étef<,: 
-megelőz:ése vagy kezelése. _ _ . ''<-".~ · 
·Adagolás. Szokásos napi adagja 20-30 mg (4-6 tabi;}; kezdetben 
napi 3-szar 2,5 rng (3-szar 'Ih tabi.) étkezés után. Az adagotrendsze
rint 2 vagy 3 naponként 2.5-5 mg-mal (:k--1 tabi.) emelik a tünetek 
·enyhüléséig. Esetenként, ha a beteg ezt nem jól túri, tanácsos heten
kérit vagy kéthetenként emelni-az adagot. A neuroleptikumok elő
idézte extrapiramidélis tünetek megszüntetésére az adag. rendszerint 
nem haladja meg a napi 20.mg-.ot ... 3&.hónap,után.szüneteLkell ··~'~":!.-··· 
közbeiktatni. 
Mellékhatások. Szájszárazság. homályos látás, székrekedés, na
gyobb adagoknál előfordulhat szédülés,. konfúzió és hallucináció, 
tardív diszkinézia. . . . . 
Figyelm_eztetés. Ajánlatos a krónikus··kezelés időszakos megszakí
tása. óv•tosság ajánlatos glaukómás, prostatahipertrófiás és gaszt
rointesztinális traktus obstruktív. megbetegedéseire hajlan:~os ·bete
gek keze!ésekor. Ritkán előfrirdiil e bete:gek-ál_lapotának.rosszabbo-
d~a · · ·· · •· · · .. , ... ' ·· · .. 
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Megjegyzés, + Csa~ vényre adható ki. és csak egyszeri alkalom
mal. -·Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. - Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg 
gyógykezelése más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszer
rel eredményesen nem biztosítható.- ParkinSon-kórbaQ és -szindró
mában szenvedó betegnek a kezelőorvos [a körzeti, üzernLoJYQs, az 
ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakorvcsaJ térítésmentesen 
rendelheti. 
Csomagolás. 50 tabi. 

KENALOG Krka mV 1 00 
40 mg inj. 
Hatóanyag. 40 mg triamcinolonum ecetanidum (1 ml) amp.
nként. 
Javallatok. Reumatoid artritisz, reumás láz, szisztémás lupus ery
thematodes, más kötőszöveti betegségek. Allergiás kórképek, aller
giás asztma, szénanátha, angioneurotikus ödéma. Dermatózis, pem
figlis, pszoriázis, artropátia. Lágyrész-reumatizmus: burzitísz, peri
tendinitisz, fibrozitisz, miozitisz. Tüdőtágulás, tüdőfibrózis, limfa~ 
szarkóma, Hodgkin-kór, limfoid leukémia, nefrózis-szindróma, 
sprue. 
Ellenjavallatok. Aktív tuberkulózis, akut-psZichózis, herpes simp
lex a szemen, diabétesz, akut glomerulonefritisz, antibiotikus vagy 
kemoterápiás kezelésre rezisztens infekciók, myasthenia gravis,- osz_
teöporó.zis,_terhesség (különösen az első trimeszterben), divertiku
lózis, friss intesztináfis anasztomózis, tromboflebitisz, idült nefritisz, 
karcinómametasztázis. 
Adagolás. Altalában a kezdő adag 40 mg (1 amp.) mélyen im. 
A kezelés 2-4 hetenként további 40-80 mg-mal (1-2 amp.) folyta
tandó. Szükség szarint az egyszeri adag 1 00 mg-ig emelhető. 
Lokális alkalmazás esetén a nagyízületekben 1 0-40 mg adható. 
A különböző ízületekbe beadott összmennyiség legfeljebb 80 mg 
lehet. 
Mellékhatások. Nagydózisú, elhúzódó kezelésesetén hiperkorti
kalizmusra utaló tünetek, akné, ecchimózis, holdvilágarc, átmeneti, 
fejfájás. Gasztrointesztinális panaszok, nauzea, gasztritisz, anorexia. 
Hirzutizmus, amenorrea, oszteoporózis, tromboflebitisz. Miopátiás 
panaszok, atrófia, izomgyengeség {fehérjedús diétával, valamint 
anabolikus hormonok adásával elkerülhetók). 
Figyelmeztetés. lv. nem alkalmazható. 
6 éven aluli gyermekeknek nem adható. Kortikoszteroid hatása eny
he, nem okoz Na- és vízretenció!, a diurézist nem fokozza. Nem 
emeli a,kálium-, kalcium- és foszforkiválasztást, nem okoz hipérten
ziót. 
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Megjegyzés. of< of< Kizárólag fekvőbeteg-gyogyintézetT @>ndózó- · 
intézeti },felhasználásra. . - . · > .. ·. , · 
Csomagoló,;,. 5 amp. (l ml). · 

fSi:TAZON Charnapol · M 900; mV 200 
· ·drazséiinj, • . . . •• .•.•• · .• · 

Hatóanyagok. 250 mg kebuzonum drazsénként; l g kebuzónum. 
50 mg trimecainum {5 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Akut köszvényes roham, spondilartritiszek, Bnkilopoe
tika és egyéb szeronegatív spondilartritiszek, 'akut reumatoid artritisz. 
Intiammált oszteoartrózis. 

---ellenjavallatok. Pirazo_loné_rzékenység, vérképzőre':ldszér .ili~Qbe·
tegedései (leukopénia, _trombocit()p~~-i~ •. -~némi_a), _.máj::_: és·-vesebe':' 
tegségek, gyomor- és nyombélfekély; a beteg anamnézisében sze
_replő _gasztroi~tesztinális gyulladás, súlyos vagy perzisztáló -diszpep:. 
sz1a. Odémakész~ég. fennálló ödéma. Szivritmuszavar, vitium cordis, 
rnyopathia cordis chronica, hipertónia. Pajzsmirigy-diszfunkció. 
Terhesség. 
Adagolás. Individuális, a betegség fajtájától és a bt><e~t.•~:g~0~'~a:~~~~--.······· .• ~j ~ liapotától függ. A kezelés első 3-4 napján által.ában n 
naponta 750-1000 mg (3-4-szer l drazsé). ill. · 
a_z izomba (intragluteálisan). A javulásnak 
fokozatosan 250-500 mg-ra (1:.2-szer l 
Mellékhatások. Bőrreakció, 

. l 

:.:!~~g.~l;i. ·(l·~~szerekkét-(nÖvelik a keb~zon aktivmetab~úij8·i·nak-~ié-· ..... """,.. ..... 
rumszintjét);- · - , '- -

- kolesztiraminnal,- antacidumokkal, ill. más~ a: vizeletet álkalizáló 
szen~kkel, valamin~ imipraminnal (a ~?~uzon hatékonyságát csök-
kentik). , .. .. 

FiQvehneztetés~ Egy 'kezelési időSZak ·teg'féljébb 14 ·napig _tarthat, -
utána a vérkép~ trombocitaszám, vizelet és májfunkció ellenőrzése 
-~z_üksége_s. _ $P -

Gyermekek gyógykezelésére nem hasiná/hatől 
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Az injekciót megfelelő mélyen intragluteálisan kell beadni. A kony
hasóbevitel korlátozBsa _;;~_kezelés alatt csökkentheti a rétenciós ödé
ma lehetőségát Vesekólika 'megakadályozására - mely a Ketazon 
urikozúriás hatása révén létrejöhet- különösen urátdiatézis fennállá
sakor, kielégitő diurézisról kell gondoskodni. Legalkalmasabb italok 
a lftiumot tartalmazó alkalikus szénsavas vizek. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. _, --~":""' 
Csomagolás. 20 drazsé; 5 amp. (5 ml). 

KLION Kőbányai S 600; S 720 
infúzió 
Hatóanyag. 500 mg metronidazolum 1 00 ml oldószerben. 
Javallatok. Terápia: minden olyan fertőzés, amelyet gyaníthatóan 
vagy bizonyítottan anaerob baktériumok (Bacteroides~és Eubacteri
um törzsbeli ek, clostridiumok, fusobaktériumok, anaerob coccusok) 
okoznak. Továbbá: lokális és generalizált szeptikus folyamatok (pe
ritonitisz, oszteomielitisz, kismedencei tályog, gyermekágyi láz, nek-
rotizáló pneumónia, agytályog, gázgangréna). __ -
Preve,nció: ~ eer.~operatív idő~zakba~ s~bfertőzések megelőzése, ill. 
kezelese, kulonosen gasztr01ntesztmálts és ginekológiai műtétek 
esetén. 
Ellenjavallat. Abszolút kontraindikáció nem ismeretes. 
Adagolás. Terápiás célra felnőtteknek és 12 év fölötti gyermekek
nek: a beteg állapotától és testtömegétől fü"ggően kezdetben 
500-l OOO mg (l 00-200 ml infúziós oldat) 5 ml/perc sebességgel. 
majd 8 óránként 500 mg (l 00 ml infúziós oldat) 5 ml/perc sebes
séggel. Altalában hétnapos kezelés elegendő. Amint lehetséges 
ajánlatos áttérni az orális adagolásra (naponta 3-szar 400 mg). H~ 
a klinikai és a bakteriológiai vizsgálatok alapján hosszabb kezelés 
szükséges (pl. amikor a fertőzés olyan területet érint, melynek-során 
valószínű az anerob újrafertőzés a belekból, a száj-garat rendszerből 
vagy a genitális traktusból) a kúra folytatható. -
Napi 4 g metronidazolnál (800 ml oldat) több nem adható. 72 év 
alatti gyermekeknek: az egyszeri iv. adag 7,5 mg (l ,5 ml oldat)/ttkg· 
az orális adáskor azonos mennyiség. · ' 
Prevenció: felnőtteknek és 12 év fölötti gyermekeknek: a műtét-előtti 
~ste ?OO vagy l OOO mg (l 00-200 ml oldat), majd a mútét napján 
es u.tan~ folya_mat~~an, naponta 1, 500 m~ (3-szar 1 00 ml oldat) 1-2 
~ap1g (lll. am1g szukseges). 12 ev alatt! gyermekeknek.· az egyszeri 

. IV. adag 7,5 mg <,1.5 ml oldat)/ttkg; az orális adag 3,7-7,5 mg/ttkg. 
Kombmalt keze/es: egyéb parenterális antibakteriális gyógyszerrel 
egyidejűleg- de nem elegyítve- adható. 
M.ellékhatások. Kellemetlen szájíz, bevont, lepedékes nyelv, gasz
trointesztinális panaszok, álmosság, szédülés, fejfájás, ataxia, bőrki--
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ütés, viszketés, mozgásinkoordináciq; Tartós kezelés után el6ford~l
hat périJériás neuropátia. Az c adag csökkentéSeiill; a kezelésabbaha- c 
gycása útán e tünetek általában spontán megszúnnek. · 
.Egyés betegeken m!lrsékelt leukopénia alakulhat ki .• a fehérvérsejt
s.zám azonban sok.esetben még a kezelés alatt vagy befejezése után 
ismét normálissá válik. . . . . . . . . . 
Gyógyszerkölcsönhatlisof<. Együttadása tilos:· 
- diszulfirammal ( additlv hatás miatt pszichotikus állapot, zavartság 

jelentkezhet); . c · · · ·c .. · 
óvatosan adható: 
-orális antikoagulánsokkal (azok hatását növelhe\i). 
FigyelmeztetéS. 1 O napnál hosszabb kezelés csak indokol\eset
ben, szigorú lelügyelet (rendszeres:~ltl)ikai~slab_or~t!'>ri.uoni ellenőr
zés) me ll ett végezhető;· Hatartósabb•Rezlillís·vl!lik'szükségessé; ösz-

c szekell·vetni a kezeléselőnyös hatásátavárhatö·tiockázattal: 
Bar a vesefunkció károsodása- egy bizonyos szintig nem okoz ·eltérést 
a metronidazol kinetikájában, azokba_rr az·-esetekben, mikor _a.clea
rance.:érték 10 ·m1jperc alá--csökken.' a napi metronidazoladagot 
ajánlatos felére csökkenteni. 
A kúra alatt alkohol fogyasztása tilos l 
Terhesség és laktáció alatt a Klion infúzió CSiakfel1:étleniil indlok(>lt 
esetben .adható. 
Orális antikoagulánsok adagját ismét- be kell állítani (cs•ökl<enti>n•i)\, 
·a_-Kiion~infúziós kezelés alatt. 
A vizelet 8z!ne sötétebbé válik. 
Megjegvzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin-
tézeti) felhasználásra. -ce, 
Csomagblás.100 ml. ;,, "~' 

KLIGIIí Kőbányai mT 160J300 
·tabi., hüvélykúp 
Hatóanyag.,250 mg rnetronidazolurn tabl.-nként, 500 mg metroni
dazolum hüvelykúponként. 

, Javallatok·.· Tabletta és. hüvelykú{i.' férfi és női húgyivarszervi tri-
ct:'IOmonas-fertőzés:- . : _ _ _ , _-
Tabletta: Giardia lamblia fertőzések. Amőbás dizentéria és amőbiázis 

· · ·ag\ieoforihái, ámlíbás majfályog. Tiinetín~ritesEn\amóeháhiirtólYti , .. c·-'"'""' 
ca ciszta ürítés.-
StomátitiS UICerosa. 
:Poszt:Opefatív anaeroP_ bakteriális fertőzéSek_ -~;egelőzé_se az· elektiv 

, _ __ -vastagbéJSebészetben,--az epe és ·az_--epeutak:;·mútétei,_ vakbél_- és 
~-_" 'OŐgyógyászati'mútétekesetében, önáílóanVaQy olyan Brltibiotikum

mal kömbinálva, mely az aerob flóra eltén hatásos. 
Helyi-és-általános anaerob bakteriális fertózések;kezelése, :ROsa·cea. 
·Aikohblelvonó. kúrában·:az·-atkoholintolerancia· fenntartása:-
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Ellenjavallatok. A terhesség elsó három hónapja, laktáció. 
Alkalmazás. A tabl.-t szétrágás nélkül, étkezés alatt vagy után 

· kevés vizzel kell bevenni. A hüvelykúp mélyen helyezendő a hüvely
be, lefekvéskor. 
Adagolás. Trichomoniázisban a beteg házastársa, ill. szexuális Part
nere is fertőzöttnek tekintendő. Tartós gyógyuláS csak mindkét fél 
egyidejű kezelésétól várható. A kezelésnek két változa!~·V.{Ut a) 
férfinek és nőnek egyaránt naponta 500 mg (reggel-este 1-1 tabi.) 
szájon át, 1 O napon keresztül. A nőknek egyidejűleg {ugyancsak 1 O 
napon keresztül) naponta 1-1 hüvelykúp is szükséges .. lndokolt 
esetbenakúra megismételhető, a napi adag 750-1000 mg-ig {3-4 
tabi.) is emelhető; b) egyszeri nagy adagban történő alkalmazás: a 
beteg és szexuális partnere 2 g (8 tabi.) Kl i ontvesz be. Ezt amennyi
séget ajánlatos este, lefekvés előtt bevenni. 
Giardiázisban: felnőttekn(!k 5-7 napon át naponta ·1 g (2-szer 2 
tabi.), gyermekeknek: 1 éves korig naponta 125 mg (l' tabi.), 2-4 
éves korig naponta 1 tabi., 5-8 éves korig naponta 1 %tabi., 8 éves 
kor felett 2-szer 1 tabi., 5 napon át, étkezés után. 
Amőbázisban: felnőtteknek a) tünetmentes cisztaürítők esetében 
5-7 napon át napi 1-1,5 g (2-3~szor 2 tabi.); b) krónikusamóbiázis
ban (hepatózis eselén is) 5-1 O napon át napi 1,5 g (3-szor 2 tabi.); 
c) invaziv formában, akut amőbás dizentériában, tünetmentességig 
napi 2,25 g (3-szor 3 tabi.); d) amőbás májtályog esetén aszokásos 
(és egyben a megengedhető napi maximális) adag 2,5 g (10 tabi.) 
egyszerre vagy 2-3 részletben, 3-5 napon át, az egyéb terápiás 
lehetőségek alkalmazása (leszívás, antibiotikumok- elsősorban tet
raciklinék-adása stb.) mellett. 
Gyermekeknek 7-10 éves korig a felnőttek adagjának fele, 3-7 éves 
korig a felnőttek adagjának egyharmada, 1-3 éves korig a felnőttek 
adagjának negyedrésze. Csecsemőknek arányosan kisebb adag. 
Stomatitis ulcerosában: felnötteknek naponta 500 mg (2;..szer 
1 tabi.) 3-5 napon át. A fekély területén 20 perces lokális pakolás 
is végezhető (l.: Kliostom kenőcs). Gyermekeknek stomatitis u leero
sa kezelésére a készítmény nem javallt. 
Posztoperatív fertőzések megel6zésére: felnötteknek mútét előtt 3-4 
napig naponta 750-1500 mg (3-szor 1-2 tabi.), esetleg kezdő adag
ként egyszerre 1 g "(4 tabi.) adható. A kezelés a mútét után (amikor 
már orális adagolás lehetséges) folytatható, a napi adag ilyenkor 750 
mg (3 tabi.) 7 napig. 
Anaerob fertőzésekben az adagolás individuális, a beteg kora, test
tömege, a fertőzés lokalizációja és súlyossága szerint. Felnőttek-napi 
adagja legfeljebb 1,5-2 g (6-8 tabi.). 
Alkoholelvonó kúrában naponta 500 mg (2 tabi.) adandó, legfeljebb 
6 _hónapig. 
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Mellé~hatások. Keserű szájíz, bevont nyelv, szájszárazság, enyhe 
hányinger, étvágytalanság, hasmenés, fejfájás; a vizelet sötétre-szí
neződése előfordulhat. Ezek a tünetek a kúra befejezése után ma
guktól meg'Szűrinek._A Klion- mivel nitrocsoportot tartalmaz-: enyhe 
léukopéniát -is okozhat. 
Gyógys~erkölcsönha:tások. EgyünadáSa .tilos: 

:- diszulfirammal {additív hatás következtében psZichotikus állapot. 
zavartság jelentkezhet). 

Ovatosan adható: 
-orális antikoagulánsokkal (azok hatását növelheti)'; 
Figyelmeztetés. A kezelés-alatt (ill. a trichomoniázis lökéskezelé
sét követően-3 napon -át)-.alkohol fogyasztáSa -tiloS-( alkoholintole
rancia), .továbbá :trichomoniázis kez_e_lése.alatt acnemi·-é_Jetk-erülendő. 
Főként a 7;ill. 10 napos,kúra esetén'ajánlatos·a-vérkép-ellenórzése, 
tartós adagolás esetén (elvonókúra) a-vérkép-havonta ellenőrizendő. _ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. - Alkoholelvonó 
kúrában a tabl.-t az intolerancia fenntartására az orvos akkor rendel
heti, ha azt a területileg illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, SZi3kr<en-
delés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 20 tabi.; 1 O kúp. 

KLION-D Kőbányai mT 
hüvelytabl. 
Hatóany-e;~gok. 500 mg metronidazolüm, 150 mg miconazolium 
nitricum hüvelytabl.-nként. 
Javallatok. Női-húgy-ivarszervi Trichomonas-fertőzés hüvelyi--ke-
zelése. ~ ·. ----" 

. Ellenjavallat. A terhesség első 3 hónapja. . ·-c .• 
Alkalmazás. Az orális Klion tabi. szedésével egyidejűleg 1 O .n3p'ón 
keresztül naponta egyszer. (este lefekvés előtt) 1 ,db, vízzel .enyhén 

. megnedvesített hüvélytabl. magasan a hüvelybe.helyezve, célszerű
en fekvő helyzetben. 
Mellékhatások. Orális Klion tabL-val együttes alkalmazás esetén: 

-fejfájás, keserű szájíz,-bevont nyelv; enyhe-hányinger, plykor hasme
nés; f!Zek _a kúra_: befejezése utt:n -f!la_g_u_któl_ megszűnnek. 
GyóQyszerkölcSönhatás. óvatoSan adható:. · · 
- _kumarinszármazékkal (erősödő antikoagu_láns~hatás). 
Figyelmeztetés. Enyhe leukopéniát is okozhat, ezért- ajánlatos a 
vérkép ellenőrzése._ Klion-kezelés ideje alatt az. alkohol fogyasztása 
tilos, a.beteg nemi életet ne éljen. · 
Megjegyzés. 114 Csak vényre adhátó ki.:Ai orvos rendelkezése 
szerjnt- egy vagy két alkalommal - ismételhető. . , -
Csomagolás. 1 O hüvelytabl. 
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KLIOSTOM Kőbányai X 500 
kenőcs 
Hatóanyagok. 1 g metronidazolum benzoicum, 20 mg trielosan um 
(20 g) lemosható kenőcsben. 
Javallatok. Gingivitis et stomatitis ulcerosa, gingivitis acuta et 
chronica, paradontitisz. 
Ellenjavallatok. Soor-sztomatitisz, soor kifejlődésére h~lai)}.Qsitó 
gyógyszeres kezelés (citosztatikum, antibiotikum, glükokortiköidok 
adása), a terhesség első 3 hónapja. 
Alkalmazás, A szájhigiéné helyreállitása (fogkő, lepedék eltávolítá
sa) után kezdődhet el alkalmazása. Fogmosást követően, gézre 1-2 
cm hosszú kenőcsesikat kenve, pakolás formájában alkalmazható, és 
lehetőség szarint minél hosszabb ideig (legalább 15 percig) a száj
ban -kell tartani a pakolást. Esetleg puha, csak erre a célra használt 
fogkefével a fogak közé, ill. az lnyre kenhető, dörzsölés nélküL 
A kezelés általában naponta 2-4 alkalommal végezhető (célszerű 
étkezés után), kb. 1-2 hétig. 
Az .egyenletes hatást a négyóránkénti alkalmazás biztosítja. 
Kombinált kezelés. A parodontopátiák mély, tasakos formáiban a 
lokális kezelés önmagában rendszerint már nem elég, célszerű Kl ion 
tabi. adagolásával kombinálni. A gyógyulás után a recidlvák meg
előzésére periodikus Kliostom-kezelés ajánlott. 
Mellékhatások. Hányinger, fokozott nyálelválasztás. Soor szapo
rodhat el a szájüregben, főként hajlamosító tényezők fennállása 
esetén. 
Figyelmeztetés. Protézist viselők a kezelés idején tartózkodjanak 
a· protézis állandó használatától, mert a soor-rezervoárként:szerepel
het .. A protézist fokozottan tisztán kell tartani! 
Gyermekeknek alkalmazása nem ajánlott. 
Alkohol fogyasztása a metronidazoltartalom miatt tilos! 
Megjegyzés. Ifi -Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. A gyógyszert az a 
szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer ja
vallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg 

. és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). 

KONAKION Roche l 230 
drazsé, inj. 
Hatóanyag.10 mg phytomenadionum drazsénként ill. amp.-nként 
(1 ml) kolloidális vizes oldatban. 
Javallatok. Súlyos hipoprotrombinémia következtében fellépő vér
zés, nagy vérzési veszély (azaz a ll., VII., IX. és X. alvadási faktorok 
hi.ánya), többek között acenokumarin-(Syncumar-) túladagolás 
vagy fenilbutazonnal, vagy egyéb K-hipovit~minózist okozó gyógy-
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· szerrel történő együttadása következtében. Ujszülöttekvérzése pro., 
filaktikusan és terápiásan -(profilaktikusan az anyának is). __ -_, 
Adagolás. Felnőtteknek: acenokumarin adása következtében fellé
pő vérzési VesZély v:agy vérzés esetén,--15% alatti Ouick-érté_kek, ill. 
5% alatti trombinteszt-értékek esetén (még abban az esetben is, ha 
nincs vérzés) 1-3 mg-ot kell adni az értékek· optimális,újrabeállltása 
céljából. (Quickcérték: ·általánosságban 15-30%; · ·· trombinteszt 
5-15%.) Az alvadási körűlmények ily módon könnyebben irányitha
tók, mint az antikoaguláns adagok ·csökkentésével. 
Kisebb vérzések esetén 1 drazsé. Ha 8-12 óra elmúltával sem mutat
kozik hatás, nagyobb adagot kell alkalmazni. 
Az adag orális, ill.-parenterális alkalmazásakOr--a-hatáS azonos: Anti
koaguláns terápia melletti súlyos·vérzéseR.esetén: 1<H~Omg (1-2 
amp.)· lassan 1v. ·A hatás rendszerint'3'"5'6ra elmúltával:kölietkezik 
be. Fenyegető körülmények esetén elsősorban- transzfúziót kell- al
kalmazni, és esetleg egyidajaleg Kanakiont adni. Ha az acenokuma
rinnal kezelt beteg mútéti beavatkozása válnék szükségessé, az alva
dásgátlás Konakionnal szüntethető meg (abban-az esetben, ha anti
koaguláns védelemre nincs szükség). A drazsé! jól szél kell rágni és .. 
a. ~áib.~n lassan szétesni hagyni. - ( - · 
UJszulotteknek fennálló vérzésveszély vagy vérzések esetében pro(i- . , 
laktikusan 1 mg im. beadása közvetlenül a megszületést kövétőeh._ :-., · 
Profilaktikus alkalmazáskor az anyának: 10-20 mg (1-2 drazsé vagy"-. 
1~2 amp. im.) a szülést megelőzően 48 órával, de legalább két ' 
órával. . 
Terápiás célra: 1 mg/ttkg im. 1-3 napon át (a 2. és 3. napon esetleg 
orálisan, tejben·-adva). . -- ::(~ 
Mellékhatás. Az iv. alkalmazás során sokkszerű állapotialakulfiat 
ki, ezért csupán acenokumarin túladagolásakor fellépő életve~élyeS 
vérzések esetén, -kivételesen·és-körültekintően,-nagyon lassan éilkál-
mazható intravén-ásan.- _ -. _ , . 
Figyelmeztetés. Betegek átadása esetén a továbbkezelő orvost a 
Konakion használatáról értesiteni kell. . 
Megjegyzés,,.". Csak vényre adható ki, és·csak egyszeri alkalom
mal.- Csak abban az esetben rendelhetó, ha a beteg gyógykezelése 
rn~s. __ forgaloll_1ba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredménye
sen riem biztoSlth3t6. · · · - - -
Csomagolás. 100 drazsé; 25 amp. (1 ml). 

KOREBERON Germed Y OOO 
drazsé . _, , ,.... . 
Hatóanyag. 20 mg natrium fluoratufn bélben oldódó. drazsénként. 
Javallatok. Primer és szekunder ._ositeoporózisok (elsősorban 
.. high turnaver osteoporosis'-\ myeloma multiplex, osteogeneSiS im
-perfecta. 
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Ellenjavallatok. Oszteomalácia, ulcus duodeni, ulcus ventiiculi, 
colitis ulcerosa, hematológiai rendszerbetegségek (kivéve: myeloma 
multiplex), kárcsodott vesefunkció (se-kreatinin 124iimol/l fölött), 
májkárosodás, terhesség, szoptatás, 10 év-alatti életkor. 
Adagolás. Napi adagja 40-80 mg (2-4 tabi.) %-1 évig, majd napi 
40-80 mg (2-3 tabi.) a klinikai tünetek, ill, a radiológiai kép javulá
sáig általában.1-3 évig. Ezután lehet áttérni.napi 5-~0.'!'gJY-1 
tabi.) fenntarto adagra, amelyet 3 hónaposszunetek koz15eJRThtásá
val 3 hónapig kell szedni. A rendelt napi adagot 2 részletben, reggel 
és este étkezés után kevés folyadékkal kell bevenni. 
Mellékhatások. Artralgia, a boka-, ill. a térdízület fájdalmas duzza
natával járó fluoridartropátia, ami a gyógyszerszedés átmeneti szü
neteltetésekor gyógyul és a további kezelés során nem .recidivál. 
Gasztrointesztinális zavarok: hányinger, étvágytalanság, diaré. 
Figyelmeztetés. -Bevétele előtt és után 2 órával tejtermékek és 
Ca-tartalmú gyógyszerek fogyasztása kerülendó. Hipo-vagy anaci
ditás esetén a zavart felszívódás miatt szubsztitúciós terápia szüksé
ges. A kezelés első évének végén a csont szövettani képén látható 
oszteomalácia nem valódi, a fokozott mátrixképzódés és a- késve 
bekövetkező elmeszesedés következménye; D-vitaminnal nem befo
lyásolható, de a tOvábbi kezelés folyamán magától rendeződik.- A-ke
zelés ideje alatt 3 havonta vérkép, vizelet, se-kreatinin, májfunkció, 
Ca-anyagcsere, esetleg se-fluorid és oszteodenzitometriás vizsgála-"' 
tok, évente pedig gerinc-, medence-, alkSr- és lábszár-röntgenvizs
gálat szükséges. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
Szarint ·-_ egy vagy két alkalommal - ismételhető. Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 1 00 drazsé. 

LACTOBACT Human X 400 
liofilezett 
összetétel. Lactobacillus acidophilus, L. helveticus, L./caSei és 
kefírtenyészetek antibiotikummal szemben ellenállóvá tett, majd tej
ben liofilezett élő tenyészete (ml-nként 4-20 millió élő mikroorga
nizmus). 
Javallatok. Szélesspektrumú antibiotikumok által okozott enterális 
károsodások és mallékhatások megelőzése és kezelése. Alkalmazá
sát az antibiotikumkezeléssei egyidőben kell megkezdeni és az anti
biotikumkezelés befejezés után még két-három napig kell folytatni, 
amíg az emésztési zavarok nem javulnak, 
Adagolás. Az am p. tartalmát 1 ml. a palackét pedig 250 mllangyos 
(l<b. 37 "C) tejben. teában vagy vízben feloldjuk, és azt hasonló 
italhoz keverve, a beteggel elfogyasztatjuk. Megelőző kezelés: fel-
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nőtteknek. 3-4 ml, csecsemőknf!k; gyermekeknek -1-2 ml_ n~ponta 
3-4-szer. -- -

. Fenálló antibiotikumártalom: naponta 4-szer· &-8 ml. A kezelést az 
antibiotikurri okozta_ártalomjavulása. után még--3-4 napig_ fo_lytatni 
kell ... • • • . ·. . .. · • . . 
Figye1m-eztetés. Csak Per: os· alk_almazható... · ::· 
Megjegyzés·.~~ ~avallatai szarinti betegségek me·geló~~s_éi'e, k-eze
lésére .a kezelőorvos (körzeti, üzemi,- körzeti gyermekorvos;-szakren
delés-orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
Lejárati idő: 1 év. 2-10 •c hőmérsékletű helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 O amp. (1 ml); 1 üveg (250 ml). 

LACTULOSE Hek · J .300; .mM 990 
szirup, _._ -- _ . _ -,, _ -"':- ·-.,_ - · 
Hatóanyag. 65 g lactulosum (1 00 ml) szirupban. ,. 
Javallatok. Heveny. és idült májbetegségekben jelentkező hiper
ammanémia (portoszísztémás encefalopátic:~, coma hepaticum), kró-
nikus obstipáció. · 

Ellenjavallatok. Galaktózintolerancia. Bélelz~;á~r;rtó;d~;á;~s:~· :~;~;~~~l~~~~ Adagolás. Májbetegségben, heveny és idült 
falapátiában átlagos adagja fell)ótteknek: 3-szor 

• (2-3 evőkanál), étkezés után. 
-A kezelés kezdetén jelentkező meteorizmus és ha_smenés-mia~ cél-
szerű az adag fokozata~ beállítása_, ' - 'e' 

Obstipációban felnótteknek naponta 15-45 ml ( ~ naponta 1-3 
evőkanál), gyermekeknek naponta 1.0-12 ml (~2-4 teáskanál), kis
gyermeknek, csecsemőknek naponta 5-10 ml.(~1-2 teá$kanál). 
A gyógyszert célszerű reggeli után bevenni. :A fenntart{? :-aQ_a-got 
egyénileg. kell megállapítani. _ . -_ . _, _ -_- --~ _ ; 
Mellékhatások. A kezelés kezdetén puffadás, hasmenésJelenikei-

. het, ami az adag csökkentésével legtöbbször megszüntethető. Has
nyálmirigyenzim-készítmények egyidejű alkalmazása javítja _a tole
ranciát. 
Figyelmeztetés. Cukorbetegeknek figyelembe kell venniük,_ hogy 

-3 .evőkanál Lactulose szirup energiatartalma: 200 kJ (50 kcal). 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetek (gondozóinté
zetek) felhasználására. · ·· · 
Csomagolás. 1 palack (500 ml). 

LANVIS Weilcome L OOO 
tabi. ., 
Hatóanyag. 40 mg thioguaninum tabi--nként. 
JaVallatpk. Akut leukémia, különösen akut. mielogén leUkémia, 
ákut ~imfoblásztos leukémia, krónikus -gran u locitás leukémia. 
Ellenjavallatok. Terhesség, lőként az első harmadban, Szoptatás. 
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Adagolás. Felnőttek és gyermekek szokásos napi adagja 2-2,5 
mg/ttkg, egyszeri vagy napi ·-osztott adagokban. Az adagot és a~ 
alkalmazás időtartamát minden esetben egyénileg kell megállapítani 
az együtt adott egyéb citosztatikus gyógyszerek figyelembevételé
vel. 
Mellékhatások. Csontvelő-szuppresszió, leukopénia, trombocito
pénia, gasztrointesztinális tünetek, sztomatitisz, intesztinMis-:~ró-
zis, perforáció, májfunkciós zavarok, sárgaság. -
Figyelmeztetés. Máj- és vesemúködési zavarok esetén az adagot 
csökkentenLkell. A kezelést csak cítosztatikus kezelésben járatos 
orvos végezheti. Naponta teljes vérképvizsgálat szükséges. A leuko
cita- és trombocitaszám jelentős esése esetén (ez a keze_l_és befejezé
se után is folytatódhat) a kezelést fel kell függeszten i, esetleg robo
ráini kell a beteget vagy vérátömlesztést adni. Akutmielogén lauké
miában a remisszió folyamán gyakori a relatív cso':ltvelő-apláziás 
időszak. A kezelésben levő betegeket védeni kell a fertőzésektől, és 
megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a hiperurikémia és/vagy hiper
urikoszúria és a húgysavas nefropátia elkerülésére. A teratogén ha
tást férfi betegek kezelése esetén is márlegelni kell. 
Kerülni kell a gyógyszer érintését és porának belégzését (pl. a tabi. 
felezésekor). · 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra kerül forgalomba. 
Csomagolás. 25 tabi. ,...: 

LEGATIN Biogal A 200 
drazsé 
Hatóanyagok. 25 mg extractum valarianae sicc um, 1 O mg extrac
tum humuli lupu li sicc um, 50 mg phenacetinum, 1 O mg phenobar
bitalum drazsénként. 
Javallatok. Neuraszténiás, ill. pszichoszomatikus testi panaszok 
(pszichogén fejfájás, diszmenorrea stb.); idült mialgia. 
Ellenjavallatok. Súlyos vesekárosodás, a glükóz-6-foszfát-dehid
rogenáz hiánya, Addison-kór, barbiturát- és fenacetintúlérzékeny-
ség. . 
Adagolás. FelnOtteknek szokásos adagja naponta 3-szor 1-2 dra
zsé, az alvás elősegftésére lefekvés előtt fél órával 1-3 drazsé. 
Mellékhatások. Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédülés, 
émelygés, ritkán izgatottság, túlérzékenység (bőrkiütés szemhéjon, 
arcon, ajkon kifejlódő ödéma, láz, a máj degeneratív elváltozása). 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendö:· 
- daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metabolizmusukat gyorsítja, ha

tásukat csökkenti); 
-'egyéb barbituráttartalmú szarekkel és Sartannal (hatásfokozódás). 
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Ovatosan adható: . . . 
- egyéb központi idegrendszeri--depresszánsokkal_ (egymás: hatását 

erőslthetik); · 
-triCiklik-uS antidep(esszánsokkal ·(az antidepresszív hatás csökken-
. het); . · .. · 

- kumarinszármazékokkal (az B:ntik_oaguláns.hatás csökken); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkenthetile 
Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás alatt csak kivételesen 
és orvosi ellenőrzés mellett adható. 
Hozzászokás! okozhat (afenobarbitáltartalom miatt). Rendelése fo
kozott körültekintést igényel az anamnézisból ismert, egyéb _gyógy
szerekkel szemben kialakult hozzászokás, ill-. abúzus esetén .. _ 
Huzamosabb szedésének abbahagyásakor el vonási tünetek·.(izga-
tottság. alvászavar) jelentkezhetnek; "• •" . . .: : 
Alkalmazásának első- szakaszában·-,__- egyénenként -meghatározandó 
ideig- jármilvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alattszeszes italt fogyasztani 
tilos! 
Megjegyzés. <ll' Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás.- -20 drazsé. 

LEPON EX Sandoz 
in j.; 25 mg és 100 mg tabi. 
Hatóanyag. 50 mg clozapinum (2 ml) amp.-nként; 25 mg, ill. 
1 00 mg clozapinum tabl.-nként. 
Javallatok. Egyéb neuroleptikus kezelés eredmériytelerisé'ge ·ese
tén a szkizofrénia akut és krónikus formái, mánia. Az előb.bi:-kófförr 
mában sú1yos pszichomotoros nyugtalanság és agresszivi,tás,:., / 
Ellenjavallatok. Az anamnézisben szereplő vérképzószervteJV!tfO
zások, különösei1, ha azokat triciklikus neurolé"ptikumok vagy anti
depresszívumok okozták. 
Alkoholos és.toxikus pszichózis, gyógyszermérgezés, kómás állapot. 
Máj- és veseelégtelenség. 
Adagolás. Individuális. Min_d az ·Orális, mirid az im. 
e~e~én a szokásos kezdő adag napi 25-200 mg, a 
adag naponta 200-400 mg, legfeljebb napi 600 mg: A 
lehetőleg lépcsőzetesen történjék "(napi 2tH;O mg 
A fenntartó kezelésre általában 25-200 mg elegendő. 
gok alkalmazása esetén a napi adagot célszerű. este beadni. 
Mellékhatások. Átmeneti fáradtság, szájszárazság vagy nyáladzás, 
akkomodációs zavarok, ortosztatikus· hipotónia", tachikardia, eseten
ként testhómérséklet.:.emelkedés. A tachikardia és a fokozott nyála
dzás hosszabb ideig is fennállhat. Az egyéb a·ntikolinerg hatású 
-pszichofarmakonokhoz-hasonlóa/n 'delíriumot válthat: ki': 
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Granulocitopéniát okozhat, mely agranulocitózishoz vezethet, ha 
alkalmazását az erre utaló jelek észlelésekor nem szüntetik be. -
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
--csontvelő-károsodást okozó egyéb gyógyszerekkel (fokozott árta-

lom lehetősége). 
Óvatosan adható: 
- szedatívumokkal, analgetikumokkal, hipilotikumokkal, __ ~nt.it!iJ?zta-

- minokkal, narkotikumokkal (fokozott hatás). _,. 
Figyelmeztetés. A terápia megkezdése előtt minden betegen teljes 
vérkép készítendő. A terápia első nyolc hetében négynaponként, 
további négy hónapon át hetenként, majd kéthetenként kontrollátni 
kell a leukocita- és a trombocitaszámot. Ha két vizsgálat között a 
leukocita-, ill. a trombocitaszárn jelentésen-esik, vagy a leukocita
szám fokozatos csökkenésemellett az érték 3 x 109 /l-re esik, a Lepo-
nex-terápiát azonnal meg kell szüntetni.- · 
A terápia alatt kéthetenként teljes vérképellenőrzést kell végezni. 
A terápiát akkor is meg kell szakítani, ha ez a vizsgálat értékelhető 
eltérést mutat, továbbá, ha a laboratóriumi ellenőrzés lehetősége 
vagy a beteg együttműködése nem biztosítható. 
A terápia megszakításakor - a vérképzőrendszer károsodása miatt -
kerülendő a Leponexnek fenotiazin típusú vagy általában triciklikus 
major trankvillánsokkal történő helyettesítése. 
A kezelés megszakitását szükségessé tevő vérképzőszervi károso
dásról a kezelőorvos az OGYl-t tájékoztatni köteles. [85.748/1976. 
(Eü. K. 18.) EüM sz. közl.] 
A beteget vagy hozzátartozóját fel kell világosítani arról, hogy ha a 
gyógyszer szedése alatt láz, gingivitisz, faringitisz, feltűnő gyenge
ség1 általában influenzaszera tünetek jelentkeznek, azonnal a keze
lést elrendelő orvoshoz kell fordulni. Az orvos fele/6s azért, hogy az 
el6írt ellen6rz6 vizsgálatok és azok értékelése megtörténjék. 
Különösen elővigyázatosan és állandó orvosi ellenőrzés mallen al
kalmazzuk prostatahipertrólia, glaukóma, epilepszia és agyvelőgyul
ladás utáni állapotban. Az átlagosnál kisebbtesttömeg ű, szív-,vese-, 
keringési megbetegedésekben, cerebrovaszkuláris zavarokban szen
vedő betegek kezelését a szokásosnál kisebb adagokkal kell kezdeni 
és az -optimális adagot lassú emeléssei elérni. 
Alkalmazása gyermekek részére nem ajánlott. 
Terhesség és szoptatás alatt csak a legszükségesebb esetekben al
kalmazható. 
Nagyfokú vérnyomásesés esetén angiotanzi nt kell adagcini (ne epi
nefrintl). 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
A kezelés tartama alatt az alkohol fogyasztása tilos! 
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Megjegyzés. ~ ~ Az inj. kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti 
{gondozóintézeti} felhasználásra. 
A tabl.-t kizárólag ideg- és elmegyógyászati fekvőbeteg-gyógyinté' 
zeti ·.oSztályon· történt/beállftás és az osztály- vezető főorvosának 
jávaslata alapján rendelhetik a~ ideggondozó intézetek,-valamint az 
ideggondozój felada*ört ellátó szakrendelések. A yényen.a javaSla
tot adó intézet.nevét~és.a javaslat-keltét fel-kell tüntetni. -Az· Egész
ségügyi Minisztérium által meghatározott havi mennyiség keretei 
között az ·egészségügyi ·szakigazgatási.szerv vezetője által kijelölt 
szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és gondozott betegek 

_ közül _azok részére rendelhető, akiknek azt ·a szakmailag· illetékes 
felügyelő szakfőOrvos előzetesen-jóváhagyta. -A kijelölt szakrendelés, 
ill: gondozó vezetője •~·· a beteg nevének; a szükséges•gyógyszer 
megnevezéSének;- haVOnta ki-adható ''tneimyi~égének. :a gy-ógyszere
lés időtartamának feltüntetésével ':.;:·_._·értesití' -a.-. területileg -.'.illetékes 
gyógyszertárat, valamint a -beteg keielóorvoSát. A gyógyszertár a 
beteget nyilvántartásba veszi; utóbbi- alapján a havonta megállapí
tott mennyiségü gyógyszert adhatja ki. (L.: Feljegyzéseket!) 
Csomagolás. 50 amp.; 50 tabi. (25 mg); 20 tabi. (100 mg). 

LEUPURIN Chinain L 
tabi. 
HatóanYag. 50 mg mercaptopurinum tabl.--nként. 
Javallat. Akut leukémia, idült mieloid leukémia mieloblasztos 
szaka. -
Ellenjavallatok;•Csontvelő-. vese-. májelégtelenség. .<:'' .,. 
Adagolás. Egyéni. A kezdeti adag általában naponta 2.5:;mg/ttkg 
( felnőtteknektehát 2-4 tabi.), megfelelő elosztásban. Az akut leuké.' 
miában Szenvedő gyermekek n·agy-része·ezt-az adagot általábarfjOI 
túri. Az adagolás esetleg több héten át is folytatható. Ha 4 heti 
adagolás-után- nem mutatkotna-klinikai javulás; és- toxikus tünetek 
sem észlelhetők. a napi adag legfeljebb 5 .mg/ttkg mennyiségig 
növelhető. · 
A vér leukocitasiámának reildszeres-ellenörzése szükséges . .Miután 
a..készitiTiény hatás.a elhúzódhat. a Kezelést. a leukocitaszáiTiesésé, 
nek első jelére meg kell szakitani. Ha a továbbiakban marad vagy 
emelkedik. a kezelés folytatható. Fontos· a ITiegfelelő fenntartó adag 
meghatározása az esetleges· korai visszaesés elkerülésére. 
Kombinációs terápia: heveny laukémiában ko_mbinációban·-adand6 
az előirás -szerinti gyógyszerekkel (C;itozinarabinozid, metotrexát; 
daunorubicin, prednizolon-stb~). 
Mellékhatások. Leukopénia. trombocitopénia. hemorrágiára való 
hajlamosság. ritkábban hányinger. Túladagolá!P.esetén hányás. 
sprue. Orökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. · •· 
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Figyelmeztetés. A leukocitaszám csökkenésének első jelére ·meg 
kell szakitani a kezelést. 
Megjegyzés. lll Csak Vényre adható ki, és csak egYszeri -alkalom~ 

_mal. -Az a szakrendelés (gpndozó) szakorvosa rendelheti, aki a 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé~ 
re területileg ~s szakmailag illetékes-; neaplazma kezelésére térítés~ 
mentesen. 
Csomagolás. 25 tabi. 

LIBEXIN Chinain K 100 
tabi. 
Hatóanyag. 100 mg prenoxdiazinum tabl.-nként. 
Javallatok. Bármilyen eredetű akut és krónikus- elsősorban nem 
produktív- köhögés. Előnyös a légzés és a gázcsere zavaraival járó 
kórképeket kisérő köhögés csillapítására, miveLnem gátolja a légző
központ mOködését. 
Ellenjavallatok. Nagymérvű bronchiális szekrécióval járó kórké' 
pek. , --: 
Adagolás.- Átlagos adagja felnőtteknek napo~a 3--4-szer 100 mg 
(3-4-szer 1_ tabi.), m~kacs esetben_e_z az adag napi 3--4~szer 200 mg 
vagy 3-szor 300mg-ra (3-4-szer 2 tabi. vagy 3-szor 3 tabi.) is 
emelhető. 
Gyermekek szokásos adagja az életkornak és a testtömegnek megfe
lelően arányosan kevesebb: naponta 3-4~szer 25-50 mg (3-4_-szer 
Y.-14tabl). · 
Bronchoszkópos vizsgálatok előkészítéséhez 0.9-3.8 mg/ttkg. 
0,5-1 rrig atropinnal kombinálva, 1 órával a beavatkozás előtt. 

_M-éllékhatások. Ritkán száj- és torokszárazság, allergiás reakció. 
Figyelmeztetés. Nehezen ürülő, viszkózus váladék esetén expek
toránsok, mukolitikumok adása is szükségessé válhat. A tablettát 
egészben kelllenyel ni. mert szétrágása. poritása a száj nyálkahártyá
ján múló zsibbadást, érzéketlensége! válthat ki. 
Bár embriotoxikus hatásra a legkisebb gyanú sem merült fel, terhe-:
seknek a szokásos óvatossággal alkalmazandó. 
Megjegyzés. ~ Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi. 

LIBEXIN COMBINATUM Chinain K 100 
tabi. 
Hatóanyag. 200 mg prenoxdiazinum, 1 mg ernetinium c~loratum 
tabl.-nként. 
Javallatok. Akut és krónikus légzőszervi megbetegedéseket kisérő 
köhögés csillapitása és a köpetürítés elősegftése. 
Ellenjavallat. Terhességben és gyermekeknek-nem adható. 
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Adagolás. Szokásos adagja feln6tteknek naponta 3,4-szer 1.tabl. 
étkezés után. 
Mellékhatások. Emelygés, hányinger- elsősorban nagyább'ada
gok ;álka_tmazásakor. -, továbbá szájszárazság;· obstipáció, étvágyta:.. 
lasnság, ritkán allergiás .bőrkiütés. · . . • 
Figyelmeztetés, A tablettátegészben kelllenyeln.i. mivel szétrágá
sa, porítása a száj nyálkahányáján múló zsibbadást, érzéketlensége! 
válthat ki. 
Megjegyzés. ol< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

LIDOCAIN EGIS H 200 
drazsé, 10% i nj.. . 
Hatóanyag. 250 mg lidecainúrn drazsénként; 200 mg lidoci:lin.ium 
chioratum (2 ml-es) amp.-nként. 
Javallatok. A miokardiális infarktus ·akut szakához társuló kamrai 
extraszisztolék megelőzése és kezelése.; coronariaSzklerózi_s_ tálajáry 
kifejlődé kamrai ritmuszavarok (kamrai-extraszisztolék és.tachikar~i
ák); organikus szívbetegséghez társuló kamrai aritmiák. Krónikus, 
enyhe és közepes isémiás sziVbetegségek. Angina pectoris.- \ 
Ellenjavallatok. 11-111. fokú. AV-blokk, kifejezett bradiikal'd!''''· 
kardiogén sokk; lidokaintúlérzékenység, valamint lidokainnal-_kivál
tott grand mal rohamok az anamhéziSben; a májmű~ödés súlyos 
zavara. _ 
Adagolás. A 70%-osinj. kizar6/ág im. adhatól Akut miokardiális 
infarktusban a kórházba_ szállítás előtt egy,szeri 8dagja:A~hJQ/ftkg, 
_általában 20~300. m9 (1-1 Y.zamp.). A kamra i ritmus?ava~p:J<: tevál;>
bi kezelésére és megelőzésére szokásos adagja 4 ·-óránként 
1 OQ-200 mg (%-1 am p.). Per os átlagos adagja felnőtteknek na
ponta 75Q-1 OOO mg (3--4'szer 1 drazsé), mely az egyéni tűrőképes-
ség figyelembevételével napi- 1,5 g-ig (3-szor 2 drazsé), esetleg 
2 g-ig (4-szer 2 drazsé) mennyiségig növelhető. A kezelés profilak-
tikus céllal. fenntartó adagQal hosszú időn át kúraszerűen _is_ végez-
hető. 
M'ellékhatas·ok. · Központi ideiJiendSierí íi·;·, ?etiik.'fejfá,iáS':"sl:edüliis;········c~'!'r······ 
álmosság, fülzúgás, nyelv- és szájzsibbadás; esetl_eg nagyobb ada
gok hatására nyugtalanság, eufória, dezorientáció, konvúlzió, tre-
mor. ~ _-,_ -_. 
Enyhébb tünetek a kezelés félbeszakftésára inegszűnnek; tremor, 
tónusos-klónusos görcsök esetén röVid hatású barbiturátok (pl. Ve
rlobarbital), ill. Seduxen adható Parenterálisan. 
Kardiovaszkuláris tüneték: vér-nyomásesés, frekvenéíacsökkenés, in
gerületvezetési 'Zavarok. 
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Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható: 
...,_ nyugtatókkal ( szedatív hatásukat fokozza); 

· - feniteinnal (iv. adva a fenitoint, a pitvar-kamrai átvezetés gátlását 
válthatja ki); 

- prokaínamiddal (hallucináció, delirium); 
- béta-blokkolókkal (antiaritmiás hatás fokozódása); 
-neuromuszkuláris blokkolókkal (a neuromuszkuláris bl9.kkg,t{l,.ha-

tás fokozódhat). 
Figyelmeztetés. A drazsékat-evés közben kell bevenni; gyomor
savhiány esetén sósavbevitelről célszerű gondoskodni. Keringési 
elégtelenségben, hipotóniában, májkárosodás és korlátozott vese
múködés esetén fokozott körültekintéssel és kisebb adagban kell 
alkalmazni. Fokozza a szérum CPK-szintjét. Szívfrekvencia-csökke
nés-esetén iv. 0,5-1 mg atropin, hipotenzióban szükség szerint iv. 
szimpatomimetikum, ill. béta-receptor-izgató adható. 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 drazsé; 1 O am p. (2 ml). 

LIDOCAIN EGIS D 100; H 200 
1% és 2% inj. 
Hatóanyag. 1 O, ill. 20 mg lidecainium chioratum ml-enként. 
Javallatok. Helyi érzéstelenítésre általában a sebészetben, nőgyó
gyászatban és fogászatban a Lidocain-Adrenalint alkalmazzák. A Li
docain ;inj. 1 és 2%-os elsősorban akkor ajánlható, ha az epinefrin 
általánós hatásai nem kivánatosak (epinefrintúlérzékenység, hiper
tónia, diabétesz, glaukóma) vagy csak rövid érzéstelenitő hatásra 
van szükség. 
Terápiás célokra a 0,5-1%-os oldatot alkalmazzák. Jó szimpatikus 
blokádot biztosít különböző fájdalmas állapotokban (lumbágó; isi
ász stb.), továbbászülés ideje alatt hátfájások, vese- és epekőfájdal
mak esetén. 
Kardio/ágiában szívinfarktus akut szakához társuló monotop ·vagy 
politop kamrai extraszisztolé, melynek gyakorisága legalább 5/min; 
legalább 5/min gyakoriságú krónikus kamrai extraszisztolé; szfvin-
farktus akut szakában jelentkező korai vagy elsődleges kamrafibrillá
ció; különböző eredetű akut kamrai extraszisztolék, általános-érzés
telenftés (narkózis) folyamán vagysebészi beavatkozás alatt és után; 
pacemaker-beültetés alkalmával észlelhető ventrikuláris extraszisz
tolé; digitáliszintoxikáció okozta kamrai aritmiákban kamrai defibril
láció elősegítése; preexcitációs szindrómákban jelentkező tachikar
dia (szupraventrikuláris, paroxizmális). 
Ellenjavallatok. ll-lll. fokú AV-blokk, kifejezett bradikardia, kardi
ogén sokk; lidokaintúlérzékenység, valamint lidokainnal kiváltott 
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grand mal rohamok az anamnézisben; ·a májműködés súlyos zavarai. 
Glaukómás betegnek retrobulbárisan nem _alkalmazható. _ · 
Adagolás. Helyi érzéstelenítésben -az -epinefrinmentes.-·lidokain 
adagjai kisebbek, mint-az epinefrint tartalmazóké. Szokásos-adagok: 
A plexus- brachialis _és-sacralis: érzéstelenítésre 20 ml_1-%-os _vagy 
1 O_ml2%-os-használatos. A kéz- és lábujj, orr, fül és penis érzéstele
nítésére, -továbbá iv.· kizárólag- epinefrinmentes -Lidocain _·adhat6 
(2-3 ml a 2%-os oldalból}. Vezetéses érzéstelenítésre 5-1 O ml 2%
os oldat. Kerülni kell az intravazális injekciót. 
Az oldat hígításával (steril, izotóniás nátrium-klorid-oldattal} a toxi
citás csökken, ezért- különösen nagyobb mennyiség alkalmazása
kor- a hígabb oldat használata· indokolt: 
A sz okásos adagok. felső határa: _-

0;125% 
Lidocain inj. (ml} 300 

0,25% 
100 

1% 2% 
40 20 10 

Ezen adagokhoz közelálló mennyiség igényekor a_ Lidocaiil-Adrena
lin inj. használata kívánatos. A feltüntetett adagokat 24 órán belül 
megismételni nem szabad. 
Kardio/ágiában a·szokásos adagok: iv. egyszeri adagja felnőtteknek 
1-2 mg/ttkg, legfeljebb azonban 100 mg. Ez az adag 3~5 percen:: 
ként megismételhető, 300 mg összmennyiségig. 
Infúzióban 20-55 ~g/ttkg/perc (legfeljebb azonban 2 mg/perc} 
lsodex- vagy Ringer-oldatban; az infúziót _rnindig iV. adag után 
kötjük be. 24-36 órán át adható. · 
lm. 4-6 óránként 2-4 mg/ttkg (legfeljebb azonban 200 mg} a nagy 
farizoroba vagy a-deltaizomba. Miokardiális infarktusban a ~ólházba 
szállilás előtt általában 4 mg/ttkg-ot (200-300 mg} egy~zeri'lm:. 
adagként. _ \; -- J 
Mellékhatások. Központi idegrendszeri mellékhatások: enyhebb 
esetben fejfájás,.szédülés, álmosság, nyugtalanság, eufói'ia,-·fülzú
gás, nyelv- és szájzsibbadás, beszéd--és látászavar, súlyosabb eset
ben és csak túladagoláskor dezorientáció, konvulzió, tremor. Az 
enyhébb tünetek a kezelés félbeszakítására megszúnnek. 
Kardiovaszkulári$ mellékhatások: többnyire- _csak nagyobb adagok 
után vérnyomásesés, frekvenciacsökkenés._ _ .,, , 

"Figy&1irieZt8tés._TrérTtor;tónusás-kiOríusáS kórívú1Ziók9Setéöén"á ·····--"'"'!-··· 
,, .görcsök megszúnéséig .-gyorsan ható barbiturát -(pl. Venobarbital 
- iv.), ill-. Seduxen alkalmazandó parenterálisan. Nagyobb-mennyisé
gú érzéstelenitő adagolása esetén ajánlatos a _b~tegnek egy órával 
a befecskendezés előtt- profilaktikusan----barbiturátot -adni. 
Hipotenzió esetén iv. szimpatomimetik-um; ill. béta-receptor-:izgató; 
frekvenciacsökkenéskor iv. 0,5-_1_ mg atropin adható. Szükség:_sze
rint intratracheális csövön keresztül oxigén mesterséges belélegezte
;tése; szívmegállás-·esetén- azonnali szívmasszázs alkalmazand.ó.--
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Az egyéb helyi érzéstelenítőkhöz hasonlóan az erekben gazdag -szö
vetekbe (pl. strúmamútétek esetén a nyakba) óvatosan kell injiciálni, 
hogy az intravazál is befecskendezés -e_lkerülhetó legyen. -
KeringéSi elégtelenségben, hipotóniában, májkárosodás, ko~látozott 
vesemúködés esetén fokozott körültekintéssel kell adagoln1; általá-_ 
ban kisebb adagok szükségesek. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos reoc!e_l~~~se 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. ....,.,. 
Csomagolás. 1% 1 O am p. (1 O ml}; 2% 1 O am p. (2 ml); 2% 100 
amp. (2 ml}; 2%10 amp. (10 ml). 

Ll DOCAIN EG IS T 300 
kenőcs 
összetétel. 1 g lidocainum (20 g} lemosható kenöcsben. 
Javallatok. A károsadott bórfelszín, a nyálkahártya érzéstelenitése. 
Viszketés különböz6 fajtái: a különböző testtájak allergiás (csalánki
ütés, prurigó stb.), ill. irritatív (rovarcsípés, foglalkozási, háztartási 
stb.} eredetű bőrgyulladás. • . .. 
Fájdalmas bór- és nyálkahártya-elváltozások: enyhe foku égési séru
lés, felületes sebzés, bórrepedés, horzsolás, emlőbimbó berepedése, 
posztepiziotómiás és aranyér okozta fájdalom, fisszúra, ill. fistula ani, 
Herpes zoster, röntgenbesugárzás okozta károsodás. 
Fogászat: protézis felhelyezése során jelentkező fájdalom, fogtnyke
zelés, injekció helyének érzéstelenítése. 
MOszeres beavatkozás: endotracheális tubus, rektoszkóp stb. beve
zetése során. 
Ellenjavallat. Lidokaintúlérzékenység. 
Alkalmazás. A bőr, ilL a nyálkahártya kezelésekor a felszínt kenó
csős gézlappal, ill. kenőccsel fedni. Raktoszkópos vizsgálat előtt 
mind a nyálkahártyát, mind a műszert, endotracheális beavatkozás 
előtt a tubus bevezetésre kerülő részét be kell kenni. 
Figyelmeztetés. Allergiás bőrgyulladás fellépése esetén használa
tát abba kell hagyni. 
A kenőcs inkompatibilis paraffinnal, vazelinnat cseranyaggat ne
hézfémekkel, jóddal. jodidokkal, kátrányokkal. fenol jellegű vegyü le· 
tekkel. 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. l tubus (20 g}. 

Ll DOCAIN EG IS T 300 
spray 
Hatóanyag. 3,80 g lidocainum, hajtógázt tartalmazó (65 g} ada
golószelepes palackonként. Egyszeri expozícióval 4,8 mg ható
anyag távozik. 
Javallatok. A nyálkahártya érzéstelenítése. 
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Fogászat,r szájsebészet.- A beSzúrási pont 9rzéstelenftése lokálanesz
tézia előtt, -felületes tályogok megnyitása, mozgó tejfogak~ csontszi
lánkok, e_itáv:olftása, koronák, hidak felillesztése előtt. Girigivitisz, 
sztomatitisz, parodontopátiák kezelésében. Fogkőeltávolítás. előtt, 

· Jenyorhat--készítésekor (csak akkor, ha a lenyornati anyag elasztikus; 
aspiráció -veszélye miatt giPszlel)yor:nat _készítésekor _ellenjaval_lt)_. 
Röntgerifelvételek előtt a hányinger--és-a ·garatreflex- kiküszöbölése. 
Gyermekkorban frenulektómia,- nyálmirigyciszták megnyitása. nyál
kahártyán levő felületes jóindulatú tumorok- eltávolítása. 
Fül-orr-gégészet. Orrvérzések kezelésekor az elektrokauteres koagu
láció elvégzése, orrsövényrnútétek, orrpolip eltávolítása előtt. A ga~ 
ratreflex kikapcsolása és az injekciós tű helyének érzéstelenítésa 
tonzillektómia előtt. -Kiegészítő érzéstelenítés-céljából-peritonzilláris 
tályog -megnyitása;--továbbá -arcüregpunkció, arcüregöblítés -előtt. 
Endoszkópos és műszeres vizsgálat.--Különbözó szandák-orron ·vagy . 
szájon át való levezetése előtt (duodenális szondázás és frakcionált 
próbareggeli előtt), valamint rektoszkóplába n, intratracheális narkó~ 
zisban, tracheotómia végzése után, ill. kanülesere esetén. 
Szülészet. nőgyógyászat. A gát érzéstelenítése, epiziotómia vég-zé!}e; 
és ellátása. Hüvelyben, ill. portio uterin végzett kisműtétes beavat_kb-" 
zások~ incízió; himenruptúra, fonalgennyedés ellátása, varrat eltáVo-
lítása során a beszúrási pont érzéstelenítése; · 
Bőrgyógyászat. A -bőrfelszíilen elhelyezkedő verruka eltávolítása~. 
pruritusz, valamint a férfi és női külsó nemi szarveken végzett kisebb 
beavatkozáskor a beszúrási pont érzéStelenitése. 
ldeggyógyászat. Ejaculatio praecox lokális kezelése. 
Ellenjavallat.- Lidokaintúlérzékenység.- ""·:t 
Adagolás.- A-felület-nagyságának és az indikáCiós terüle~til_ek"-"ilíeg
felelően adagja széles határok között változtatható. MegfeJéló,ha~·st 
felnőtteknek átlagosan 1-3 expozíció biztosítja,. csupán aszüléSZet
ben indokolt 15-20 vagy ennél is több spray-adag, legfeljebb azon
ban 40 expozíció. Gyermekeknek: 2-éves kortól. az adagok fogászat
_ban és szájsebészetben, orr-fül-gégészetben, bórgyógyászatban 1, 
esetleg 2 expozíció. 

Mellékhatások. A ~~~ú~~~:~~~.~~::t~~e~!~~~J.~'e(~;~~:~~;~;~,~~·g::~~ ....•.... ~l ...... . talható, ez azonban az anesztézia 
múhia) elmúlik. . 
Figyelmeztetés. A légutakba ne kerüljön (aspiráció veszélye)! 
A garatha való használata elóvigyázatosságot igényel. (2 éves kor 
alatti gyerfllekeken legfeljebb vattagombóc átitatásával, ecsetelés· 
szerúen használható.) 
Megjegyzés.- + Csak vényre .adh8tó ki. -Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy-két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 palack (65 g). 
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Ll DOCAIN-ADRENALIN E GIS D 100 
1o/o-0,001% és 2%-{1,001% inj. 
Hatóanyagok. 1 O mg, ill. 20 mg lidecainium chloratum, 0,01 mg 
epinephrinum ml-enként. 
Javallat, Helyi érzéstelenítés. 
Ellenjavallat. Epinefrin- vagy lidokaintúlérzékenység ... Glaukóma 
esetén retrobulbárisan nem alkalmazható. '_::.:.--~-v~ 
Adagolás. Sebészet: infiltrációs érzéste/enitéshez csak kis koricent
rációban (0,125-, 0,25-, 0,5%-os oldat) alkalmazható. 
Kissebészetben (ateróma, lipóma stb. eltávolítására) 0,5%-os oldat
ból 20-40 ml, a mútét fajtája és kiterjedése szerint. 
Nagysebészetben: 0,25-0,5%-os oldat, de csak olyan műtétek ese
tén, amikor a mútéti terület nagysága nem igényli a maximális adag 

. túllépését. ., 
Vezetéses érzéstelenítésre: célszerűbb az epinefrinmentes 2%.: os Li
docain inj. kisebb (1 O ml-ig) mennyiségben. 
Nőgyógyászatban: kaudális érzéstelenítés egyszeri ·adagja,10 ml a 
2%-os oldatbóL . · · • 
Fogászatban: 2%-os oldatból terminális érzéstelenitésre kb.· 1 ml, 
vezetéses érzéstelenítésre 1 ,5-2 ml, sebészeti kezelésre 3-5 mf. 
Az oldat higításával a toxicitás csökken; ezért- különösen naQyobb 
mennyiség alkalmazásakor- a hígabb oldat használata indokolt, a 
higításra Natr. chlorat. isoton. inj. használandó! 
A szokásos adagok felsó határa: 

0,125% 0,25% 0,5% 1% 2% 
lidecain-Adrenalin 
inj, (ml) 400 200 100 50 25 
Ezen adagokat 24 órán belül megismételni nem szabad! 
Mellékhatások. Sápadtság, izzadás, remegés, görcs. 
Figyelmeztetés. Az eriyhébb tünetek a kezelés félbeszakítására 
megszűnnek. Tremor, tónusos~klónusos görcs esetén rövid ·hatású 
barbiturát (pl. Venobarbital), ill.· Seduxen adható parenterálisan. 
Hipotenzió esetén iv. szimpatomimetikum, ill. béta-receptor-it:gató, 
frekvenciacsökkenéskor iv. 0,5-1 mg-' atropin- adható. Keringési 
elégtelenség, hipotónia, májkárosodás, korlátozott vesemúködés 
esetén óvatosság ajánlatos; általában kisebb adag-szükséges. 
Helyi érzéstelenftésre alkalmazva az erekben gazdag szöVetekbe 
óvatosan kell injiciálni, hogy az intravazál is befecskendezés elkerül~ 
hető legyen. Nagyobb mennyiségben adva ajánlatos egy őriival a 
befecskendezés előtt- profilaktikusan - barbiturátot adni. Szükség 
szerint intratracheális csövön keresztül oxigénbelélegeztetést, szív
megállás esetén azonnali szívmasszázst kell alkalmaznil 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
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Csomagolás. 1% 10,amp. (10 ml); 2% 10 amp. (2 ml); 2% 100 
amp. (2 ml); 2%10 amp. (10 ml). 

LIKACI N · Lisapharma S 720 
ínj. _ · _ __· .-:. 
Hatóanyag. 500 mg amikacinum.J2 ml) amp.-nként,szulfátsófor-
májában.- · - __ c • - __ -- _., ·-·· -

Javallatok~ Gram-negativ kórokozók-- beleértve Pseudomonas és 
Staphylococcus törzsek - által okozott súlyos fertőzések, valamint 
vegyes fertőzések-és szuperinfekciók.. __ 
Ellenjavallatok·; Egyéni túlérzékenység, ·súlyos veseelégtelenség. 
Terhesség alatti alkalmazásának -veszélyteilenségét nem -.igazoltAk. 
Adagolás; lm.Z-1 O.napig,iv.- (lassan!-)~7 napon át, ill dv. infúzió
ban legalább 1 órán át izotóniás sóoldattal vagy izotóniás glükózol-
_dattal hígítva.. __ - -. ·; .. -. --- . .··'n>:·-·::·.·-· -. 
Felnőttek és gyermekekszakésos adagja napi·15.mg/ttkg, 2-egyenlő 
részletben. Súlyos esetben vagy .Pseudomonas-fertőzésben.napi 15 
rng/ttkg, 3 egyenlő részletben. Felnőtteknek napi 1 ,5 g-náLtöbb és 
1 O napon -túl nem adható. _ · _ _ __ 
Újszülöttek és koraszülöttek kezdő adagja 1 O mg/ttkg, majd napi ,15 · 

· mg/ttkg, 2 egyenlő részletben, különös óvatossággaL • \ 
Mellékhatások. Nefrotoxikus hatások: albuminúria, hematúria, éi
lindrúria, azotémia,-oligúria. Dtotoxikus hatások: fülzúgá$, __ v_.ertigo,-" 
vesztibuláris lézió, reverzíbilis és -irreverzibilis-_süketség,, Bőrkiütés, '-'..V

láz, fejfájás, paresztézia, e_ozinofília, anémia, hányinger, hányás, ten-
ziócsökkenés. _ _ · 
Gyógyszerkölcs(),nhatás. Együttadása kerülefiiló: 'r::':': 
- anesztetikumokkal és izomrelaxánsokkal (légzésbénú(~~ véSZ~-

Iye); . .· . . . . . . '',·- i 
-gyors hatású·diuretikumokkal és egyéb,oto- és .nefrotoxikusahti-

biotikumokkal-(az ototoxicitás fokozódhat). _ 
Figyelmeztetés. A vesemúködés zavara esetén a·súlyos ototoxikus 
reakciók és a tartós halláskárosodás kockázata .lényegesen nagyobb. 
Ilyenkor-a-kezelés-kezdetén audiogram készítése ·(ezt később több
ször-ismételni kell) ·szükséges. A s·zérumkreatinin-szint gyakori ellen
őrzése ésa betegek hidrálása szükséges.-Sor kerülhet_az adag_. Csök
kentésére_ és/vagy a két injiciálás közti időtarwm növeléSére"; (A -két 
beadás-- kö_zti optimális - órákban_ kifejezett .,... időkülönbség a szé
rumkreatinin-koncentráció .számértékének 9-szeres szorzatával 
egyenlő.) A kezelést abba kell .hagyni, ha a.-beteg fülzúgást vagy 
halláscsökkenést észlel, vagy ha·-az ismételt audiogramok ·percepció
csökkenés! jeleznek ~-nagy frekvenciákban. 
Aszokásos adagokra 24-48 órán belül az érzékeny kórokOzók okoz
ta fertőzéses állapotnak javulnia kell, ellenkező· esetben a -kezelés 
folytatása mérlegelendő. 
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Tilos más antibiotikummal-vagy antibakteriális szerrel egy fecSken-
dőben vagy jnfúziós palackban.összekeverni. 
Megjegyzés. ol< ol< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 am p. (2 ml). 

tiMOVAN Kőbányai ·•tr 200 
tabi. 
Hatóanyagok. 0,01 mg aethinyloestradiolum, 1 O mg aethistero
num tabl.-nként. 
Javallatok. Primer és szekunder amenorrea. 
Ellenjavallatok. Terhesség; a májműködés zavarai, hepatitisz utáni 
állapot, idiopátiás terhességi ikterusz, súlyos terhességi pruritt.isz az 
anamnézisben, Dubin-Johnson- és Rotor-szindróma; előzetes Vagy 
fennálló tromboflebitisz és tromboembóliás ,folyamatok;- emlő- és 
corpuskarcinóma vagy annak gyanúja; endometriózis; zsíranyagcse
re-zavarok, az előzetes-terhességek alatt súlyosbodott otoszklerózis; 
herpes gestaticnis az anamnézisben. 
Adagolás. Primer amenorteában megelőző 3 heti ösztrogénkeze lés_ 
után. 5 napon keresztül napi 4 tabi.: szekunder amenorteában 5 
napon kere_sztül napi 4 tabi. 
Mellékhatások. Előfordulhat émelygés, hányás, fejfájás, migrén, 
testtömeg-, emlő- és libidóváltozás, nátrium- és vizretenció (főként 
nagyobb adagok esetén), fokozott tromboembóliaveszély, kloazma, 
kolesztatikus ikterusz, áttöréses, pecsételő és megvonásos vérzés, 
allergiás bőrreakci ó, mentális .depresszió. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- enziminduktív hatású gypgyszerekkel (metabolízációját meggyor

slthatják). 
Figyelmeztetés. A kezelés azonnali megszakitását indokolja ko
rábban nem észlelt migrénszerú vagy szakattanul erős fejfájás hal
mozott előfordulása, akut látászavar, tromboflebitisz vagy trombo
embóliás betegség első jelei, jelentősebb vérnyomás-emelkedés, 
ikterusz {kolesztázis) fellépése, tartós immobilizáció. 
Az ösztrogének nátrium- és vfzretenciót okozhatnak, ezért- kardiális 
és vesemúködési zavarokban, hipertóniában, epilepszia, asztma ese
tán csak fokozott óvatossággal alkalmazhatók, továbbá sekély vagy 
zárt zugú glaukómában fokozhatják a szem bel nyomását. Diabétesz
ben gondolni kell a glükóztolerancia romlásának. lehetőségére. 
Alkalmazása előtt részletes fizikális vizsgálat szükséges, az emlők és 
a medencei szervek vizsgálatával, vérnyomásméréssel. Tartós aJkai-~ 
mazás esetén az első 6 hónap után, majd legalább évente megismét
lendők a vizsgálatok. 

·~A terhesség korai időszakában adott nagy adag ösztrogén .a_ magzat-
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ban fejlődési rendellenességet pkozhat, ezért alkalmazása előtt a 
terhesség kjzárandó. 
Bizonyos m.éj ... és-endokrin vizsgálatok csak a terápia béfejezése utén 
24 hónappal adnak megbizható eredményt. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki ... Az Orvos rendelkezése 
szerint-- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. · 

LIMOVANIL Kőbányai Q 200 
olajos inj. _ . , 
Hatóanyagok. 2,5 mg oestradiolum benzoicum, 1-2,5 mg proges
teronum (1 ml) amp.-nként. 
Javallatok._ Primer és·Szekundercamenorrea:.: .,,:, ;,,_, __ ., ____ -
Ellenjavallatok, Terhesség; a májműködés zavarai,.hepatitiszutáni 
állapot. idiopátiás terhességi ikterusz, súlyos terhességi pruritusz az 

anamnézisben, Dubin.-Johnson- és Ro~to~r~·:sz~in;~d~r~ó~m~a~;.~e~ló~z;e:~tles~~v~a;g,~y~··· fennálló tromboflebitisz és tromboembóliás emlő- és 
corpuskarcinóma vagy annak gYanúja; 
re-zavarok, az előzetes terhességek alatt i 
-herpes gestaticnis az. anamnézisben. _ _ __ -- ,. 
Adagolás.- Primer amonerreában megelőző 3 heti ösztrogénkeze(és 
után .5 napon keresztül napi 1 amp .• szekunder amenorreában\2 
egymást követő napon 1-1 amp .. 

· Mellékhatások. Előfordulhat émelygés, hányás. fejfájáS, migrén, 
testtömeg-, emlő- és~ibidóváltozás. nátrium .. és·vfzretenció (főként 
nagyobb adagok esetén), fokozott tromboembólia-veszély,_ kloaz
ma, kolesztatikus ikterusz, áttöréses, pecsételő és megvohásos vér
zés, allergiás bórreakció, mentális depresszió. 
Gyógyszerköh:sönhatás. Ovatosan.adható: 'c, 
- enziminduktiv hatású gyógyszerekkel (metabolizációját meggyor-

sithatják). , 
Figyelmeztetés. L.: Limavan tabl.;-továbbá: a Limavanil terhességi 
próbára nem alkalmazható! 
Megjegyzés~--+- Csak vényre ·adható ki. Az orvos- rendelkezése 
sze:rint- egy vagy két-alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (l ml). 

LINCOMYCIN Medexport S 71 O 
-inj.,-kBPszula 
Hatóanyag. 300 mg lincomycinum (1 ml) amp.~nként; 250 mg 
lincomycinum kapszulánként,-mindKettő sósavas-só formájában. 
Javallatok. Gram-pozitív.baktérium'ok-által okozott szeptikus álla
potok, különösen más-antibiotikumra nem reagáló súlyos fertőzések. 
Akut és krónikus oszteomielitisz. Staphylococcus- _és Streptococ
cus·~szeptikémia, , pneumónia ·(főleg ·Staphylococcus--fertózés), 
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pleuritis purulenta,.purulens bőr- és !ágyrészfertózés, orbánc, otitis 
media, szeptikus artritisz. Szív- és érmútétek, balesetek, sérülések 
után szeptikus állapotok. Antitoxinnal együtt diftéria kezelése, bacil-
lushordozás megszüntetése. . 
Ellenjavallatok. Linkomicintúlérzékenység, Candida albicans fer
tőzés, terhesség. 
Adagolás. A gyors hatás elérése céljából a terápiát aján!:atoS,.PAren
terálisan kezdeni, majd a beteg állapotától, az alkalmazáS'-idötBrta
mától függóen áttérni az orális adagolásra. 
Parenterálís alkalmazás. Cseppinfúzióban vagy im. adható. Egyszeri 
adagja felnőtteknek és 14 évnél idősebb gyermekeknek 600 mg; 
napi adagja 1800 mg (legfeljebb napi 2400 mg). 14 évnél fiatalabb 
gyermekeknek kortól függetlenül napi 10-20 mg/ttkg. Lassú csepp
infúzióhoz (60-80 csepp/perc) felnőtteknek 125--250 ml izotóniás 
nátrium-klorid- vagy 5-1 0%-os glükózoldattal, gyermekeknek 
30-100 ml 5-1 0%-os glükózoldattal kell higitani. Az adagolások 
közötti -.intervallumok és a kezelés idétartama a beteg állapotától 
függ. 
Orális alkalmazáS. Étkezés előtt 1-2 órával. Felnőtteknek 8 óránként 
2 kapszula; gyermekeknek napi 30-80 mg/ttkg elosztva .6, ill. 8 
óránként. -
A kezelés időtartamát a betegség lefolyása szabja meg; általában egy 
kúra 1 0--14 napig tart szükség esetén 1 hónapig. A klinikai javulás 
után további 2-3 napon át kell a kezelést folytatni. 
Mellékhatások. Tartós kezeléskor szérumtranszamináz-szint emel
kedése;-émelygés, hányás. Néha leukopénia, trombocitopénia, aller
gia, ilyenkor a kezelést be kell szüntetni. lv. adagolás után ~rtériás 
vérnyomáscsökkenés, fejfájás, fáradtság, izomgyengeség. Orális 
adagolás során hig széklet, ritkábban diaré. E tünetek a kezelés 
abbahagyásakor megszűnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- makrofid antibiotikumokkal (egymás hatását csökkentik}; 
- izomrelaxánsokkal (az izomrelaxáns hatás nő}. 
Figyelmeztetés. Súlyos máj- és vesebetegség esetén óvatosan és 
kisebb adagban kell adni. Hosszabb kezelés esetén a máj- és vese
funkció rendszeres ellenőrzése szükséges, ilyenkor az esetleges Can
dida-mikózis kivédé-sére ajánlatos Nystatinnal együtt adni. 
Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 O amp. (1 ml); 20 kapszula. 

LIOTHYRONIN Kőbányai M 700 
tabi. 
Hatóanyag. 0,02 mg liothyroninium_ chioratum tabi.- nként. 
J8vallatok. Hipotireózis. Strúmamútét után a recidíva megelőzése_. 
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Ellenjavallatok. SzívbetegSégek (friss infarktus; infarktus ·utáni 
állapot, coronariaszklerózis, angina pectoris), hipertónia, súlyos dia
betes ·mellitus, mellékvesekéreg.;elégtelenség·. ~ 
Relatív_elle_hjavallat., Kardiális dekompenzációban-csak nagy-óva~os-
sággal alkalmazhat!'l./ . . . . . ... 
Adagolás. Egyéni beállitást igényel. a beteg állapotától függően. 
Célszerű a kezelést napi 0,02 mg'mal (ltabl.) kezdeni; és megfelelő· 
tűrőképesség esetén az adagot 1~2 hét elteltével hetente 0,01 mg
nial (%!tabi.) növeln i. 2-3 hónapos kezelés Után alakul ki az optimá
lis- egyéni fenntartó. adag. - Idősebb betegek esetén az adagok 
emelése· fokozottabb óvatosságat kfván. 

-Kombinált kezelés. -pajisrilirigy-karcinóma· sebészi, ill. radiojódkeze
lés után az·enyhe hipertireózisos·-állappt-fenntartás_ára-~-
·Hipertireózisban tireosztatikliniok~~gyidejű -alkalmazása' :-mellett a 
strumigén hatás ellensúlyozására;·------ - . -_, __ _ 
Mellékhatások. Palpitáció, izzadlis, ingerültség, diszpnoé, álmat
lanság, fejfájás, hasmenés: -A tünetek az adag csökkentésére vagy a 
terápia ideiglenes szüneteltetésére elmaradnak, utána célszerű a 
kezeléSt csökkentett adaggal folytatni. -
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: 
~ szimpatomimetikumokkal (ezek hatását fokozza)_;-
Óvatosan alJható: _. 
-- tric_iklikus antidepresSzánsokkal {ezek- hatását fokozza); 

r: 
'-:, 

- antidiabetikumokkal (vércukorszint-csökkentő .hatásukat fokoz-
. hatja);. ·· · ·· · 

- kumarinszármazékokkal- (a protrombinidőt meghosszabbítja). 
FigyelmeztetéS. Kizárólag orvosi ellenőrzés-mellett adható. 
Megjegyzés. JI! Csak. vényre adható ki.-- Az orvos- ren$:1elf<,eZés_e 
szarint-' egy ·vagy két alkalommal ""'"ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

LIPIODOL ULTRA-FLUID Byk x 110 
inj. . -'· ·. · 

_,Hatóanyag. Jódozott ole um papaveris és zstrsaveti lészter elegye 
(480 mg 1/ml}. · . . . · · 
~a_v_a_llatok;-_-, ·-Limfangioadenográfia> (nyirokcsomó-~' nYirokér
megbetegedés és nyiroködéma diagríosztikájá_hoz); _fiSztúlogr_áfia: 
Ellenjavallat. Jódérzékenység: . ·> ·· · 
Adagolás. FelnfJtteknek az in~uinális,_ iliakálisés paraortáliS nyi_rok
csomók vizsgálatához általában legfeljebb 5-B-,ml szükséges·vegta
gonként. Ha a -nyirokcsomók jelentő:sen megnagyobbodtak, akkor 
nagyobb mennyiséget kell injektálni.'-Szövődmények (olajembólia) 
elkerülésére összesen legfeljebb 20 ml használható. 
Az axilláris nyirokcsomók ábrázOlására a kézhártól-kiinduhia ilo'riná-
lis·-esetben 3'--'-6- ml elegendő. - · 
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Gyermekek átlagos összadagja 0,25 ml/ttkg. 
Közvetlen ül a kontrasztanyag beadása után,- majd -24-48 óra múlva 
lehet elvégezni az átnézeti felvétel eket, több síkban. Ha a Jeletek nem 
egyértelmOek, további célzott részfelvételeket lehet készíteni. 
A nyirokcsomókban a kontrasztanyag több hónapon át felhalmozó
dik, Igy a kórlefolyás ellenőrzésére ismételt adagolás nélkül kb. egy 
éven-át lehet felvételeket készíteni. _ __ . -.:.-~-· 
Segédanyagul a Patentblau V 2,5%-os vizesoldata alkalffiBzfl81:ó, ·a 
szubkután elhelyezkedő nyirokcsomók láthatóvá tételére. 
Mellékhatások. Olajembólia (elkerülésére az inj.-t lassan kell be
adni). Mikroolajembólia. Hőemelkedés, allergia (főként a színezék 
alkalmazásakor, miáltal.a duzzanat kékes lesz). Végtagödéina, elhú
zódó sebgyógyulás. 
Figyelmeztetés. A túladagolási kerülni kell. A pajzsmirigymQkö
dés-vizsgálat értékét akár 2 évig is megváltoztathatja.· Az allergiás 
reakció lokalizáció szarinti tüneteit és az aktuális teendőket 1.: a 315. 
oldalon. 
Megjegyzés. lil Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (5 ml). 

LIPOICACID Medexport M 400;,mM 990 
drazsé, inj.-
Hatóanyag. 25 mg acidum thiocticum drazsénként; 1 O mg acidum 
thioctiéum (2 ml) amp.-nként. 
Javallátok. Terápiás és profilaktikus céllal lezajlóban levő- akut 
hepatitisz, krónikus_perzisztáló hepatitisz, toxikus {alkOholos) máj
károsodás, májcirrózis .inaktív stádiuma, polyneuropathia diabetica. 
Adagolás. Orálisan, étkezés után naponta 2-3-szor 25-50 mg (1-2 
drazsé) 20-30 napon keresztül. 
Az inj.-ból naponta 10-20 mg im., 2-5 héten keresztül. Indokolt 
esetben, különösen heveny alkoholOs májkárosodásban az adag 
emelhető: drazséból naponta 5-ször 50 mg-ra, injekcióból 3-szor 
20 mg-ra. A folyamatos kezelés időtartama. a betegség súlyassági 
fokától és lefolyásától függ. A kúrát szükség esetén 1-6 hónapon 
keresztül lehet folytatni. 
Mellékhatások. Orális adagolás után gyomorégés, .émelygés je
lentkezhet, mely tünetek -az adag csökkentésével vagy· a készítmény 
elhagyásával megszúnnek. · 
Figyelmeztetés. Ambuláns kezelés esetén laboratóriumi (máj
funkció stb.) ellenőrzése szükséges. 
Megjegyzés. JI! A drazsé csak vényre adható ki, és csak eg:yszeri 
alkalommal. Az orvos akkor rendelheti, ha a területileg, ill. szakmai-

.,, lag illetékes fekvőbeteg-elllitó osztály, szakrendelés (gondozó) 

407 



szakorvosa javasolja.-- Az-inj. kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti 
( gondozóintézetil felhasználásra van forgalomban. 
Csomag"olás.100drazsé; 10amp. (2 ml). 

LOBELINU~;HYDROCHLORICUM Chinain B 100 
0.3% és 1% i nj. . . · . . . .. 
Hatóanyag. 3 mg, ill. 1 O mg lobeli n ium chioratum (1 mJYamp.-
nként. ' · 
Javallatok. Narkózis, pneumónia, mérgezés stb. okozta légzésbé
nulás; gyermekek és újszülöttek aszfixiája, 
Adagolás. Feln6tteknek 1 ml 1 %-os inj. sc; vagy im .. esetleg iv. 
2 ml 0,3%-os inj. A szokásos a.dag felső határa egyszerre 20mg, 
naponta legfeljebb 4-5-ször. Ujszülötteknek és csecsem6knek 4 
hónapos életkorig 1 ml 0,3%~os inj:; 4'hönapos konólo1.-éves korig 
2 ml 0,3%-os inj. im:· · • · · 

· Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (0,3%); 5 amp. (1%). 

LOCACORTEN-VIOFORM Ciba U 2) 0 
fülcsepp ' 
Hatóanyag. 1 ,5 mg flumetasonum pivalicum, 75 mg cliochinoluin 
(7,5 ml) oldatban. · · 
J,avallatok. Gyulladásos. fertőzésesés allergiás eredetil otitis-exter
na; hallójárat-ekcéma, krónikus gennyeS középfiJI·affekciók; otomi
kózis. 
Ellenjavallatok. Bőnuberkulózis, luetikus bőraffekciók; a1hallójá
rat friss virusfenőzése, jódtúlérzékenység, dobhánya-perfórácii'C .• 
Alkalmazás. A külső .hallójáratot ki. kell száritan i, majd ,ülő .. vagy 
fekvő helyzetben a fejet oldalra hajtva naponta 2-3 cseppet lie11 a 
hallójáratha cseppenteni. 1-2 percig célszerű a fejet oldalra hajtva 
.tartani. 
Mellékhatás. A hatóanyagokkal szembeni túlérzékenység. Aller-

. -giára utaló -jelek esetén a kezelést be kell szüntetni. 
Figyelmeztetés. Dobhánya-perforáció lehetősége esetén a keze
_lés _nem _ajánl_atos. 
Szembe ne-kerüljön! . 
Megjegyzés. !olt Csak_ vényre adható ki, és csak-egyszeri. alkalom
mal. A körzeti orvos, üzemi körzeti -orvos, üzemorvos (a továbbiak
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a terü!etileg-és·szakmailag 
illetékes fekvőbeteg~ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) ·szakor
vosa javasolja. A javaslatot -tevó~intézet--megnevezését. --a javaslat 
keltét a .vény hátlapján fel kell tüntetni. -A kezelőorvos-- krónikus 
betegségesetén-a javaslat-alapján, annak-keltétől számítva-maxi
málisan 12 hónapig rendelheti a gyógyszert. Amennyiben." beteg 
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számára ezt az időtartamct meghaladóan továbbra is szükséges- a 
gyógyszer, úgy az csak úja bb szakintézeti javaslat alapján rendel
hető. 

Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, 
forgalomba hozatalra_ engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 7,5 ml. 

LODERIX EG IS G OOO 
tabi. 
Hatóanyag. 1 mg setastinum~ N-[1-fenil-1-(4-klór)-lenil]-
etoxl-etllen-perhldroazeplnlum chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Akut és krónikus felső légúti allergiás megbetegedesek 
tüneti kezelése (rhinitis allergica,-ill. rinokonjunktivitisz, pollenózis). 
Akut és krónikus urtikária, különböző allergiás eredetű viszketéssei 
járó bőrbetegségek, ekcémák tüneti kezelése. 
Ellenjavallatok. Terhesség, szoptatás, súlyos máj- és veseelégte
lenség, túlérzékenység. 
Adagolás. Felnőtteknek átlagosan naponta 2-4,5 mg (2'-3-szor 
1-1 l> tabi.); a napi adag felső határa 6 mg (3-szar 2 tabi.). A kezelés 
átlagos időtanama 6-21 nap. 
Mellékhatások. Fáradtság, álmosság, fejfájás, szédülés, gyomor-
panaszok, szájszárazság, székrekedés. , , 
Túladagolás esetén a központi idegrendszeri tünetek (a figyelem 
jelentős csökkenése, egész napos álmosság, tompaság, alvászavar 
ingerlékenység) jelentkeznek. ' 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adhat6: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal, paraszimpatolitikumok-

_kal és MAO-inhibitorokkal (hatásukat !okozhatja). 
figyelmeztetés. Gyermekek gyógykezelésére nem javallt~ mivel 
gyermekgyógyászati alkalmazásáról nincs kellő_tapasztalat. 
Alkalmasságának és pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatá
sának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos . 
A gyógyszer szedésének időtartama alatt szeszes italt fogyasztani 
tilos! 
Megjegyzés. Ifi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető.- - A gyógyszert 
annak a szakrendelésnek (gondozó) szakorvosa- rendelheti, .aki a 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 20 tabi. 
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LOMIDINE Speeia S 100~ 
-i~. '- - . _.. - -
Hatóanyag.120 mg pentamidinum (3 ml) amp.-nként. · · 
Javallatok.:Afrikai álomkór (.pr-ofilaxis.és,kezelés), kala al:ar;.-~Pneu
mocystis carinii ,okozta. pneumónia. 
Adagolás. Az inj.-t fekvŐ testhelyz~tú betegnek és éhgyomOrra_ kell 
beadni. · 
Afrikai álomkór kezelése~· 4 mg/ttkg im. másodnaponta. A kúra ösz
szesen 5 inj. beadásáig tart, ami szükség esetén l hónapos szünet 
után ismételhető. Prevenció: 5-6 hónaponként 4 mg/ttkg im. alkal
mazva. 
Ka/a azar: 24 mg/ttkg-másOdnáponta-.im. A-kúra &,-8 injekcióból áll. 

-.Pneumor;ystis carinii--okozta :pneumó{1ia:.-4 -mg/ttkg;.~:naPtmta :_im., 
14riapig .. · --c-----;c ··'<-''··-·· 

·- · Mel1ékhatások.j-lipotenzió okozta sápadtság,múló eszméletvesz
tés, nauzea. Ritkán enyhe proteiliúriá. Elvétve·diabetes·mellitús ala
kulhat _ki, .ami gyakran irreverzíbilis. Az inj. beadása fájdalmas. -· 
Figyelmeztetés. A proteinúria veszélyemiatt a·vesemOködést el
lenőrizni kell. Huzamos -kezelés esetén _a vércukorszint -rendszeres 

·ellenőrzéSe- szűkséges. · - · ,/ 
Megjegyzés. >l< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozói6-
tézeti) felhasználásra. _ \ 
Csomagolás. 5 amp. (3 ml): -

LORINDEN A Polfa T 200 
kenőcs 
Hatóanyagok.'-3 mg flumetasonum pivalicum. -:450· mg;}aCidum 
salicylicum: (15 g):zsíroskenócsben. ·· _ _ ><,-~:;-.. i_;,~,-:-'~--\ 
J~vallatok. A _nem. fiuorozott kortikoszteroidtartalmú kész{tméi 
n,yekr~ .r.efrakter ·krónikus dermatózisok, -nagyfokú keratinizáé16vál 
járó bőrbe_tegségek, lichenifikált ekcéma,_ pszoriázis, -lichen ,planus. 
yer,rucosus;·-lichen obtusus. · · 
Ellenjavallatok. Akut, riedvezó dermatózis. virusos fertózés,,mikó-
zis. -bórtuberkulózis.-szifiliszes bőrelváltozás.. .. -. _ _ 
,Aik~lmazás. Naponta 1-2 alkalommal a beteg bórfelületet beken ni. 
Mellékhatások. Nagy felületen alkalmazva felszívódhat, és általá
noS'hátást fejthet ki. Azonos-felületen tartósa h alkalni-aZ\l~ 
sen gyermekeken-- atró_fiát okozhat._ "-- . _ . ~ 
Figyelmeztetés. A kezelés időtarta·ma nem-haladhatja meg a 14 

·napot. Vesebetegeknek~ terheseknek, . továbQá kisgyermekeknek 
nagy felület bekenésére nem alkalmazpató. .-A szem környékén.nell) 
alkalmazható. 
Megjegyzés. til Csak vényre adható kí. Az orvos_ rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás' 1 tubus-(15 g). 
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LORINDEN C Polfa T 200 
kenőcs 
Hatóanyagok. 3 mg flumetasonum pivalicum, 450 mg diochino-
Ium (15 g) zsíros ktmőcsben. · 
Javallatok. A bór all_ergiás megbetegedései (ekcéma·, különösen 
mikróbás felülfertözés esetén, prurigó, allergiás dermatitisz, strophu
lus infantum); szeborrsás dermatitist; krónikus gyullad~so,s._~,g~po
tok; pruritus vulvae et ani; l. és ll. fokú kis kiterjedésa égéSf Sérulések 
másodiagos gennyes fertőzéssel. 
Ellenjavallatok. Bórtuberkulózis, szifiliszes eredetú bőrelváltozá
sok, a bőr vírusos megbetegedései, jódérzékenység. 
Alkalmazás. Naponta kétszer vékony kenőcsréteget kell felkenni a 
beteg bórfelületre. Alkalmazható okkluzív kötés alatt is. 
Mellékhatás. Nagy felületen alkalmazva felszívódhat, és általános 
hatást fejthet· ki. Azonos felületen tartósan alkalniaiva ....: különösen 
gyermekeken - atrófiát okozhat. 
Figyelmeztetés. A kezelés időtartama nem haladhatja meg a 14 
napot. Vesebetegeknek, terh eseknek, kisgyermekeknek nagy felüle
ten nem használható. -A szem környékén nem alkalmazható. 
Megjegyzés._ til Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéSe 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g). 

LORIND EN T Pol fa T 200 
kenőcs 
Hatóanyagok. 3 _mg flumetasonum pivalicum, ~225 mg pix li
thanthracis, 150 mg acidum salicylicum -(15 g) zsíros kenőcsben. 
Javallatok. Pszoriázis különböző formái. Krónikus refrakter ekcé
ma, lichen ruber, neurodermatitisz súlyos formáL 
Ellenjavallatok. Bórtuberkulózis, szifiliszes eredetú bőrelváltozá
sok; pioderma. 
Alkalmazás. A beteg bórfelületre naponta 2 alkalommal vékony 
kenöcsréteget kell bedörzsölni. Pszoriázis esetén 24-48 órás védó
kötést kell alkalmazni. 
Meflékhatások. Bőrirritáció, follikulitisz. Nagyieiülelen alkalmaz
va felszívódhat, és általános hatást fejthet ki. Azonos felületen tartó
san alkalmazva - különösen gyermekeken - -atrófiát okozhat. 
Figyelmeztetés. Vesebetegeknek, terheseknek, továbbá kisgyer
mekeknek nagy felület bekenésére ·nem alkalmazható.- A szem 'kör
nyékén nem alkalmazható. 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 

.- Csomagolás. 1 tubus (15 g). 
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LUDIOMIL Chinoin é 300 
10. 25 és 50 mg drazsé; 25 mg inj. 
Hatóanyag, 1 O mg, 45 mg, 50 mg maprotilinium c.hloraturtr dra
zsénként; 25 mg maprotilinium mesilicum (2 ml) amp.-nként .. 
Javallatok. Endogén depressziók: periódusos,_ ciklusos és·. késői 
(involúciós) form$k; pszichogén (reaktív és neurotikus). depresszi
ók; szorila"togén (szimptórilás) depressziók; larvált depressziók; kli
makteriális depressziók. 
Más lehangoltsági állapotok: szorongó, diszfóriás és ingerlékeny, 
apátiás állapoto_k, különösen idős korban. Pszichoszomatikus és 
szomatikus panaszok;. depressziós és/vagy szorongó háttérreL 
Gyermek- és ifjúkori depressziók és lehangoltsági állapotok.-
Adagolás. ·Depress~iókban,. elstiswb~n.járóf:!etegelme/f;•naponta 
3-szor 25 mg ·vagy este:-75 mg egyszerre per os-•az:-első .·héten. 
További beállítás a beteg gyógyszertlírésa szerint.·'fartós·tünetmen-
tásség esetén az adag csökkenthető;; - · 
Kifejezett depressziókban:. napo11ta 3,.,szor·-5o mg, esetleg este. egy
szeri 150 mg per os az első héten. További beállítás a beteg gyógy
szertűrése szerint. Tünetmentesség esetén az adag csökkenthető,_ 
rosszabbodás esetén újra az előző nagyobb adag szükséges. // 
Az első és kifejezettdepresszióban-injekciós alkalmazás válhat_szü~.,. 
ségessé: az egyszeri adag 25-50 mg cseppinfúzióban, .vénáb8 
(250 ml steril izotóniás konyhasó- vagy glükózoldatban 1 %-o2 óra 
alatt). Ha nagyobb adag szükséges, 75-150 mg-ot ugyanezen hígí, 
tással 2-3 óra alatt lehet bejuttatni. IV. infúzióban a napi~-adag 
legfeljebb 150 mg. Az infúziós kezelés kedvező hatása többnyire az 
első két hétben beáll, azután a kezelés per os adagolással folytatha
tó. ~ehangoltstlgi állapotokban. . valamint időseknek és gy~rm.ekiik, 
nek: óvatosan, kis-adagokkal-célszerű kezdeni a_ kezelé~ .. Kezdő 
adagja·általában naponta 3-szor.10 mg per os, később az egyeS;·pL 
az esti adag.25 mg-ra emelhető. A szükséges adagokat-fokozatosan 
keJI elérni; esetleg végül csak. esti egyszeri bevételt irva. elő. 

. A felnőttadagot csak nagyobb gyermekek kaphatják, indokolt eset
ben. 
Mellékhatások. az első napok-

l 
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- szimpatomimetikumokkal (kardiovaszkuláris hatásukat fokoZhat-
ja). 

Figyelmeztetés. A terhesség első három hónapjában alkalmazása 
nem ajánlatos. Figyelembe veendő továbbá, hogy. hatóanyaga át
megy az anyatejbe. 
Máj- és vesebetegségben. glaukóma, vizeletürítési nehé~ég (pl. 
prostatabetegségekben), valamint epilepsziára utaló ana!lln_éz.l$1'>-E:;!'Se
tén csak fokozott óvatossággal alkalmazható. MAO-béníío ellizetes 
szedése után a Ludiomil-kezelés megkezdése előtt legalább két hét 
szünetet kell tartani. 
Idős szivbetegek szívmúködését EKG-ját és vérnyomását rendszere
sen ellenőrizni kell a kezelés alatt (ortosztatikus hipotónia veszélye). 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig -.jármúvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó" meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának ideje alatt szeszes italt fogyasztani tilos!- . 
Megjegyzés. + A 1 Omg, 25 mg és 50 mg-os drazsé csak vényre 
adható ki. Az orvos rendelkezése szarint-egy vagy két alkalommal 
- ismételhető. 
A 70 mg és 25mg-os drazsét az orvos csak akkor rendelheti; ha azt 
a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szak
rendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. Az 50 mg-os drazsét az a 
szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer ja
vallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg 
és szakmailag illetékes. Az illetékes mentálhigiénés (ideg w) gondOzó 
szakorvosa a 1 O, 25 és 50 mgwos drazsékat térítésmentesen rendeli. 
Az injekció kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóintézeti) 
felhasználásra van forgalomban. 
Csomagolás. 50 dra~é (10 mg); 30 drazsé (25 mg); 30 dra~é 
(50 mg); 10 amp. 

WKUWN ffiiS J~ 
dra~é 
Hatóanyagok. 12,5 mg natrium carhonicum siccatum, 12,5 mg 
natrium sulfuricum siccatum. 20 mg pancreatinum concentratum, 
25 mg magnes1um hydrogenphosphoncum, 50 mg hemicellulase, 
50 mg natriurn choleinicum bélben oldódó drazsénként. · 
Javallatok. Emésztési mirigyek elégtelen funkcióján alapuló disz
pepszia, achilia, meteorizmus. flatulencia. 
Adagolás. Felnőtteknek és gyermekeknek: közvetlen étkezés után 
naponta 3-szor 1-2 drazsét egészben-lenyelni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
C~omagolás. 60 drazsé. 
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LVCURIM Kőbányai LOOO 
inj.- _ 
Hatóanyag •. '30mg ritrosulfanum poramp.--nként, oldószet; :5 ml 
0,9%-'os·.natrium chioratum oldat: 
Javallatok-SzisZtémás. kezelés: krónikUs l imfaid -leuké'mia;- nem
Hodgkin-,limfóma,- hepatoce_IIUiárisi karcinóma~ _ krónikus 0 agresszív 
hepatitisZ. < .. _,__.~ 

Intrakavitális kezelés: limfóm~k (Hodgkin- és nem-Hodgkin-limfó
ma; krónikus limfoid leukémia) és szelid tumorok (fólegctüdó-. 
emlő- és petefészekrák) talaján kifejlődött pteurális és peritoneális 
exszudátumok ·kezelése. 
lntravezikálísan: -hóly8Qpapí116ma·recidiva profilaxisa. 
Ellenjavallatok. Csontvelő-, májo'és veseelégtelenség/ " ,, 

.-Adagolás. Sziszténtás- (iv:) · alkalmazáskor 'felnótteknek ·egyszeri 
adagja 30-60 mg (1-'2 amp.) másnapontai600 mg összmennyisé
gig; vagy 30-60 mg (1 ~2 amp:) naponta, 300-600 mg összmennyi

··ségig. 
Gyermekadagok: A- testfelszín 1 in2 -·ére"'-számitott -egyszeri adag 
30 mg-nál, az egy kúrában adott összmennyiség pedig 300 mg-nál 
több nem !•het:: . .. . . . . r' 
Intrap/eura/ts és mtraperrtonealrs alkalmazáskor egysze n -adag)a-ál~_
lában 60 mg (2 amp.) a csapol~s befejezésekor, ill. a.csapolást 
követően -hetente 2 alkalomniat 540-600 mg összmennyiség_ig, ill. 
az exszudátum teljes felszivódásáig. lntrapleurális és intraperitoneá
lis folyadékgyülern előzetes lecsapolása-után, a.csapolótún:keresztül 
beadva alkalmazandó. " · 
lntravezikálisan::a papillóma eltávolításának·-naJ)járl elkezdqe_ más
naponta 60 mg (2 amp.), az összmennyiség: 300 mg, lntl'!lvezikális 
·atkalmazáskor 2 amp. Lycu'rim mellé 1 O ml2%-os Lidecain és'~ O nil 
steril- mosófolyadék hozzáadása szükséges. A:hólyag .k1üritéSE( a 
folyadék 2 órás benttartása után célszerű. 
Kombinált kezelés: elsősorban elsődleges májrákban ajánlott, Vin
cristinnel kiegészítve, ez·· esetben a Lycurim ·mennyiségének csök
kentése nem szükséges. Hodgkin-kórban az ún. COPP- (Ciklofösz
famid, -vincristin;; Procarbazin,, Prednisolon)- -·Kúrát·Jhelyetiesítő 

---~~rp-~~'?f!!.bi~~-c:j_{)ban (lycu_rim, V_inc;ristin/ ~r:ca_rbazi_n._--P~~~~~~so_~ ......... ;~i"'!·,-.· 

Mellékhatások. Szisztémás alkalmazáskoc leukopénia, enyhe 
trombopénia;_ émelygés; -hánying·er, ritkán .hányás:- Lokális alkalma
záskor abeadást követő néhány percben-feszítő fájdálom-előfordul. 
Gyógysz_erkölcsönhatás: Az -intrak~vitáliS·kézeléSsel eQyidőben a 
szisztémás citosztatikus-kezelés csak· nagy óvatosságQ-a l- alkalmaz
hátó. 
Figyelmeztetés. A fehérvérsejtszám és trombocitaszám meghatá
rozása kezelés előtt és kezelés közben legalább--heti 1 alkalommal-' 
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szükséges. Ha kezelés közben a fehérvérsejtszám-3,5 x 109/l alá, a 
trombocitaszám 80 x 1 0 9/l alá csökken, a kezelést fel kell függeszte

. ni. Ha a fehérvérsejtszám ~4 x 1 09/l, de ---B:- trombocitaszám 
BOx 10'/1-re csökken, a napi adag legfeljebb 30 mg lehet 
A gyógyszer immunoszuppresszív hatásamiatt bakteriális-és gombás 
fertőzések fokozott jelentkezésével számolni kell. 
Megjegyzés. >1< >1< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gons!-o .. zó-
intézeti) felhasználásra. -·:--· -i~" 
Csomagolás. 1 O poramp. (30 mg) + oldószer. 

MADOPAR .. 250" Roche A 400 
tabi. 
Hatóanyagok. 200 mg levadopum és 50 mg benserazidum tabl.
nként. 
-JBvallatok. Parkinson-kór. Szimptómás (encefalitisz utáni, toxikus 
vagy arterioszklerózissal összefüggő) parkinsonizmus, a gyógysze
res eredetű Parkinson-szindráma kivételével. 
Ellenjavallatok. L: Dopallex tabi. . . 
Adagolás. Optimális napi adagját minden esetben egyénileg kell 
meghatározni. Az alábbi séma irányadó lehet. , 
Bevezető terápia. Az első héten ·elérhető a napi 3-szor_- %-tabi. Az 
egyénileg hatásos adag elérése érdekében az adag hetenként egy
szer napi % tabl.-val emelhető. Ha megoldható a beteg rendszeres 
és fokozott ellenőrzése, az -emelés üteme gyorsabb is lehet (pl. 
hetenként kétszer napi% tabi.). Az.általában hatékony napi adag 
2,-4 tabi. három-négy részre elosztva. Csak ritkán szüks€ges napi 
5·tabl.-llál nagyobb adag alkalmazása. 
Péfda· 

reggel délben 

'"" 
este 

1. hét * " ); 

2. hét * " ); " . 3. hét 1 " " " 4. és 5. hét 1 1 " " Ha a javulás nem kielégító, az adag lassú ütemben tovább emelhető. 

napi össz
mennyiség 

1%' 
2 

21' 
3 

6. és 7. hét 1 f 1 Y.. 3Y.. 
8.és9.hét 1 1 1 1 4 
Ha napi 4 tabl.nál több szükséges, a további emelést ajánlatos havonta egyszer végre
hajtani. 

. Azokban a ritka esetekben, amikor az egyszeri adag az előbbi séma 
szarint soknak bizonyul, ajánlatos egyszeri adagként 1,4 tabi.-t adni, 
a napi összmennyiség megtartása mellett. 
Fenntartó terápia. A napi adagot minden esetben legalább 3 adag ra 
elosztva kell -alkalmazni. Az átlagos fenntartó adag 3-szor 1 tabi. 
Mivel a tünetek javulásában ingadozások lehetnek, a napi mennyi-
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ségel és ennek megoszlását a beteg egyéni szükségletéhez célszerű 
ígazitani. " ---_,., 
Levodopár6lMadoparra va/6 áttérés.,Ha .a levodopávai (OOpaflex) 
kezelt.beteg.számára indokolt a Madoparra történő átállítás, a vál· 
toltatásegyik napról a másikra végrehajtható, figyelembe véve;· hogy 
napi 2 g levodopa·(4 Dopaftéx tabi.) hatásának napi 3'szor.'h tabi. 
Madopat.,2so· felel meg. ·. ·· · •·· <•·. •• 
!';'\ellékhatások. Étvágytalanság, hányinger, hányás; kardiovaszku-
láris zavarok (aritmia, -ortosztatikus hipotónia); pszichés zavarok 
(álmatlanság, izgatottság, ritkán depresszió, pszichotikus reakciók), 
későbbi szakaszában pedig (pl. koreiform, ill. atetoid jellegű) hiper
kinézisek. Ezek előfordulása a készítmény étkezés közbeni, ill. min
denképpen .. kevés. táplálékkal. és· folyadékkal•tÖrtÓ!\9• bevételével 
csökkenthető: A transzaminázok; és- az: alkalikus --foszfatázok--etiyhe, 
a felsó.normálértéket meg ,nem. haladó emelkedése, továbbámérsé-

,--kelt'és átmeneti jellegú leukopénia- és-·trombopénia ·is előfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: • 

· .~ MAO-inhibitorokkal, az L-deprenil (Jumex) kivételével (hipertó-
niát okozhat). 

óvatosan adhat6: 
~ szimpatomimetikumokkal (hatásuk összegződhet); 
- antihipertenzivumokkal (hipotóniát okozhat). 
Figyelmeztetés. Más antiparkinson kászitmény.. alkalmazását a,, .. 
Madopar hatásának kialakulása után fokozatosan:_kell csökkenteni. '--
Giaukómás betegek,ilitraokuláris nyomását rendSzeresen'ellenőrizni 
kell. Szívizominfarktusos, coronariaelégtelenséges,-kardiális-aritmiás 
anamnézis esetén időszakos kardiovaszktiláris,ellenőrzés ~zükséges. 
Friss aktiv gyomorfekély vagy oszteomalacia kórelőzmény::e~_etén\a 
beteget állandó megfigyelés alatt kell tartani. . · 'c . i 
Az iger) súlyos és sürgős esetektől eltekintve általános anesZtéZiát 
igénylő esetekben a sebészi beavatkozást megelőzően 2-3 nappal 
kívánatos a Madopar-kezelés felfüggesztése. Majd a kezelést ismét 
az· adagok fokozatos emelésével kell újra kezdeni a korábbLadag 
eléréséig. . . . .. 
Sebészi narkóziS eSetén a cikloproPán és halotáll ·alkalmaZása kerü
-fendő. 
Hoss:zan ta'r~ó; fo1yam.3tos"kei~lés e·setén·_a v·érkép, hláj- é_S_-vese'-···· ·•,,·;0:-·f•· 
funkciók időszakos ellenőrzése szükséges; , · 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig,.... járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel, járó munkát végezni 

. :tilos. A továbbiakban egyénileg-határozandóo-meg-a tilalom mér-
téke. ' 
Megjegyzés. + ~ Csak vényre adható ki,.és csak egyszeri-alkalom-

--mal. -: Az Egészségügyi Minis'ztériom----,-által meghatározott havi 
mennyiség keretei között·az egészségügyi--szakigazgatási szerv veze-
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tője által kijelölt szakrendelés, illetőleg gondozó által a nyilvántartott 
és gondozott betegek közül azok részére rendelhető, akiknek azt a 
szakmailag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. 
A kijelölt szakrendelés, ill. gondozó vezetője - a beteg nevének, a 

, szükséges gyógyszer megnevezésének,_ havonta kiadható mennyisé
gének, a gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével - értesiti a 
területileg illetékes gyógyszertárat valamint a beteg keze!§Q_~át. 
A gyógyszertár a beteget nyilvántartásba veszi; utóbbi alapJan a 
havonta megállapított mennyiségú gyógyszert adhatja ki. 
Csomagolás. 100 tabi. ·· 

MAGURLIT Chinain mN 900 
gran. 
Hatóanyagok. 8 mg pyridoxinium chloratum, 180 mg magnesium 
citricum, 270 mg acidum ci_tricum, 723,2 mg trinatrium citricum, 
794 mg trikalium citricum {2 g) tasakonként 
Javallatok. A vese- és húgyutakban levő húgysavkő oldása, kimu· 
tatott negativ kőárnyék és tartósan savanyú vegyhatású {pH 5,5 
alatti) vizelet esetében. 
A vese- és húgyutakban a húgysavkőképződés megelőzése: a) ha a 
kórelőzményben többször szerepelt húgysavból vagy húgysavból és 
kalcium·oxalát keverékéból álló kó ürítése; b) húgysavkó mútéti 
eltávolitása után, ha a vizelet nem fertőzö"tt. 
Adjuvánsként alkalmazható a cisztinkövek konzervatív kezelésekor 
használ_atos paniciliamin-terápia kiegészítésére. A szérum húgysav
szintjének emelkedése esetén allopurinolterápiával kombinálható. 
EllenjaVallatok. Fertőzött, lúgos vizelet esetében, valamjnt kerin
gési elégtelenségben, a készítmény magas nátrium- és káliumtartal
ma miatt nem adható. 
Adagolás. Egyéni. Az átlagos kezdeti adag felnőtteknek napOnta 
6-8 g, három részre elosztva: reggel 2 g, délben étkezés után 2 g, 
késő este 2 vagy 4 g. A tasakok tartalmát a szemesék összetörése 
nélkül. folyadékkal kell bevenni. A továbbiakban az adagolást-úgy 
kell beállítani- a csomagoláshoz mallékelt indikátorpapír elszínezö· 
dése és a színskála naponkénti összehasonlitó ellenőrzése mallett -, 
hogy a szokásos időközönként {reggel, délben, este) a készítmény 
bevétele előtt ürített friss vizelet vegyhatása pH 6,2:....6,7·nél na
gyobb ne legyen. 
A betegek többségének a kezdeti átlagos adag elegendő a megfelelő 
vegyhatás (pH 6,2-6,7) beállitásához . 
Mivel az átlagos adagokra nem minden beteg reagál azonos módon, 
ezért a napi adagok mennyiségét fokozatosan növelhetjük, ill. csök
kenthetjük. 
Mellékhatások. Gyomor- és bélpanaszok, melyek többnyire átme
netiek, a kezelés megszakítása nélkül is megszúnnek. 

417 



Megjefiyzés. + Csak vényre ·.adható ki. Az oivos réndelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal--ismételhető. 
Csomagolás. 1 OOx 2 g. 

MANDELAIIIIIN Gödecke .S .500 
draz_sé- ______ . _. _ --... ___ __ ~-- ____ _ 
Hatóanyag. 50.0 g methenaminium man~elicum·drazsénl<ént. 
Javallatok. Lázas állapotot hem okozó ·akut .. és krónikos hílgyúti 
fertőzések: pielonefritisz, pielitisz, cisztopielitisz, cisztitiSz,_,továbbá 
kő vagy prostatamegbetegedés okozta retenció következtében létre
jövő. másodiagos fertőzések. 
Ellenjavallatok. Veseelégtelenség, súlyos 'májelégtelenség, 
Adagolás .. Átlagos. adagja· teft:>lltt~litJ.ek.napo.nta .9 ,g,.q,,!J.:szer 
2 drazsé), 6-12 év közötti gyermekekn~k nap:onta2 g ( 4,sz~rJ dra, 
zsé). 5 évesnél fiatalabb gyermekeknek naponta 1 g (2-szer,1 dra
zsé). étkezés után. A napi utolsó adagot lefekvéskor cé.lszera be-
venni. . _ _ · _ _ . -. 
Mellékhatások. Gyomor-bél panaszok, valamint allergiás bőrje
lenségek, amelyt;!k a készítmény elhagyása után megszúnnek; 
G_yógyszerkölesönha:tá~. Együtta_dása_ tilos: _ _ __ - -_ _ _ 
-- szulfonamidokkal (krisztallúriát, anúriát okozhat). 
Figyelmeztetés. A kezelés megkezdésekor a vizelet sa\•an·yit1tsa. 
csak olyan esetben ~zükSégeS; ha a kórOkozó a Vizeletet 
lúgos!tja. ·· 
Ha a beteg előzőleg tartóS hatású szulfonamidkezeílésben részesült, 
ennek kiürülé:se_ Után szedhet csak metenamint. _ --o:-.-
·Megjegyzés. + Kizáról~g fekvóbeteg.:gyógyintézeti (gQilOo~óiQ-
tézeti) felhasználásra. - · · \ 
Csomagolás. 1 00 drazsé: <:_, __ > : 

, : .. ; 

MANDOKEF Lilly s 710; s 720 
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' aminoglikozid antibiotikum is adható párhuzamosan. tv. vagy mé
lyen im. nagyobb izomtömegbe, gluteusba vagy combizomzatba. 
Feln6tteknek: 500 mg-1 g 4--8 óránként. Súlyos fertőzéskor 1 g 
adható 4--8 óránként. Eletveszély esetén vagy ha a kórokozó kevésbé 
érzékeny a készitményre, 4 óránként legfeljebb 2 g. 
Baszükült vesefunkció esetén kevesebbet kell adni, lehetőség szarint 
a vérszint ellenőrzése me ll ett. 1-2 g kezdő adag utá Q {a !ertőzés 
súlyosságától függóen) kisebb fenntartó adagrakell árte·rnt·"'"" 
Csecsem6knek, gyermekeknek: 4-6 óránként egyenlő részlátekben 
50-1 00 mg/ttkg/nap. Az adag napi 150 mg/ttkg-ig emelhető. Cse
csemőknek 1 hónapos kor alatt nem adható, 3 hónapos kor alatt is 
csak kivételesen. 
lm. adagolás esetén a kész!tményhez g-onként 3 ml oldőszert (aqua 
dest. pro inj.-t vagy 0,9%-os nátrium-klorid-oldatot) kell adni. 
/v. adagolás esetén a kész!tményhez g-onként 1 O ml aqua dest. pro 
inj.-t vagy 5% glükóz- vagy 0,9% nátrium-klorid-oldatot kell adni. 
Teljes feloldás után - 3-5 perc alatt - kell beadni vagy az infúziós 
palackba nyomni. mely az alábbiakat tartalmazhatja: 0,9%-os. nátri
um-klorid-; 5-1 0%-os glükóz-, 5%-os glükóz + 0,2%- vagy 0,9%- -
os nátrium-klorid-oldat. 
1 g Mandokef 22 ml aqua dest. pro inj. -ban oldva izotóiliás. 
Mellékhatások. Vérzéssei járó vagy vérzés nélküli hipoprotrombin~ 
émia, mely K·vitamin-adással visszafordítható. Hányás, hányinger, 
hipotónia, túlérzékenységi reakciók: makulopapulózus kiütés, urti
kária, eozinofflia, láz. Ritkán trombocitopénia, neutropénia (különö
sen hOsszabb kezelés esetén). Szérumtranszamináz-értékek kismér
tékú emelkedése. Esetlegesen a kreatinin-clearance csökkenhet, kü
lönösen olyan beteg eké, akiknek vesernűködése már korább?n káro~ 
sodott. Átmenetileg emelheti a KN-értékét. Ritkán tromboflebitisz; 
helyi reakciók, fájdalom az im. adás után. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
- aminoglikozid antibiotikumokkal (azok nefrotoxicitását fokozhat-

ja). 
Figyelmeztetés. Terhességben és 3 hónaposnál fiatalabb csecse
mőknek a szer teljesen biztonságos volta még nem bizonyított. 
Béta-hemolitikus streptococcus fertózése esetén a kezelést legalább 
1 O napig szükséges folytatni. 
Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmusok elszapotOdását 
eredményezheti. 
Penicillinallergia esetén a penicillin-cefalosporin keresztallergia le
hetősége miatt óvatosan ( megfigyelés mellett, bórpróba utárl) kell 
alkalmazni. 
A vesefunkeiét folyamatosan és gondosan ellenőrizni kell, különö
sen csökkent múködés esetén vagy ha az antibiotikumot nagy adag
ban adagolják (KN, szérumkreatinin 3-4 naponta) .. A kezelés alatt 
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a direkt Coombs;...teszt pozitívvá .válhat; továbbá ·a Fehling-, vagy 
Benedikt-oldat álpozitlv-glükózreakciót adhat. 
Avérkép,-máj- és vesefunkció ellenőrzése ajánlatos. 
A kezetés:idéjén- fogyasztott-alkohol perifériás-vazodil~tációval· járó· 
vazomotor-instabilitást okozhat. 
Ha aminoglikozid antibiotikum ·adás.a is szükséges, nem,lehet·Bzzal 
együtt felszlvni a ·fecskendőbe (egymás hatását csökkentik): 
Megjegyzés. >fo l<izárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhaszná
lásrac 
Csomagolás. 50 amp. (1 g). 

MANNOZYM Human S900 
o:1_%.:é>SZYmOS.an.s:z:ú~zpen_zf~;;_~: ~:-~:·_--.~~-: ____ :_-_:-_::. __ ··-.,_- -<:.>'-:---- :---.--.' 
Összeté:tel ... 1_ ,hig S_accharomyc_e_s_ per~vis_i~_e poliS;!_ach~(id/_rill, -i-zO
tóniás nátrium-klorid-oldatban szuszpendáhra.-: tartósítósZer. nélkül. 
A hatóanyag vfzbeh nem-oldódó, glükóz- és főleg mannózmoleku-
lákból felépülő poliszacharid (glükomannan). "' __ . 
Javallatok. Aszérvezet nem fajlagos Védekezőképességének foko
záSa. Klinikailag kedvező 'eredmények érhetők.el terhességi hiper-:,/-' 
_eme_;zis, késői terhességi toxémia, pruritus _ _vulvae és reumatoid ártr(
tisz keielés_e terén._A sugárkezeléssel együttesen alkalmazött Man\ 
nozym-kezelés a röntgencsömör:_ kialakulását az esetek igen jele!)tős· 
számában meggátolja. _ _ _ _ ' 
Adagolás. Felnőtteknek.: im. 1 ml_ naponta .vagy m8Sódnap0nta 
6-12 napon át. Szükség,esetén a kezelést újra kezdjük. A készltmény 
befecskend_ezése,f~jdalmas re_akciót, kárós_ mell'$khatást -neiJ.:i~okoz, 
ismételt használata sem idéz elő anafilaxiás reakciót. - ' 
·Figyelmeztetés. Ha.sználat előtt erősen fel kell rázni. oc:'.'·'·· .· 
Megjegyzés~ lll Javallatai szeri_nti betegségek megelőzésér~~--k8ze.:· 
lésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gy_ermekorvós, siákren
delés orvosa) térítésmentesen rendelheti. 2-ro oc hőmérsékleten, 
Szárai, sötéf helyen tartandó. 
Csomagolas. 1 am p. (1 ml); 3 amp .. (1 ml); J O amp. (1 ml); 
50 amp. (1 ml). -

MARCAIN Astrá 
0,25% és 0,50% inj. 

MARCAIN ADRENALIN 
0,25% és0,50% inj.. . ,.. . 
Hatóanyag. 2,5 mg, ill. 5 mg bupivacainium chioratum ml-enként; 
az adrenalin jelzésűek 5 ·llg/ml epinephrinumot is tartalmaznak. 

-Javallatok. Epidurális anesztézi8, amikor-kifejezett izomrelaxáció 
nem szükséges. Szülészeti anesztézia; analgézia. 
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Ellenjavallatok. Amid típusú helyi érzéstefenitökkel szembeni tú
lérzékenység. Intravénás anesztézia (Bier-blokád), mivel szisztémás 
toxikus .reakcióhoz vezethet. 
Az adrenalin jelzésű oldat nem adható tireotoxikózis, súlyos szivbe
tegség, különösen tachikardia esetén, továbbá kerülendő az ujjak, 
lábujj, fül, orr és-penis érzéstelenítésekor .. 
Adagolás. Diagnosztikus és terápiás blokád: 2,6-10Qmg,.pJ, n. 
trigeminus blokád esetében 2,5-12,5 mg, ganglion stellatUiTdllbkád 
esetében 25-50 mg. 
Folyamatos epidurális-anesztézia: kezdetben 50 mg, majd utána 4-6 
óránként 16-25-40 mg. 
Interkosztá/is blokád: 1 0-25 mg bordaközönként: 
Epidurális, szakrális, brachial plexus blokád: 76-100-150 mg. 
Szülészeti alkalmazás soráJi a kezdeti adagok: 
epidurál- és kaudális anesztézia: (hüvelyi szülés és vákuumextrakció 
es etén) 1 6-50 mg, 
epidurális blokád császármetszéskor: 75-1 00 mg, 
pudendum blokád (mindkét oldalra): 12,5-50 mg, 
paracervikális blokád: oldalanként6-1 O ml a 2,5 mg/ml-es oldatból 
(12,6-25 mg). 
A fenti kezdeti adagok- szükség szerint --2..,.3 óra múlva megismé
telhetők. 
Az adagok kiszámításakor figyelembe kel_! venni a beteg korát és 
fizikai állapotát. valamint azt, hogy 2 mg/ttkg bupivakainnal több 
nem adható. 
Mellékhatások. Szédülés, álmosság, tremor, konvulzió, öntudat
lanság, 'nyelvzsibbadás, légzésbénulás. Hipotenzió és miokardiális 

_ depresszió, ezek a konvúlzió és a légzéselégtelenség következtében 
fellépő hipoxia vagy a szer közvetlen hatásának a következményei 
lehetnek. 
A mallékhatásokat leggyakrabban a túlzott adagok következtében 
kialakult magas plazmakoncentrácíó, a gyors felszívódás vagy a 
véletlen intravaszkuláris ·injekció hozza létre. Lassan kell beadni, és 
eközben a beteggel állandó kapcsolatot kell tartani. Toxikus tünetek 
esetén az adagolást azonnal be kell szüntetni. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
-az adrenalin jelzésű oldatot triciklikus antidepreSSzivumokkal (a 

kardiovaszkuláris mallékhatások erősödnek). 
Figyelmeztetés. Alkalmazásakor biztosítani kell, hogy a reszuszci
tációhoz szükséges berendezés és gyógyszerek jelen legyenek. Nagy 
figyelmet kell fordítani az esetleges intravaszkuláris injekció elkerü
lésére. (Ha intravaszkuláris térbe jutna, észre lehet venni a megnöve
kedett szívfrekvenciáról.} Epidurális anesztézia esetében 3-5 ml 
tesztdózist kell alkalmazni, lehetőleg epinefrintartalmú oldatbóL 
A tesztdózis után a szívfrekvencia 5 percen keresztül-többször-ellen-
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őrizendő, és a beteggel szóbeli kantaktus tartandó:- A:tesztdózis 
·beadása előtt minden esetben aspirációval-kell meggyőződni a· tG, 
ill. katéter helyzetéről. A teljes adag beadása előtt ismételt aspirációi 
kell végezni. A konvúlziót iv. barbituráttal (Venoba•bital), esélleg 
5-10 ml di8Z.epammal (Seduxen) lehet ·megszüntetni. Hipo_tenzió 
esetén elsősorban inatrop hatáljiú vazopresszort kell-_· ~dni pl. 
5-10 mg efedrint iv: · · 
T áro l ás közben az oldat fémekkel nem érintkezhet (injekciós t ú 'vagy 
a fecskendő fémes része). Az amp.-kat felnyitás után azonnal fel kell 
használni, megkezdett amp.-k további tárolása tilos .. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóin-
tézeti) felhasználásra. -
Csomagolás, Marcain inj. · 0,25% 5 amp· (20 mi);•0,50% 5 amp. 
(20 ml). ····· .-·· · • ""·r .:-• 
Marcain-adrenalin inj. 0;25% 5 amp. (20 ml); 0;50% 5 amp; (20 ml). 

MARIPEN Biogal S 71 O 
tabi. 
Hatóanyag. 500 OOO NE penamecillinum tabl.-nként. 
-Javallatok; Középsúlyos --Streptococcus, .-Gonococcus, · 
mococcus és nem penicillináztermelő Staphylococcus nk'""'• ''''"'
zések. Elsősorban felső légúti:iAfekciók, tonzillitisz, bronchitisz keze:.., 
lése,, valamint ·akut reumás láz profilaxisa. Súlyosabb esetekben"----._. 
parenterél is készftmény adagolása a hélyénvaló. 
Ellenjavallat. Penicillinallergia. 
Adagolás. Felnőtteknek: napi 1,5-2 millió NE (3-'4-szerle;tabl.), a 

. klinikai tünetek javulása után naponta 2-3·szor 1_ tablc;._ált.<!laba.n 
elegendő. · . . _. i•.. i 
Gyermekek kezdeti adagja naponta: 6 éven alul 80 000--60000:NE/ 
ttkg, 7-14 éveseknek 50 000-40 OOO NE/ttkg, három adagra eloszt
va .. (A nagyobb mennyiségek a megadott korhatáron belül a kisebb 
testtömegűekre vonatkoznak.) Ezek az adagok- a klinikai tünetek 
javulása után megfelelően csökkenthetők.A Maripen mindig éhgyo
morra adandó! 
R_etJmiJs láz_ recidíva pro_fi/axisára: nap()nta 1. tabi. 
PrófilaXis-céljára:-riaponta -1.::.1% tabi. Ha'a · 
időtartama alatt felső légúti hurutos 
coccusos eredetil nazofaringitisz, 
beteget hat napon át az akut esetekre 
kezeln L A -hatodik nap után a szokványos 
tünk vissza. · 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók, eritéma, urtikária, 
Ouincke-ödéma, igen ritkán anafilaxiás sokk: 
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Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadá$a kerülend6: 
-bakteriosztatikus antibiotikumokkal {hatáscsökkenés). 

- Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor (per os adáskor ritkábban, 
mint .parenterális adagolás esetén) súlyos, sót halálos anafilaxiás 
sokk előfordulhat, elsősorban allergiára hajlamos egyéneken. Ezért 
asztmás, allergiás anamnézis esetén fokozott óvatosság ajánlott. 
A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztallergiára.J<J_i~;;tiis,ai és 
laboratóriumi adatok vannak. -
Megjegyzés. !fl Csak vényre adható ki. és csak egyszeri alkalom· 
mal. 
Csomagolás. 12 tabi.; 1 00 tabi. 

MECLOFENOXAT 
tabi. 

Chimimport B OOO 

Hatóanyag: 100 mg meclofenoxatum ( sósavas só formájában) 
tabl.-nként. 
Javallatok. Túlteszitett szellemi munka, gyoí-s fáradékonyság, dep:.. 
ressziós és neurotikus állapot, poszttraumás neuropszichés zavar, 
korral járó pszichoszomatikus zavar ateroszklerózisos háttérrel, a 
hypothalamus-hypophysis rendszer zavaraiból_adódó diszendokri
nia, neuralgia és neuritisz, továbbá gyermekek visszamaradt pszi
choszomatikus fejlődésa és gyermekkori encefalcipátiák következ
ményes idegrendszeri jelenségei. 
Ellenjavallatok. Hiperexcitáció, szorongással és nyugtalansággal 
járó ·pflzichózis, extrapiramidális rendellenességek. 
·Adagolás. Felnőtteknek és 10 éven felüli gyermekeknek naponta 
60().,2000 mg (6-20 tabi.) több részletben, étkezés után, nem folya
matosan: hetente 5 nap_on át vagy havonta 20 napon át. 10 éven 
aluli gyermekeknek: 200-600 mg (2-6 tabi.) naponta, több részlet
ben. 
Az utolsó napi adagot 16 óra előtt kell bevenni. 
Mellékhatások. Ingerlékenység, fáradtság, álmatlanság. 
Megjegyzés. lfc Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkBzése 
szerint- egy vagy két alkalommal_- isniételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

MEDIVALER 
oldat 

Biogal A 200 

Hatóanyagok. 13 mg atropinium sulfuricum, 780 mg phenobarbi
talum, 520 rng mentholum, 24,61 g extractum valarianae alcoholi
cum fluidum (30 ml oldatban) üvegenként. 
Javallatok. Vegetativ szabályozási zavarok; ideges közérzetzava· 
~ok, kimerüléses eredetű szervi panaszok; poszttraumés vazolabilitás. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia, sztenózis a gyo· 
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mor-bél traktusban, megacolon, .tachiarítmiák, Addison-kór, barbi
turáttúlérzékenység. 
Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-szar 15-30 
csepp; · _ 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, midriázis, akkomodációs 
zavar, fotofóbia, 11 szembelnyomás_ növekedése, obstipáció; tachi
kardia, vizeletöritési nehézség, hangulati labilitás, enyhe kábultság, 
szédülés, émelygés, hányinger, ritkán izgatottság, artralgiform,·neu
ralgiform, ill. mialgiform fájdalmak, akut intermittáló porfíria, túlérzé
kenység (bőrkiütés, szemhéjon, ajkon, arcon kifejlődő ödéma, láz, 
a máj degeneratív elváltozása}. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- daxiciklinnel és·grizeofulvinna_l_ ·(metabolizmusukat·gyorsitja, ha-

. tásukat csökkenti}; · ·"'' · · .. ·· · · · · · · 
-egyéb barbituráttartalmú szerakkel és Sartannal ( hatásfokozódás j. 
óvatosan adható: · · . . · 
-egyéb központi idegrendszeri depresszánsokkal- (eQytTíás.hcltását 

erősithetik}; . . 
-triciklikus· antidepresszári~okkal (az antid8presszh/ hatás ·csökken-

het}; .. . . . . . . . . .. . . . . r 
- kumarinszármazékokkal (az antikoaguláns hatás_ csökken);- \ 
-: szteroidokkal ~s ösztrogénekkel (hatásukat csökkentheti);_.-
- antikolinerg hátáskomponeÍlssel is·_ rendelke_ző gyógyszerekkel. 

mint amantadin,. triciklikus antidepresszánsok, neufolePtikumok, 
egyes antihisztaminok. stb. ( antikolinerg hatás fokozódik}. 

Figyelmeztetés. Terhességb~m. és Szoptatás alatt csak kivételesen, 
orvosi ellenörzés·:mellett adható.· . , · , -."'"':_ .. -
Ovatosan;· csökkentett ·adagban adandó veSe:- és: májbeieQek""il6R:
Hozzászokást okozhat( a fenobarbitáltartalom miatt). Rendeléáe fo' 
kozott körültekintést igényel az anamnézisből ismert, egyéb· gyógy
szerekkel szemben kialakult hozzászokáS, ill. abúzuS esetén. Huza
mos alkalmazásának abbahagyásakor elvonási tünetek (izgatottság, 
_alvászavar)_jelentkezhetnek. A já_rmúveZető képes·séget és a baleseti 
veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell 
meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége· és adago
lási.módon. történő alkalmazás.• mellett.lehet járművet vc.'"'"'·''""'Y~~··"'" 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. . -
Alkalmazásának, ill. hatásának időtartaina "álatt tilos-.;szeszes italt 
fogyasztanil · · 
Megjegyzés. oJO Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint-- egy·vagy-két alkalommal·- ismételhetcj. , -
Csomagolás. 1 üveg (30 ml}. · 
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MEFOXIN Merck Sharp s 710; s 720 
in j. 
Hatóanyag. 1 g, ill. 2 g cefoxitinum natriCum amp.-nként. 
Javallatok. Légúti, húgyúti, csont- és ízületi fertőzések, valamint 
a női genitáliák, a bór_ és lágyrészek fertőzései, peritonitisz_ és más 
hasi és medenceúri infekciók, endokarditisz, szepszis, különösen 
anaerob és aerob baktériumok okozta ún. "kevert"·_fertózé!;i~ben. 
Posztoperatív fertőzések elhárítására, elsősorban olyan éSete"kben, 
ahol posztoperatív infekció fellépése várható. 
Ellenjavallatok. Cefoxitintúlérzékenység, cefalosporintú1érzé~ 
kenység, laktáció, 3 hónapnál fiatalabb kor. 
Terhességben--kifejtett hatását még nem tisztázták teljes mértékben, 
ezért a terhesség folyamán lehetőleg ne alkalmazzuk. 
Adagolás. Felnőtteknek szokásos adagja naponta 3-9 g (3-szor 
1-3 g} a fertőzés súlyosságától függően. 8 óránként adagolva. 
Adagja csökkent vesefunkció esetén a következő táblázat szerint 
módosul: 

Kreatinin- Az adagok 
Vesefunkció clearance Adag ismétlésének 

l (ml{min) (g) gyakorisága 
(óra) 

enyhébb csökkenés 50-30 1-2 8-12 
közepes csökkenés 29-10 1-2 12-24 
súlyos csökkenés 9-5 0,5-1 12-24 
anúria <5 0,5-1 24-48 

Egyszerű húgyúti fertőzés esetén szokásos adagja naponta 2 g {2-
szer 1 g), gonorrea esetén naponta egyszer 2 g. Gyermekeknek: 
3 hónapos kortól 80-160 mg/ttkg/nap 4-6 egyenlő adagra osztva. 
A teljes napi adag súlyos fertőzésekben 200 mg/ttkg,ra emelhető, 
de a 12 g-ot nem haladhatja meg. 
Preventfv céllal im. vagy iv. a sebészi beavatkozás előtt kb.- %-1 
órával, majd azt követően 6 óránként 2 g. A profilaktikus alkalmazás 
24 őránál tovább nem tarthat. 
Mellékhatások. Ritkán enyhe, átmeneti túlérzékenységi tü.Qetek, 
amelyek általában_ nem teszik szükségessé a kezelés megszakítását. 
Múló hányinger, hányás, hasmenés, átmeneti leukopénia, neutropé
nia, hemolitikus anémia, urtikária, pruritisz, eozinofília, láz. A kezelés 
alatt pozitív Coombs-vizsgálati eredmény lehet. 
Megjegyzés. ~ill Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti {gondozó---~ 
intézeti) -felhasználásra, anaerob baktériumok okozta súlyos fertőzé
sek esetén. 
Csomagolás. 1 amp. (1 g}; 1 amp. (2 g}. 
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MELIPRAIIiiiN EGIS C.3ÓO 
1 Omg és 25 mg drazsé; i nj. 
Hatóanyag. -1 O, ilL 25 mg- imipraminiuní chioratum · drazséOként; 
25_ ril~i-imip[amin-iuril. chioratum (2 ml) amp.-nként. _ 
Jávallatok.-Endogén -depresszió (periodikus depresszió, a psicho-. 
sis -maniac;o'-depressiva depresSZióS fázisa), .involúciós, orgBilikus 
kórképekhez kapcsolódó depresszió. · 
Gyermekgyógyászatban: enuresis nOcturna~ 
Ellenjavallatok. lmipramin vagy rokon vegyülettel szemben·fenn
álló·túlérzékenység. Vese- és májkárosodás; isémiás szivbántalmak, 
tachikardiával járó kórképek,_ kardiális elégtelenség, miokardiális.in
farktust követő állapot,·terhesség, szoptatás, -fokozott görcskészSég-
gel járó állapotok; · ' .· • . . . · · .. , _. .. . • • > 
Adag_olás.lndividuálisan alkalmBzandó.'AkívántterápiáS-,hatás 1-3 
hetes kezélésután várható. A< kezelést kisebbadagokkal kell kezdeni, 
majd az adág fokozatosan emelhető. 
Parenterálisan csak a terápia kezdetén, és olyan betegnek alkalmaz
zák, akinek az orális adás nehézségekbe ütközik. A követkeiő ada
goláSi sémák alkalmazhatók felnőtteknek: 
a) Kezelés ím. írijekci6val + 25 miJ-os- drazséval: első nap 
1-:amp.,-majd naponta 1 ahlp.-varemelhető az adag. A 7. naptól 
amp. helyett 50-50mg-ot kap per os a beteg. A 13. napon már 
drazsé! kap (350 mg-ot 3-szórra elosztva), majd naponta 25 mg
mal (1-1 drazsé) csökkentve az adagot,_elérhetó a napi150mg-os 
per os fenntartó adag. Ha a drazséra-való áttéi'_éskor visszaesés 
mLJtatkozik, márlegelni kell az im. kezeléshez való visszatérést. 
Az enyhébb, nem-pszichotikus depressziókban napi 2 amp.,::nt. n_~pi 
3-6 drazsé (75-150 mg-nak megfelelő) elegendő. ~- .. ," ~ •· 
b) Kezelés25mg-os drazséval: 10-14 napig fokozatosan emelll,~dik 
a napi adag 150-250 mg-ig (6-10 drazsé), majd fokozatosancsók
ken napi 50-150 mg (2--1> drazsé) fenntartó adag ig. Enyhébb dep
ressziókban napi 3-6- drazsé; fenntartó adagként 1....,.2 draZsé ·ele
.gendő. 
c) Orális-kezelés 10'mg-os--diazséval: a fenntartó:adag napi 30-120 
mg (3-szor 1, ill: 3-szor 2-4 drazsé). 
Kombinált kezelés: Major trankvillánsokkal, Tisercinnel, rvJell_eril_l_e_l 

-;együtt adható. - . · _ -~ · ·_ - ---
GYermekek átlagos napi adagja: 3-6 éves korban: 5.mg (14 1 Omg
os drazsé) naponta egyszer, 7-12 éves korban: 25 mg (egy 25mg
os drazsé) naponta egyszer, lefekvés. előtt egy-órávat 

'""""'- 2 éves kor alatt nem adható! 
Mellékhatások. _ Szájszárazság, izzadás, gyengeség,_· szédülés,-' -fej
fájás, álmosság, ortosztatikus hipotenzió, tachikardia, akkomodációs 
zavar, homályos látás, obstipáció, vizeletretenció, nyugtalanság,-· 

-agitáció,- álmatlanság: .Ritkábban: allergi'ás-:·:reakciók, ·fa--szcikuláris ' ';·:t:.fi': 
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rángások, tremor, epilepsziás roham, paresztézia, hallucináció, kar
diális aritmia, libidóváltozá.~, impotencia, ginekomasztia, galaktor
rea, fotoszenzíbilizáció. - Orökletes gyógyszerérzékenység elófor
dulhat. · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorokkal (a centrális izgalom fokozódik). 
Óvatosan adható: . 
- feniteinnal (epileptiform rohamok jelentkezhetnek); _:__; ~·~ 
- adrenergbénftó vérnyomáscsökkentökkel (az antihipertenziv ha-

tást gátolhatja); 
- fenotiazinokkal, benzodiazepinokkal, antikolinergikumokkal 

(centrális nyugtató, ill. antikolinerg hatás fokozódása); 
- szimpatomimetikumokkal (fokozott vérnyomás-:emelkedés); 
- tiroidokkal (az antidepresszív hatás fokozQdik). 
Figyelmeztetés. Az injekció csak im. adható! 
Gyermekek, serdülőkorú és idős betegek a készítményre érzéke
nyebbek, mint a felnőttek. 
MAO-inhibitorok adását a Melipramin-terápia megkezdése előtt 
3-6 héttel abba kell hagyatni. 
Ambuláns betegeknek a szigorú megfigyelés alatt álló hospitalizált 
betegekhez képest kisebb adag alkalmazása javasolt. A szuicidkész
tetés miatt minden-beteget fokozottan kell figyelni. 
Különös óvatossággal adható kardiovaszkuláris kórképekben szen
vedő,.glaukómás, vizeletretenciós betegeknek, hipertireózisos, epi
lepsziás, szkizofrén betegeknek. Cukorbetegek orális antidiabetikum
adagját célszeríl újból beállítani. lmipr'amin adása mallett az elektro
sokk-kezelés csak igen .nagy óvatossággal végezhető. 
A-vérképet és májfunkeiét rendszeresen ellenőrizni kell. Alkalmazá
sának első szakaszában - egyénenként meghatározandó ideig -
járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 
A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Szeszes ital fogyasztása tilos! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -egy vagy két alkalommal - ismételhető._ -
Az inj.-t az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a 
gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg és szakmailag ·illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé (10 mg): 50 drazsé (25 mg): 10 amp. 
(2 ml). 

MELLERIL EGIS C 200 
25 mg és 100 mg drazsé; 200 mg retard tabi. 
1-:iatóanyag. 25 mg, ill. 100 mg thioridazinium chioratum drazsén
ként; 200 mg thioridazinium chioratum retard tabL-nként 
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Javallatok. Szkizofrénia akut és krónikos es"etei (psychtrsis_mania
co-depressiva, organikus pszichoszindrómák, agitáció); depresszió
ban antidepresszfvumokkal kombinálva, epileps:Ziás magatartásza
varok ke_zelése antikonvulzív terápia mellett; neurózis (anxietás, 
pSzichoszomatikus· panaszok,--.alvászavar). Alkoholelvonó_-~kúrában 
az elvonási tünetek enyhit~se. Belgy(>gyászatban az alapbetegséget 
kisérő pszichés feszültség csökkentése. Pre- és pOsttoperatív'álla
potban a szorongás "és feszültség csillapftása. 
Gyermekgyógyászatban: viselkedési zavarok.· 
Ellenjavallatok. Alkohol. narkotikumok. hipnotikumok okozta kó
ma. Kardiális károsodás; keri~gési elégtelenség. Terhesség.
Adagolás. A kezeléstajánlatos kisebb adagokkal kezdeni. s fokoza
tosan emelni. Felnót!eknek átlag_os-napiadaJ]ja'ambulá_nsterápiában 
25-50:-150 mg, -~ egyenlő részletben, · krónikus· pszichózisok 
hosszan tartó kezelésére az. átlagos napi adag·100c300·mg; akut 
pszichózisok intézeti kezelésére napi .1 00:-600 mg. · 
Gyermekek átlagos adagja 0,5-0,75 mg/ttkg/2-3-szor naponta, Pl. 
:Hl éveseknek 2-3-szor 12,5 mg, 7-14 éveseknek 3-5"SZÖr 
12,5 mg. Éjszakára (alvászavar esetén).vacsora után 3-6 éveseknek 
Y.-Y, drazsé (25 mg-os), 7.-14 éveseknek 'k-1 drazsé (25 mg-os)l 
Mellékhatások. Orr-. száj- és garats>:árazság, mérsékelt hipotónia, 
álmosság, fejfájás, szédülés, gyengeség; gyomorpanaszok, émely'· 
gés, hányás, hasmenés. Bőrtünetek (urtikária, dermatitisz, fotbszen
zibilizáció), ödéma, májártalom, leukopénia, agranulocitózis .. Szívrit
mus- és vezetési.zavarok, endokrin zavarOk (amenorrea, galaktorrea, 
késleltetett ejakuláció). Retinopátia. Nagyobb -adagok.után pig
mentretinopátia (látásélesség csökkenése, barnás szinlátás)1~ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása- tilos: ·~:~'---_ .:·-~ . .-···" 
- MAO-inhibitorral (a centrális'.izgató hatás mértéke fokozódik). 
Ovatosan adhat6: .. . ·. · ' .' , 
- antihipertenzfvumokkal. (fokozott vérnyor'náscsökkenés}~ _. 
-a központi idegrendszer depresszánsaival (hatásfokozódáS); 
~ levodopummal (hatását csökkenti). 
Figyelmeztetés. MAO-inhibitor· szedése után· a Melleril-terápia 
megkezdése előtt 3-6_ hetes szünetet kell tartani. 
Gyermekeknek 2 éves kor alatt nem· adható. 

"A -100-iii{j-óS --draise es a fe(afd tBbL iJYerihekekhek ·nem aa'hato?············'.~!BL' 
Glaukóma.:esetén csak kis adagokban- alkalmazható. 
Hosszan tartó kezelés és nagyobb adagok alkalmazása esetén az 
együtt adott orális antidiabetikumok adagolásának újrabeállítása 
célszerúl 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenkéRt meghatározahdó. 
ideig- jármúvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó-munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó-meg a tilalom méctéke. 
Alkalmazásának ideje alatt.szeszes italt.fogyasztani:tilos! 
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Megjegyzés. + A 25mg-os drazsé és a retard tabi. csak vényre 
adható ki. Az-orvos rendelkezéseszerint-egy vagy két alkalommal 
- ismételhető. 
A retard tablettát az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelhe
ti, aki a gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógy
szerelésére területileg és szakmailag illetékes. A 100mg-os drazsé 
kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóintézeti) felhalil;ná-
lásra. "-~--- --··-·''" 
Csomagolás. 20 drazsé (25 mg); 100 drazsé (100 mg); 10 relard 
tabi. (200 mg). 

MENOTEST Human x 130 
L.: 2.8 fejezet. 

MERISTIN Alkaloida-EGIS F OOO 
tabi .. végbélkúp • 
Hatóanyagok. 20 mg phenobarbitalum, 20 mg papaverinium 
chloratum, 200 mg aminophenazonum tabl.-nként; 0,5 mg methyl
atropinium nitricum, 11 ,6 mg codein um, 32,8 mg phenobarbitalum, 
35,6 mg papaverinum, 200 mg aminophenazonum kúponként. 
Javallatok.- Viszcerálls _görcsök, diszmenorreás fájdalmak. 
Ellenjavallatok. Aminofenazon·, barbituráttúlérzékenység. A kúp 
glaukómában. · 
Adagolás. Egyszeri adagja felnótteknek ·1. esetleg 2 tabi. vagy 
1 kúp.-a.mely szükség esetén 1-2 alkalommal megismételhető. Isko
láskorú gyermekeknek 'k-1 tabi .. ill. kúp. 
Mellékhatások. Hányás. szédülés, álmosság. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adhat6: 
- kumarinszármazékkal (az antikoaguláns hatás csökkenhet); 
- barbituráttartalmú gyógyszerekkel és Sertan·tabl.-val epilepsziá-

ban (a barbiturát szintje ·emelkedik a vérben). 
Figyelmeztetés. Tartós vagy gyakori alkalmazás esetén a vérkép 
ellenőrzése szükséges. 
A járművezető kél}ességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé· 
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 

, álkalniéfzása ·me! lett IE! het járművet vezetni vagy baleseti veSzéllyel 
járó munkát végezni. -
Megjegyzés. Kúp ++,tabi. ;o Vény nélkül is kiadhatók. 
Csomagolás. 20 tabi.; 5 kúp, 

MESTINON Roche mF 100 
\ drazsé, inj. 
Ha~óanyag: 60 mg pyridöstigminium bromatum- drazsénként; 
1 mg pyridostigminium bromatum (1 ml) amp.·nként. ' 
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Javallatok. Bélatónia,- -atóniés .·székrekedés, myasthenia gravi_s, 
centrális és-perifériás parézis,· kurárehatás megszüOtetése, terhességi 
láz. 
Ellenjavallat' Asztmás roham. . . . .· 
Adagolás.-· Szbkáso_s adagja bélatónia, atóniás székrekedés.esetén: 
60 mg (1 drazsé) vagy 1-2 mg (1-2 amp.) im. 4 óránként. Paroxiz
mális tachikardiában;. sinustachikardiában: 120-180 mg (2~3 dra
zsé) naponta 3-4-szer. 
Myasthenia gravis pseudoparalyticában naponta 120-720 mg (2-'4-

, szer 1-3 drazsé) vagy 2-5 mg (2-5 amp.) sc. (ill. im.). Az adag 
esetleg emelhető. Megfelaló beállítással a hatás egész éjszaka tart. 
Különösen makacs esetekhén a kezelés prosztigminnel1degészít•-
hető. . . . . · c' · 
Centrális és perifériás parézisben: 60-360mg (1~drazsékvagy 1-2 
mg (1-2 amp.) sc. vagy im,, ar eset súlyosságától függőeh> 
Lumbál- és nyakszirtpunkció utáni panaszot.enyhítésére-profilakti
kusan 1 _drazsé vagy 1 amp. sc., .ill. im. 15 perccel a punkció előtt. 
Migrén esetán naponta 360-540 mg (3-szor 2-3 drazsé) vagy napi 
1 mg (1 amp.) sc. vagy im. . · 
A kurárehatás megszüntetésére keverék-injekció (5 amp. Mestinon · 
+ 0,5 mg atropin-szulfát) alkalmazható, esetleg napi két részletbe(!. 
Az adag kuráretúladagolás esetén sem léphető jelentősen .tút 
Terhességi láz ellen 60 mg (1 drazsé), ez szükség esetán egyvagy ,,,;,cll~ 
többnap után ismételhető. A terhesség folyamán általáb.an 300 mg- ·· 
ot (5 drazsé) alkalmaznak. 
Mellékhatások. Enyhék és ritkák, amelyek általában feleslegessé 
teszik az atropin alkalmazását. Esetleg. fellépő paras_zimpatik~~ hatá
sok OA mg atrapinum sulfuricum sc: -vagy im. alkalmazásáyélt'!leQ .. 
szűntethetők. , " . __ . . - _ <.: 
Gyógyszerkölcsönhatások .. O vatosan adható: --;:,. 
- morfin- és barbiturátszármazékokkal {hatásukat.~rősitheti). 
Figyelmeztetés. Asthma bronchiale és bronchitis spa$tica .e~téil 
csak óvatosan alkalmazható. 

- Alkalmazásának.és'a pszichomotorOs teljesitniényt befolyásoló~ha
tásának _időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszél_lyel 
1ár6- munkát végezni tilos. -
:Me-gjegyzés.-~~~- Drazsé.- Csak vényre adhatb"'ki, és c!;~;~~~~~~::~c::j~T 
alkalommal. - A körzeti orvos, üzemi körzeti .órvps, ü 
továbbiakban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a terüleotihla 
szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály,,szakrendelés (gon
dozó} szakorvosa javasolja. A javaslatottevő intézet megnevezését, 
a javaslat keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A ke;,elliOP,IPS,cc 
krónikus betegségek _esetén- ajavaslat alapján, 
mítva maxirriálisan 12 hónapig rendelheti a gyógyszert. An1er1nviben 
a beteg számára ezt az időtartamot-meghal_adóan továbbra-is SZllKSO->-" 
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ges a gyógyszer, úgy az csak újabb szakintézeti javaslat alapján 
rendelhető. --Csak abban az esetben rendelhető; ha a· beteg gy6gy
kezelése más, forgalomba hozatatra engedélyezett gyógyszerrel 
eredményesen nem biztosítható. 
/nj. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóintézeti) felhasz
nálásra. 
Csomagolás. 150 drazsé: 50 amp. (1 ml). 

METHIONIN Alkaloida M 400; mM 990 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg methioninum tabl.-nként. 
Javallatok. Járványos hepatitisz, táplálkozási egyensúiyzavarból 
eredő zsíros májdegeneráció, hepatotoxikus anyagok (széntetraklo
rid, kloroform, trinitrotoluol, tetraklóretilén, foszfor, arzénvegyüle
tek) okozta mérgezéskor keletkezett zsíros májdegeneráció, májcir
rózis, súlyos égés. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3 g (3-szor 2 tabi.) 
Gyermekek napi adagja: 
2-12 hónapos korig 375-750 mg (3-szor Y.-V.dabl.), 
1~ éves korig 750-1500 mg (3-szor %-1 tabi.), 
7-12 éves korig 1500 mg (3-szor 1 tabi.). 
Megjegyzés. >I< Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi. 

METHOTREXATE Chemapol L OOO 
5 mg és 50 mg inj. 
Hatóany'ag. 5 mg, ill. 50 mg methotrexatum (nátriumsó formájá
ban) poramp.-nként. 
Javallatok. Gesztációs korionkarcinóma, emlőkarcinóma, akut lim
tobiasztos leukémia, leukémia meningeális manifesztációja, malig
nus limfóma, csont- és lágyrészszarkóma, tüdő- és bőrtumor, Bur
kitt-limfóma, mycosis fungoides és fej-nyak tumor. Általában kom
binációs kezelésben alkalmazható. Súlyos, más kezelési ·eljárásokra 
rezisztens pszoriázis tüneti kezelése. 
Ellenjavallatok. Terhesség, máj- és vesekárosodás, csontvelő
hipoplázia, leukopénia, trombocitopénia és anémia. 
Adagolás és alkalmazás. lm., iv., ia. és intratekálisan alkalmaz
ható. 
Korionkarcinómában és korion karcinómához társuló maia hydatido
sában naponta 15--30 mg, 5 napon keresztül im. Akut limfoblasztos 
laukémiában a remisszió fenntartására 15-18 mg/m2 iv., 5 napos 
periódusokban, közbeiktatott szünetekkel. Menlngeális manifesztá
ció esetén 0,2-0,3 mg/ttkg intratekálisan, hetente egyszer, a kopo
nyatájék besugárzása mellett. Más adagolási sémaszerint másodna
poriként 4-szer 0,8 mg/ttkg/nap, 8 óránként 0,3 mg/ttkg kalcium-
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folinát (Leucovorin) egyidejű alkalmazása mellett. ·Jntraarteriális in
fúzióban24 óra alatt 50 mg adható, 5-1 O napon keresztül, 6 mg4-8 
óránként adagolt Leucovorin együttes-adása mellett. Egyéb tUmorok 
kezelésére egységes adagolási séma nem alakult ki. 
Mellékhatások. Fáradtság, gasztrointesztinális tünetek (hányás, 
hasmenés, fekély -és vérzés)., láz, fertőzésekkel szembeni. csökkent 
ellenálló--képesség. Előfordul eritéma~ urtikária, ache -furunculosis, a 
fényérzékenység növekedése, depigmentáció és alopecia, csontve
lő-depresszió, vérzékenység. Erős hepatotoxikus hatás, akut atrófia, 
nekrózis, májcirrózis. Faringitisz, urogenitális károsodás, továbbá 
fejfájás, álmosság; homályos látás. néha afázia, parézis. Mallékhatá
sok jelentkezésekor az:adaQot csökkenteni- kell, .esetleg a-kezelést 
meg kell szakitani. Ha: a -toxikiJs--,tünetek megszOnnek:'a-·kezelés 
folytatható; ··· ·.. · · · · .. · · • • . . . 
lm; vagy iv. adagolt Leucovorin hátásosan--közömbösíti a-Methotre
Xate toxikus hatásait, így eredményesen alkalmazható túladagolás
kor. Lehetőleg az intoxikációt követő 1 órán belül kell adni, ellenke
ző esetben hatása erősen csökken. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- szalicilátokkal, szulfonamidokkal. szulfonamidszármazékokkal.le' 

nitoinnal, tetraciklinekkel, klóramfenikollal, diuretikumokkal (tO~i-
citását !okozhatják). • 

Figyelmeztetés. A kezelés élőtt, közben,·majd aztkövetően a máj--,, 
és vesemOködést ellenőrizni kell, valamint malikasátvilágítást szük- ~'--': · 
séges végezni. 
A poramp.-tartalmát közvetlenül a használat előtt kell aqua dest. pro 
inj.-ban feloldani (5 mg-ot 2 mloben, 50 mg-ot 20 mH>en). Az 
oldat azonnal felhasználandó.~ _ , __ ~-- _ 
Konzerválószer-tartalma miatt csak kis összadag (legfeljebb 2:5 mg'/ 
ttkg) <>Setén alkalmazható. Ennél nagyobb mennyiségú metotrexát
szükséglet esetén az 500, ill. 1000 mg hatóanyag-tartalmú- para
benmaotes- inj. használható. 
Megjegyzés.- 114 114 Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 10 amp. (5 mg); 10 amp. (50 mg). 

METICILLIN Chinain s 710 
inj. 
Hatóanyag. 1 g methicillinum natricum poramp.-nként. Oldószer: 
aqua dest. pro inj. (1,5 ml) amp.-nként. 
Javallat. Penicillinrezisztens (penicillinázteímelő) Staphylococ
cus-fertőzések. 
Ellenjavallat. Penicillintúlérzékenység. . 
Adagolás.-Felnótteknek. és 40. kg-"On,felüli gyermekeknek4-6--szor 
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1 g/nap; 40 kg-on aluli gyermekeknek 4-6-szor 25 mg/ttkg/nap 
im. vagy iv. (infúzióban!). , 
Mellékhatások. Allergiás reakciók: eritéma, urtikária, angioneuro
tikus ödéma, anafilaxiás sokk; csontvelő-depresszió; átmeneti neut
ropénia; vesefunkció romlása: hematúria, azotémia. Az im. i nj. fájdal-
mas lehet. -
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
-bakteriosztatikus antibiotikumokkal {hatáscsökkenés). -_ _;;____ -~~~-

Penicillint és aminoglükozid típusú antibiotikumot együtt adva az 
infúziós oldatban, hatáscsökkentő kémiai reakció jön létre, ezért a 
két szer külön adagolandó. 

Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor súlyos, sót halálos anafilaxi
ás sokk léphet fel, főleg allergiára hajlamos-egyéneken, ezért allergi
ás, asztmás anamnézisú betegek penicillinkezelésekor óvatosság 
ajánlatos. 
A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztallergiára klinikai és 
laboratóriumi adatok vannak. 
A kezelés folyamán a vérkép és a vesefunkció rendszeres ellenŐrzése 
szükséges. 
Az-injekciós oldat közvetlenül a használat előtt készítendő el. A por 
az oldószerben maradék nélkül feloldódik; lv. infúziója előnyös, de 
legfeljebb 8 órás időtartamra elegendő oldat készfthető egyszerre. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg~gyógyintézeti _ (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. lO am p. + 1 O oldószer. 

METOPIRON Ciba N 100; X 100 
kBpszula 
Hatóanyag. 250 mg metyraponum kapszulánként. 
Javallat. Vizretencióval társuló megnövekedett aldoszteronkivá
lasztás {másodlagos hiperaldoszteronizmus), beleértve: májcirrózis, 
nefrózis, pangásos szfvelégtelenség okozta ödéma; primer hiperal
doszteronizmus (Conn-szindróma). 
Diagnosztikumként: hypophysis elülső lebeny múködésének ellen
őrzése, normális mellékvesekéreg-múködés mellett, pl. sebészeti be
avatkozás előtt hipofizektómia után vagy szteroid okozta,diabétesz 
és diabetes maiiitus megkülönböztetése: 
Adagolás. A napi adag általában 1,5 g (6 kapszula) 3-4 részletben. 
dexametazonnal, prednizolonnal együtt. Ha szükséges, a kezelés 
diuretikummal kiegészíthető. 
Diagnosztikai alkalmazás: 
1. Kontrollértékek megállapítása a vizelet 24 órán át tartó szteroidtar
talmának mérésével. 
2. 24 óra alatt 4 ó~ánként 500-750 mg-ot (2-3 kapszula) vesz be 
a beteg, összesen 3,0-4,5 g~ot (12-18 kapszula), tejjel vagy étkezés 
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után. A vizelet-szteroidkoncentrációjára kifejtett maximális hatása az · 
adagolási követő 24 órával jelentkezik. Az elülső. fali hypop~ysis 
normál funkciója esetén közelítőleg _a kontrollérték kétszerese:novel1 
a.11 ".;dezoxl~kortizol és más 11-dezoxi-szteroidok- koncentrációját. 
A kóncentrációnöveked_és hiánya elégtelen mlíködést jeiEl!i. --Ha a 
teszt negadv er~drí1énn}'el jár, ajánlatos an~ak ellenőrzése; -hogy--a 
mellékvesekéreg reagál-e-ákortikoStimulusra;--~ajd,a_vizeletberrlevő 
különböző szteroidok szintjének mérésére. (A VIzsgálat néhány nap-
pal a Metopiron-teszt végrehajtása előtt is elvégezhető.) -
Mellékhatások. Erősen csökkent mellékvesekéreg- vagy elülsóhy
pophysis-mlíkődés esetén .(pl. hosszan tartó_ kortikoszteroidkezelé~ 
követően), átmeneti ·mel!ékvesekéreg-e!égtelenség alakulhat k~;-

- amely cgyorsan r'negsz-üntethetó;-kg_rtikoszteroidok~,;alkalmazásával. 
Szédülés, kábultság, fejnyomáSérzése is előfordulhat._ 
Figyelmeztetés .. Cirrózisos betegek esetenként .későbben .reagál
nak-a kezelésre, valószínűleg a máj károsodása következtében-kiala
kuló lassú bb kortizailebontás miatt. Pajzsmirigy gyengült-mlíködése 
esetén a vizelet 17-hidroxikortikoszteroid tartalma csak enyhén vagy 
egyáltalán nem nő a kezelés hatás~ra. Alkalmazása előtt azo~ Qyó_gy~-
szerek adását, melyek a hypophysis- és mellékvesekéreg~mukodesre ~ 
hatással-vannak, be kell szüntetni. Az--ACTH mennyiségének-még
növekedése mallett a Metopiron-kezelés következtében a 11-~eZQ
xi-kortikoszteroid-szint növekedése _is előfordulhat,_ ez utób_b1 só-.. 
visszatartó hatású, amely így semmissé teheti az aldoszterongátlás ~" 
által elért kedvezé hatásokat. Glükokortikoidok egyidejű alkalmazá
sával megakadályozható az ACTH mennyiségének nö~ekedése, va
lamint a-1-1-dezoxi-kortikoszteroidoké is, az ilyen komblhál_t-i<ezelés
sel diUretikus és nátriumürítő hatás érhető el. Ezen hatás~~l.entós~n 
emelhető diuretikum egyidejű adásával. '"-·- :\_- _ -_) 

, Megjegyzés. ll- Kizárólag fekvóbeteg.-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 50 kapszula. 

· METOTHYRIN Kőbányai M 800 
tabi. 
Hatóanyag~ 10.mg,thiamazolum tabl.-nként. _ -, 
Javallatok. Hipertireózis;'tire'Oidektómia ,előkészítése.------. 
Ellenjavallatok. Túlérzékenység, terhesség,. szoptatás1 
leukopénia~:bármilyen lázas állapot.- · 
Relatív ellenjavallat: hipertireózis és terhess~,g-- fennállta -.esetén, a 
terhesség második. felében tireoidektómia -:_előkészítésére fokozott 
sllen.órztjs_mellett alkalmazható. _ '. 
Adagolás. A kezdő adag felnőtteknek ~aponta 60 mg (3_-sz?r 
2 tabi.). Ezt:az adagot 6-1 O héten át célszeru .ada_golm. Ha szubjekllV 
panaszok--tartósan-rendezödtek és .. az--Objektlv-tunetek IS .a,pajzsml""--
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rigymúködés tartós normalizálódására utalnak (testtömeg-, pulzus
szám-, pajzsmirigyhormon-vizsgálatok), ez az adag az egyéni szük
ségletnek megfelelően a klinikai kép gondos megfigyelése. mellett 
fokozatosan csökkenthető. A legkisebb fenntartó adag napl 20- mg 

- (2 tabi.), amelyet naponta egy alkalommal kell bevenni. A kúra.:tel
jes időtartama általában 1-1-'!12 év. 
Kombinált kezelés: A hipertireózisban észlelhető néhány,_~_Qn_~~,$Ök
kentésére- melyek a szimpatikus idegrendszer izgalmára, 111. a meg
növekedett katekolaminérzékenységre vezethetők vissza- P-recep
tor-blokkolókkal előnyösen kombinálható a tireosztatikus kezelés. 
Astrumigén hatás ell.ensúlyozására jódkészítményt Liothyroni"-;t 
vagy pajzsmirigykivonat-ot tartalmazó gyógyszert célszerű adag alm. 
Mellékhatások. Gyengeség, fejfájás, hányinger, hányás, izületi ~s 
izomfájdalmak, sárgaság, nyirokcsomó megnagyobbodása, bőrtu
netek, esetleg haj hullás, allergiás reakciók, endokrin oftalmopátiás 
tünetek fokozódása, torokfájás, szájnyálkahártya gyulladása, láz, 
agranulocitózis, ritkábban aplasztikus anémia, trombocitopénia. 
Figyelmeztetés. A kúra során a vérképet legalább 2 hetenként 
rendszeresen ellenőrizni kell (fehérvérsejtszám, ill. vörösvérsejtszám, 
trombocitaszám, minőségi vérkép). Minden hirtelen fellépő beteg
ség vagy panasz (elsősorban torok- és szájnyálkahártya,;.tünetek 
jelentkezése) esetén a vérkép soron kívül e~lenóri~e~d?··.H~-a fehér
vérsejtszám ismételten 4 x 1 09/l alatt van es·-a mmoseg1 verképben 
a granulociták száma 50% alá csökken, a kúrát azonnal félbe kell 
szakitan i. Bármely okból fellépő lázas állapotesetén megszakítandó 
a készítmény alkalmazása. 
Megjegyzés. + Csak vényre adh~tó ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - Ismételhető. 
Csomagolás. 25 tabi. 

METYPRED Orion mV 100 
depot inj., inj. (szárazamp.), tabi. 
Hatóanyag. 80 mg methylprednisolonum aceticum (2 ml) depot 
amp.-nként; 250 mg methylprednisolonumnak megfelelő methyl
prednisolonum-natrium-succinicum szárazamp.-nként; 4 mg me-
thylprednisolonum tabl.-nként. . _ 
Javallatok; Kollagén és allergiás betegségek, egyes hematológ1a1, 
vese-. máj- és bőrbetegségek, sokkterápia (kivéve szeptikus sokk), 
transzplantátumok fenyegető kilökődése, valamint egyéb szisztémás 
glükokortikoidkezelést igénylő állapotok. 
Ellenjavallatok. Tbc, anti bak-teriáJisan nem .kezelt más akut és 
krónikus bakteriális, ill. virusfertózések, szeptikus sokk. 
Adagolás. Egyéni; a megbetegedés természetétól és súlyosságától 
függ. Kezd6 adagja felnőtteknek naponta Hl-20 mg (4-5 tabi.), 
fenntartó adagja naponta 4-12 mg (1-3 tabi.). 
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Hosszan tartó kezelés esetén igen kis adagokat .kell alkalmazni, 
lehetőleg csak másodnaponként. 
Adepot.inj.1-4 hetenként 40-120 mg (1>-11> amp.) im; 
lntraartikuláris ·használatkor az ízület méretétől függően hetenként 
4-80 mg (0,1-2 ml). . . · . · .. 
Bursába vagy ínhüvelybeadva4-30 mg .(0,1,-0,75 ml). . c· 
A száraZBmpullás inj. adagja a -betegség -súlyosságától--függ.·Traú~ 

., más sokk esetén és transzplantáci át követően 30 mg/ttkg.iv. A nagy 
adagokat lassan -:- legalább 1 O perc .alatt vagy infúzióban - kell 
beadni. 
Mellékhatá_sok. Cushing ·szindróma, mellékvese-atrófia~- fertőzé
sek· iránti fo'Röiott érzékenység;- -oszteoporózis,- gyomorfekély-akti
váció, cukoregyensúly megbomlása,.-:: irttraokuláris_. -nyomásfokozó-

- dás, pszichés rendellenességek, hipertenzió, -hrildvilágarc>: hirzutiz-
mus~ bőratrófia. - ._-· ,' - "-- .. --- ---'---·-- _, 
Megjegyzés. of< of< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó-
intézeti) felhasználásra. ., __ ,__ - _ 
Csomagolás. 25 amp. (2 ml) (80 mg) depot inj.; 1 poramp. 
(250 mg) +oldószer; 100 tabi. (4 mg). 

MEXITIL· · Boehringer l. H 
inj., kapszula 
Hatóanyag. 250mg mexiletiniurtí chioratum (10 ml) amp.-nkl,nt; •. 
200.mg mexiletinium chioratum kapszulánként· 

- Javallat-ok. Ventrikuláris aritmiák: miókardiális infarktus,. ill. mio
kardiáliS isémia után vagy· Szívglükozidok és egyéb. aritmogén 
gyógyszerek túladagolása után. . ,~~ 
Ventrikuláris extraszisztolék, idiopátiás vagy egyéb ventrift~18riS'"'F'it;
muszavarok. <·- : 
Ellenjavallatok. 'A His-kötegtől disztálisan keletkező AV--fhger
képzési és -ingerületvezetési zavarokban óvq:tosan kell alkalmazni._ 
Fokozott óvatosság szükséges bradikardia, hipotónia, szívelégtelen
ség; valamint vese- és_ májkárosodás ·esetén.- Parkinsanos betegek 
tremorja fokozódhat. 
Adagolás. A kielégitő szint gyors elérése céljából kezdeti telítő adag 
szükséges. 
Irttravénás alkalmazás. eseten a kezdő adag· 100"20Qc.250 m~g 
( 4--S-1 Ocml) lassan, 5:-1 O perc alatt, További egy órán belül250 mg 
(1 O ml), majd ú jabb 2 órán belül250 mg, mindkétalkalommal infú
zió formájában. Erre a célra előnyös 500'mg_ (20 ml)_ mex:iletint 
500 ml izotóniás .nátrium-klorid_~oldatban a1kálmazni -úgy, ho·gy e 
menriyiségnek a felét az első-&rában-f.B-.második-felét a következő két 
órában infundálják, kb. 1-2 mg mexiletin/perc sebességgel. (lzotó~ 
niás konyhasóoldaton kívül-izotóniás glükóz-i __ levulóz-, bikarbonát
és nátrium-laktát-oldat -is alkalmazható:) -Az-infúziós kezelést,addig 
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kell folytatni, míg a beteg állapota megkívánja, ill. a per os kezelés 
lehetövé válik. Az első orális ·adagot legalább 30 perccel az infúzió 
befejezése előtt kell alkalmazni. 
Ha a kezdeti parenterális adagolás után azonnal áttérnek az orális
terápiára, először igen. lassan iv. - kb. 1 O perC alatt - 250mg-os 
adagot, majd az iv. adagolással egyidőben 400 mg-ot adagolnak 
orálisan. Két óra múlva 200mg-os orális adaggal folyta~ák,m;!id át 
lehet térn i a napi 600-750 mg (legfeljebb 800 mg) fenntartó adag
ra. Intravénás alkalmazás esetén állandó orvosi felügyelet és EKG
kontroll szükséges. 
Orális alkalmazás. A megfelelő szint eléréséhez a kezdő adag 
400-600 mg, majd 6 óránként további 200 mg. A második kezelési 
naptól kezdve a napi adag 600-750 mg. Ha a mexiletinterápiát 
apiátok adása előzte meg, az enterális felszívódás elhúzódó lehet, 
igy az orális telítő adag 600 mg. Egyéb antiaritmikumokkal végzett 
terápia után közvetlenül, továbbá más szivre ható gyógysz-erekkel 
együtt is adagolható. 
Egyéb kezelés. A helyi érzéstelenítők csopOrtjába tartozó (pl.lidoka
in) antiaritmikumokkal megkezdett iv. kezelés per os alkalmazott 
Mexitil kapszulákkal folytatható a következő adagolás szerint: 
Az aritmia rendezódése után, még bekötött infúzió mellett, 400 mg
ot kell adni orálisan. Az infúzió adását az előzetes adagolásban még 
egy óráig kell folytatni. További két óra alatt pL a lidokain adagját 
felére csökkentik, majd az infúzió után további 200mg-os orális 
Maxitilt adnak. Ezután a szokásos per os adás- következik 6-8 órás 
időközökben. 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális panaszok, hányás, emésztési 
zaVarok, kellemetlen ízérzés, nauzea, csuklá?. Ritkán központi ideg~ 
rendszari mellékhatásokat figyeltek meg, m1nt álmosság, zavartság, 
artikulálatlan beszéd, nisztagmus. ataxia és tremor. 
Kardiovaszkuláris panaszok, hipotónia, sinusbradikardia, pitvarlibril
láció és palpitáció. (A bradikerdia vagy hipotónia iv. adott,0,5-1 mg 
atropin-szulfáttal megszüntethető.) . 
Figyelmeztetés. Tekintettel arra, hogy az alkalmazás módjától:füg
getlenül zömmel a veséken keresztül választódik ~i. ~~seelégte!e~
ségben szenvedő betegek kezelése álland~ orvos1 felugyeletet ~~e
nyel, és a clearance-értékektől függően csakkentett adagolás szuk
séges. 
Huzamos alkalmazás esetén laboratóriumi ellenőrzés szükséges. He
lyi érzéstelenítés alkalmazásakor figyelmet kell fordítani a lehetséges 
kumulálódó hatásra. 
Terhesség esetén a lehetséges kockázatot a terápiás előnyhöz viszo~ 
nyítva márlegelni kell. 
A kezelés-időtartama egyénenként eltérő, a terápiát csak akkor kell 
befejezni, ha hosszabb idő után sem lép fel aritmia. A terápiát nem 
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szabad hirtelen abbahagy~i. hanem gÓndos ellenőrzés mellett ai 
adagotfokozatosan kell csökkenteni. , · ___ , 
Megjegyzés. + Az injekció kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti 

· (gondozóin1ézeti) felhasználásra. -
A-kapszula ·az ~_gészségügyi Minisztérium által meghatározott_ havi 
mennyiség keretei:között-az egészségügyi szakigazgatási sze_rv VeZe~ 
tője által kijelölt szakrendelés, •ill •. gondozó által a nyilvántartott és 
gondozott betegek közül azok részére rendelhető akiknek- azt a 
sza~.m~ilag illetékes ·.fel~gyelő szakfőorvos előzete~en jóváhagyta. 
A ~IJelolt szakrendeles, 111. gondozó vezetője - a beteg nevének, a 
szukséges gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható mennyísé
gének,- a gyógyszerelés-_ időtartamának feltüntetéséve l- :..,.--:~rtesíti a 
területileg. illeté~es gy_ógysie~árat·'{~lamiJ1t -a-··bet~g- .keZeh5~r;vosát. 
A gyógyszertár· a beteget nyilvántartáSba veszi;· utóbbi alapján a 
havonta megállapitott mennyiségú gyógyszert adhatja--ki. 
Csomagolás. 5 amp. (10 ml); 100 kapszula. 

MIACALCIC Sandoz mQ 500_ 
i~ ' 
Hatóanyag. 100 NE calcitohin\Jm (1 ml) amp.-nként. .( 
J.~v_!lllatok.' Hiperkalc~mia é~ hiperkalcémiás krízis- (akár emlő-', 
t'!do-; ve~e- és más mahgnustumor;miEilómával együttjáró oszteolí
ZIS, akár h1perparatireodizmus, immobilizáció és D-vitamin-intoxiká
ció következménye). 
Malignus csontfolyamat okozta oszteolíziss_el összefüggö csontfáj-
dalom. :'~'=: 

Paget~kt?r. (osteoitis deformans) csontfájdalmakkal, neű;61P9"iáh 
kompl1kac16kkal, fokozott csontanyagcserével, emelkedett_ alkati., 
kusfos~atáz- és hidroxiprolinértékekkel, nagy kiterjedésú·csontiézf-
ókkah mkomplett és ismételt töréssel járó·-esetei. -_, .-
Posztmenopauzás oszteoporózis akut-és krónikus formáinakkez'elé'
sére adekvát kalcium- és D-vitamin-bevitellel összekötve a prog-

, resszív csontvesztés -megakadályozása. " 
zavarok ·(reflexdisztrófia, i · , vagy Su-
kéZ-'\fáH szindróma,és 
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oldat több 2 rnl-nél, .ajánlatos azt többszöri im. injiciálással alkal
mazni. 
Oszteolízissel járó csontfájdalom esetén az adagokat egyedileg kell 
megállapítani. Altalában a kezdő adag 1 00-200 N E ív. infúzióban 
vagy naponta egyszer, vagy kétszer im., vagy sc. inj. formájában, a 
kellő hatás eléréséig. A fenntartó adagolás vagy a kezdő adagok 
csökkentésével, vagy pedig az adagok közötti időtartarn növelésével 
érhető el. -- · ·-o:;:'.-""'" 

Paget-kórban 100 NE naponta vagy minden második nap a beteg
ség súlyosságától függóen sc. vagy im. A kezelést legalább 3 hóna
pig, de ha szükséges, még tovább kell végezni. 
Posztmenopauzás oszteoporózisban a kezdő kezelés 1.00 NE napon
ta sc. vagy im. A tartós kezelés-100 NE naponta vagy-másodnapon
ként sc. vagy im., a betegség súlycssági fokának megfelelóen. 
Neurodisztrófiás állapotokban 100 NE naponta sC. vagy im., '2-4 
héten keresztül, majd heti 3-szor 100 NE, a klinikai jávulástól függó
en legfeljebb 6 hétig. 
A kórkép korai diagnosztizálása alapvető és a kezelést a diagnózis 
felállítása után azonnal érdemes elkezdeni. 
Akut pankreatítisz konzervatív kezelésének adjuválására 300 NE 
lassú iv. infúzió formájában 24 órás periódusonként maXimum 
6 egymást követő napon. 
Mellékhatások. Hányinger, "esetenként hányás; melegérzéssel járó 
arckipirulás, melyek az adag nagyságától függnek és iv. adás után 
sokkal gyakrabban jelentkeznek, mint sc. vagy im. inj.-t követően. 
E ·panaszok rendszerint spontán elmúlnak, csak rendkívüli esetekben 
van szükség az adag átmeneti csökkentésére. Mivel -a kalcitonin 
polipeptid szarkezetéból kövétkezóen - nagyon ritkán helyi vagy 
általános túlérzékenységi reakció figyelhető meg, ilyen tünetek meg
jelenésekor- ha a gyógyszer oki szerepe igazolható- a kezelést abba 
kell hagyni. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ez ideig nem ismerátesek. 
Figyelmeztetés. Fekvőbeteg tartós keZelése E;lsetén rendszeresen 
(legalább havonta egyszer) kell ellenőrizni a vii:elétüledéket. Gyer
mekeken néhány hétnél hosszabb ideig csak szigorú egyéni·megfté
lés alapján alkalmazható. 
Paget-kórban vagy más krónikus, fokozott ásványianyag-anyagcse~ 
révet járó folyamatokban a kezelés néhány hónaptól több évig ter
jedhet me\ynek során a vér alkalik~:.~sfoszfatáz- és a vizelettel kivá~ 
Iasitett hidroxiprolinkoncentrációja jelentésen, gyakran a normál 
szintig csökken. Ritkán a kezdeti esés után azonban emelkedés 
figyelhető meg; a klinikai kép alapján kell eldönteni, hogy a kezelést 
tovább kell-e folytatni. 
A csontmetabolizmus zavarai esetén a kezelés megszakítása után 
riéhány hónap múlva ismét szükségessé válhat adása. 
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Tartós kezelés Blatt előfordulhat l]éhány esetben, hogy kalcitoninnal 
szemben ellEirianyagok termelődnek; a klin-ikai hatást ez a jelenség 
azohban nef!1 befolyásolja.· _ · '-
Ritkán hatáscsökkenés fig\relhető ·meg tartós. kezelés során; =mely 
valószínűleg .a kötődési helyek telítődésével és -nem ellena_nyagok 
keletkezésével:-magy-aráz_ható. A_ kezelést rnegszakítva_a kaiCitoh.inra 
való terápiás-válaszkészség visszaáll. · -
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) fe1használásra. 
Csomagolás. 5. am p. (1 ml). 

MICROPJl.OUE COLON. . Nichölás. . . ·. . . X 110 
Hatóanyag. 9.2.38 g barium sulfuricum 100 g'poranyagban. 
Javfill at. A vastágbél kettOs k0ntr8S:Zt0s 'röntgemviZSgá_lata. 

·- Ellenjavall~t~. Perforáció és íleusz gyanúja. · " . _" -
Adagolás. Alkalmazás. A tasak tartalmát (800 g) 1200 ml 40 "C
ra melegített vízzel 1 percig erősen rázni, majd keverni kell.· 5 perc 
szünet utáni újabb 30 s-os rázást követően homOgén szuszpenzió 
nyerhető. Az így készült szuszpenzió térfogata 1400 ml, bárium-; 
s:iulfát-tartalma 53%. _ _ ___ _ .__ __ _ _ . __ . _ (_ 
A beteg előkészítése során a vizsgálat előtti napon végzett hashak 
tással gondoskodni kell a colon tökéletes kitisztításl1ról, beleértve á 
nyák eltávolftását is. Ezt követően csak a bőséges_ folyadékfOgyasz
tás (2-3 l tea. viz. gyümölcslé) megengedett. Á tej- és alkoholfo
gyasztás kerülendő. A vizsgálatot m_egelőzó __ este_,_ ill_. -a vizsgálat 
reggelén alkalmazott beöntés a vastagbél-alapos átniosás~t. tU. tisz
tításáfszolgálja a béltartalom maradéktalan eltávolitása érdeKében. 
A vizsgálarelőtt szekréciógátláS Céljából atropin, a colon híPót6hiá-~' 
jának biztosítása érdekében iv. spazmolitikum adható. .._-- '-' . .-,.:,-__.' 
A fentiek szeritlt elkéSZített szuszpenzióból az előkészít~t1:.._bet_eg·nek 
kontrasztheöntést kell adni. . _ ~'" . 
Megjegyzés .• Kizárólag fekvób~teg:gyógyintézeti (gondozóintéze-
ti) felhaszn.álá;'>(fl..:. . .. _ . , 
Csomagolás. ·5 tasak (a 800 g). 

M!CROPAQUE·H;D. oral Nicholas· X110 
Hatóanyag. 96,057 g barium sulfuricum (1 00 g) porban. .. 
Javallat; A nyelőcSő, a gyomor és a duodenum kettős kontrasztos 
röntgenvizsgálata.- ~- _ ,-_ · _, . 
Ellenjavallat. Gyomor-•. ill. bélperforáció és iléusz,.i!l ... gyanúja. 
Adagolás. A készítményhez mellékelrmérőhen·gert a jelzésig vízve
zetéki vagy desztil!ál_t vízzel m~gtöltjük (112 ml), amelyet a-pohár
ban Jevő 416 g Micropaque H. ·o. oralhoZ adunk; majd a:poharat 
lezárva .1 .perc várakozási -idő -után. 1 0-1-5 másodpercig rázogatjuk, - c·c:ct:c :·· 

Az így nyert használatra kész szuszpenziót 15 percen belül el kell 
fogyasztani, ellenkező esetben ismét fel kell ráZni. 
Alkalmazás. A beteg előkészftése: bőséges éhgyomori szekréció-ese
tén a gyomornedvet le kell szívnL vagy a vizsgálatot el kell halaszta
ni. Ismételt vizsgálat el_ótt szekréciót csökkentőszerek (pl. atropin} 
alkalmazhatók. 
lv. vagy im. alkalmazott spazmolitikum gyomortónust és_per!§.?~~lti~ 
kát csökkentő, gyomorürülést késleltető hatása ered!Tieh~ebb 
vizsgálatot tesz lehetővé. 
A kettős kontrasZt biztosítása és az egyes gyomorrégiók kitágftása 
érdekében célszerű egyidejűleg gázképzőszert alkalmazni (C0 2 Gra
nulat). 
Az igy előkészitett betegnek a szuszpenziót a vizsgálat kivánta ütem
ben-kell bevennie. 

-Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet! (gondozóintéze
ti) felhasználásra. 
Csomagolás. 20 pohár (ii 416 g). 

MIKROFOLLIN Kőbányai Q 210 
0.01 mg és 0.05 mg tabi. 
Hatóanyag. O .ol mg. ill. 0.05 mg aethinyloestradiolum tabl.-nként 
Javallatok. A petefészek~múködés hiánycsságán alapuló amenor
rea. nem kivánatos laktáció, acne vulgaris. prostatakarcinóma. 
Ellenjavallatok. Terhesség; májműködéS zavarai, hepatitisz utáni 
állapotok. idiopátiás terhességi ikterusz és terhességi pruritusz az 
anamnézisben, Dubin-:-Johnson- és Rotor-szindróma, előzetes vagy 
feinnálló tromboflebitisz és tromboembóliás folyamatok, a méh és az 
eml_ők hormondependens tumorai vagy azok gyanúja, endometrió
zis, nem tisztázott hátterű vaginális vérzések, zsíranyagcsere-zava
rok, az előzetes tethességek alatt súlyosbodott otoszklerózis. 
Adagolás. Individuális. A 0,01 mg-os tabi. átlagos adagja: amenor
reában és oligomenorreában naponta 0,02-0,1 Omg (2-1 O tabi.), 20 
napon át, ezután 5 napon át naponként 5 mg im. adagolható pro
geszteronkészítmény. 
Diszmenorreában 2-3 havonként napi 0.02--{).03 mg (1-3 tabl.),20 
napon át, a ciklus 4-5. napján kezdve az adagolást. A laktáció 
megszüntetésére a ·szülés után az első három napon át naponta 0,06 
mg (3-szor 2 tabi.). további 3 napig ennek fele. ezután pedig 3 
napon át naponként 1 tabi. Ac ne vulgarisban naponta-0,03-0,06--mg 
(3-6 tabi.). · . •. · 
A 0,05 mg-os tabi. bevezető adagja prostatakarcinómában naponta 
0,15-0.30 mg (!) (3-szor 1-2 tabi.). ezt az adagot fokozatosan 
csökkentjük, a napi-'1 tabi. fenntartó adag e!éréséig. 
Mellékhatások. Előfordulhat émelygés, hányás, fejfájás, migrén. 
teisttömeg-, emlő--és libidóváltozás, nátrium- és vízretenció, (főként 
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nagyobb adagok esetén)·tokozon~r~~~]~i~~~~;~~::~1!!~~~~;:~~::: kolesztetikus ikterusz; áttöréses, l 
al_lergiás.bőrreakció;-férfiakon impotencia~ - - -
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan 
...:. enziminduktív hatású gyógy~erekkel (metabolizációját meggyor-

sithatják). . . . . . . 
· Figyelmeztetés. A kezelés azonnali megszakitását indokolja ko
rábban nem észlelt migrénszera vagy szokatlanul erós fejfájás hal_
mozott előfordulása, akut látászavar, tromboflebitisz vagy trombo
embóliás betegség első jelei. jelentősebb vérnyomás-emelkedés, 
ikterusz (kolesztázis) fellépése, tartós immobilizáció. -
Az ösztrogének nátrium- és- vizretenciót okozhatnak, ezért kardiális 
_és vesemliködési-zavarokban~--hipert{lrtiában,-ep_ilepszia, __ a_szt(na ese
lén csak fokozon óvatossággal alkahTiazhatók, továbbásekélyvagy 

-zárt zug ú glaukómában fokozhatják a szem belnyomását.- Diabétesz
ben gondolni kell a glükóztolerancia romlásának-lehetőségére. 
Alkalmazása előtt részletes fizikális _vizsgálat szükséges, ·a~mellek és 
a medencei szervek vizsgálatával, vérnyomásméréssel. T~rtós alkal~ 
mazás esetén az első hat hónap után, majd legalább évente megis~ 
mételendők a vizsgálatok. , 
Az áttörésesvérzés-veszélye miatt huzamosabb alkalmazás esetén1;is -
ciklusosan adandó. · 
A terhesség korai időszakában adott nagy adag ösztrogén a magzat
ban fejlődési rendellenességet okozhat, ezért alkalmazása -előtt_ a 
terhesség kizár_andó. -_ · '- -. -
Bizonyos máj- és endokrinvizsgálatok_csak a terápia-befejezése után 
2-4 hónappal adnak megbízható eredményt. -~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos reli~@~eZése 
szerint _- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30)abL 0.07 mg; 30tabl.0.05mg. 

MILURIT EG IS · M 900 
tabi. 
Hatóanyag. 100 mg allopurinolum tabl.-nként. 
JaVallatok. KösZVénY, valamint szekunder hi1Jeruriké1mia 

ani~ly P()lycytha_~mia -\fera, mieloid Jlletapl~zia ·~~=~~~:~?~~~~· -]~~~~ .. ·· -kfáziábán éSzlélhétő. leúk:émia és tumor'Sugá(-
ke:Zelésekor az-emelkedett húgysavszint csökkéntése. vagy 
húgysaVkókép:Zódés ·megelőzése. 
Ellenjavallatok. Májbetegség, vesebetegség (azotémia),-idiopáti
ás hemOkromatózis {ill-: .ha a .családi anamnéZiSben szerep-el)'.-· 
Adagolás .. Felnőtteknek: ~öszvényben napi 100 mg c(1 tabi.) a 
legkisebb hatásos adag. Atlagosan naponta 200-300--400 mg 
(2-3-4 tabi:) szükséges, 2-4-részre: elosztva; közepes vagy-súlyo

·sabb esetben 400-600 mg/nap; a· napi adag-a-800 mg·o!o\8ctabl.). · ,~,:~;!-;~ 
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ne haladja meg. Hasonló szempontokat kell figyelembe venni má
sodlagos hiperurikémiában·is: Daganat elleni kezelésben a-szüksé
ges napi adag 600-800 mg, 2-3 napon át. Célszerű a készlimény 
adagelását fokozatosan növelni. A kezdő adag 1-2 tabi., ezt heten
ként 1 tapL-val kell növelni, míg a szérum húgysavszintje 6 mg/100 
ml lesz. Etkezés után kell bevenni. 
Gyermekeknek 6 éves korig 5 mg/ttkg/nap, 1 O éves koJbi!Pe 1 O 
mg/ttkg/nap, 3-4 egyenlő részletben. 
Mellékhatások. Nauzea, hányás, hasmenés, intermittáló hasi fáj
dalom, bőrvörösség (amelyhez néha láz is társul); alkalmanként 
leukopénia vagy leukocitózis, reverzfbilis hepatotoxicitás {a szérum 
alkálikusfoszfatáz- vagy transzaminázszintjének emelkedése); kata
rakta. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- merkaptopurinnal, azatioprinnal (ezek texicitását növe!i,.menhyi-· 

ségük %-1.4-re csökkentendő); 
- kumarinszármazékkal (hatását növeli); 
- citosztatikumokkal (növekvő vérképzőszervi károsodás). 
Figyelmeztetés. Gyermekeknek csak akkor adható, ha a szekunder 
hiperurikémia daganatos betegségekhez társul. Szoptató anyáknak 
nem adható. Terhes nőknek csak .abban az cesetben adható, ha a 
várható hatékonyság ellensúlyozza azt a kockázatot, amelyet hasz
nálata a magzatra jelenthet. Ajánlatos a kezelés kezdetén kolchicin
nel együtt adagolni. A gyógyszerszedés ideje alatt bőséges folya
dékbevitelről kell gondoskodni, mely úgy szabályozandó, hogy a 
nr;~pi vizelet legalább 2 l és semleges vagy enyhén lúgos kémhatású 
léQyen. A kezelés első időszakában periodikus májfunkciós próbák 
elvégzése indokolt. 
Adagolásakor szigorúan figyelembe kell venni az indikációt és az 
adagolási előírást. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 

MINIPRESS Biogal H 400 
1 mg és 2 mg tabi. 
Hatóanyag. 1, ill. 2 mg prazosinum ( sósavas sóJorrnájában) tpb1.
nként. 
Javallatok. Különbözö etiológiájú és súlyassági fokú- hipertónia. 
Adható önmagában vagy diuretikumokkal és{vagy egyéb antihiper-
tenzív gyógyszerekkel együtt. _ 
Mérsékelt és súlyos szívelégtelenség. Kiegészítheti az addig alkal
mazott kezelést (szívglükozidok és diuretikumok), ha arra a beteg 
nem reagált megfelelóen vagy refrakterré vált. Raynaud-szindróma, 
Raynau d- betegség. 
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=r.::~::::.!.'o= ~~:c:!.~~~::.:\,.,""1:: l 
min.t _aortasztenózis, mitrális-szten_ózis, tüdőembólia és restrikdV peri- :_~,~~, 

~~~~i~%~!~E~F;:~~~~re~!i~~~l;t::x~a~~~~t?t~~~~~~=~ 1 ..... •• .• ~· ... -.:~.·.-.:.: .. •.•.·;·•.,•.,·; .. 1
1

.' 
veszélytelensé9e a térh~sség--és a szoptatás ideje alatt--nem- bizOny1- _: .. , 
tott Ezért terhes és szoptatós anyáknak csak a -gyógyszer-ádásénak 

előnyeit és a lehetséges hátrányait gondOsan mérlegelve adható. :·.·:_·.•.'t.~.-".: •. •.· ... ••· .. •.·l\,· 
Adása--1-2 éven aluli gyermekeknek _nem ajánlott. :~ 

~;~1~!~!;;~~~~~!~r,~:~~~ge;:!~rór~~~~~~j~~~~t;s~e~:~:~..: .• ~§/• 
Egyéb a_ntihip8rtehzív "terápiáb8ii nem.T.-éSzesüló -bete'gékr?ek-:a-j8Vii~ .}~:0·:·;' 
so/t keidó adagok: naponta 2-3-szor0,5 mg, 3 naponkéntfokozato• ~J~~~· 
san riövelve az adagot napi 2-3~szor 1 mg-ig;··SzOkásOS.fehntartó 
adag: naponta 3-20 mg; 2-3 részletben. Az egyéni l 
függ6en~ a napi--adag fokozatOsan emelhető a l 

··válasz_eléréséig. A hatás rendszerint 1-1'4 napon ali' 1kutki.'~\Zt .. 
az,adagot, melyre a vérnyomás csökkenése bekövetkezett, célszerű 
a hatás-optimurhának kialakulásáig tovább adni. Ai- adag--emeléSe 
csak ezután ajánlott,- szüksé:g esetén-legfeljebb-napi 20 mg-ifi; 
Kombinált kezelés diuretikumokkal: ha a beteg hipertóniája. az ön
magában adott diuretikummal nem befolyásolható megfelelően, a 
diuretikum adagját aszokásos fenntartó-adagre csökkentve, naponta 
2-3-szor 0,5 .mg Minipress adható melléje. A kezdeti megfigyelési 
:.p~riódus':után a· Minipress adagja-fokozatosan növelhetó-~l:fkíy?flt 
hatás eléréséíg. -: ·ú:._ .. _/.,-·\ 
Kombinált-kezelés egyéb antihipertenzív szerekkel: az egyéb-aotihi"
pertenziv szerakkel nem kielégitő terápiás eredménnyel kezelt bete·g_ 
nek -Minipress-terápia bevezetése esetén az addigi vérnyomáscsök
kentök adagját redukálni kell, mivel a hatások összegeződéSe-várha
tó. {Az adagokat fokozatosan kell q;ökkenteni az esetleges·rebound 

-vérnyomás"emelkedés elkerülésére.) A csökkentett adagokhoz na
ponta kezdetben 2-3-szor 0,5 mg-Mínipresst_adunk, később á kívánt 

hatás_ elér_é_séig_ tö.bb~t. · · "'m'ed'ó 1\eteiJ,,káltafá6an :~Y",f· Mérsékelt- és súlyos vesekárosodásban s; 
a Minipress- kis adagjaira is jól reagálnak, ezért a ·kezelést·ajánlott 
na·pi-0,5-mg'"mal kezdeni, és az adagokatóvatosan emelni.-:·-~--'-' 
b) Szívelégtelenség kezelésére javasolt kezdő-nqpi ádagok: 3-4.:szer 
0,5 019· majd fokozatosan emelve 3-4;:-szer~l ri'l'g. Szokásos fenntartó 
adag: 4-20 mg~- napi 3--4· részletben:: Az- adagok 2-3 fiaparlként 
növelhetők a beteg kardiális, állapotának gondos- megfigyelése, 
szükség esetén hemodinamikai vizsgálatok eredménye alapján; szi-
Qo'rú ·oniósi elléiiőrzéS mellett. ·· · .. ~~:c;.q;;. 
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c) Raynaud-szindróma, ill. -betegség kezelésére javasolt kezdő 
adagja naponta 2-szer 0,5 mg, aszokásos fenntartó adag naponta 
2·szer 1-2 mg. 
Mellékhatások. Szédülés, fejfájás, kábultság, gyengeség, hány
inger és palpitáció. A kezelés során ezek a mallékhatások rendszerint 
megszúnnek vagy olyan csekélyek, hogy a gyógyszer adagjállak 
csökkentését nem teszik szükségessé. 
Ezeken kívül: hányás, hasmenés vagy székrekedés, alhaSi.:.;dí-§2Röm
fort érzés és/vagy fájdalom, ödéma, diszpnoé, eszméletvesztés, ta
chikardia, idegesség, depresszió, gyakori_ vizelési ingér és inkonti
nencia, paresztézia, kiütés, viszketés, impotencia, homályos látás, a 
sclera pirossága, orrvérzés, fülcsengés, szájszárazság, orrdugulás és 
izzadás. - . 

. Figyelmeztetés. Ritkán az első adag hirtelen nagyfokú reakciót 
vált ki: pái' perces, elvétve 1 órán át tartó eszméletvesztés~- feltéte
lezhetően ortosztatikus hipotenzió ·következményeként -.:.... előzetes 
szédülés, gyengeség és izzadás. után. Ez a jelenség spontán rendező
dik, és az esetek többségében az első adagok után, ill. óvatos adag
beállitást követően nem ismétlődik. A leirt hatás dózisdependens. a 
hipertónia súlyosságával nem függ össze. 
A beteget fel kell világosítani, hogy kerülhéti el az ortoSztatikus 
hipotenziót, ill. hogyan előzheti meg annak kifejlődését; kerülje az 
olyan helyzeteket. malyekben a szédülés vagy eszméletvesztés kö'-
vetkeztében sérülés érheti. - · _ 
Akut.vagy krónikus balkamra-elégtelenségben, eróteljes·diuretikus 
vagy értágító kezelést követően adott Minipress a balkamratelódés 
Csökkentése révén aszívperctérfogat és szisztémás vérnyomás szig
nifikáns csökkenését okozhatja. Ily esetekben a kezelést ajánlatos 
kisebb adaggal kezdeni, és az adagokat fokozatosan emel hi a beteg 
gondos megfigyelése mellett. 
Keringési elégtelenségben néhány betegen több hónapos kezelés 
során a Minipress hatásosságának csökkenését észlelték.Ez-a bete
gek többségében testtömeg-gyarapodással és folyadékretenciót jel
ző perifériás ödémaképződéssei járt együtt. Mivel az ilyen súlyos 
betegek állapotának spontán romlása is feltételezhető, a terápia oki 
befolyása nem bizonyított .. Ezt figyelembe véve, fontos a diuretiku
mok adagjának gondos. a beteg klinikai állapotának megfelelő beál
lítása. Azokban az esetekben. amikor annak ellenére, hogy nincs 
folyadékretenció, a beteg állapota mégsem javul kielégítóen, a Mi~ 
nipress adagjának növelése rendszerint hatásosnak bizonyul. Mivel 
a Minipress csökkenti a periféfiás ellenállást, Ral;naud-szindrómá
ban, -ill. -betegségben történő alkalmazásakor a beteg- vérnyomását 
- elsősorban a kezelés kezdetén - gondosan ellen6rizni kell. Foko
zott óvatosság ajánlott olyan betegek esetében, akik egyéb vérnyo
rriáscsökkentő hatású_gyógyszert-is.szednek. 
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· Megjegyzés. lll . Csak vényre adható ki. Az orvos renPetkezése 
szarint- ·egy-vagy-két .alkalommal - jsmételhető.- -- -
Csomagolás, 100tabl. (1 mg); 100 tabi. (2 mgj: ' 

,- . - ' ' " ~ - - -'- --. " -' -

MINÍ"EZOL MerckSharp :J 41 O 
sZuSZp8nzió _ . _ . _ . _ .--. -_._ ~-,-~,--__ , ---· 
Hatóanyag. 6 g tiahendazolum (30 ml) szuszpenzi{>ban. r ml 
sz_uszpenzió 200 mg hat<?anyagot tar:talmaz. . . ....... , 
Javalla:tok. Ascaris-, Enterobius-, Strongyl01des-, Necator amen
·canus;·Ancylostoma_ dU~idenále fertőzések,:továiJbá_tri_chut_i.á_~js, és 
Ú'ichií1ó:Zi5. · . __ - _ 
Ellenjavallat: Terhe.Ség. - .. . . , . ·• .. .. . . 
Adagolás. A hatás eléréséhez el!'!leJldó .?(!mg/,tt!>9.memwi~él;~.ce~ 
ajánlatos kétrészben (este és niásDap reggelétkézé~Jilán)b';ad~'· 

-···EnterObiázisbaiÍ a kúrát célszerű egy_ hét múlva m_egismételm. Tn
churiázisban és cutan larva migrans esetében pedig napi 50 mg/ 
tl:kg:-oS ·adagokban egymást követő 2-3 napon át folytatni a készít-
mény adását .. 24 óra alatt legfeljebb 3. g adható. . • - .·· 
Mellékhatások. Hányinger, hányás, szédülés, hasmenés, gyomor, 
táji fájdalom, fáradtság, aluszékonyság, bőrkiütés;viszonylag ritkáb[ 
ban hidegrázás, magas_ láz és ny1rokmmgy-duzzanat. ---::: __ -· 
Figyelmeztetés. A gyógyszer. szedése alatt és azt követőe':'. 24 
óráig-a széklétnek sajátos szaga van ...... _ _ ___ . --c •• 

Megjeg_yzés. lll lll Csak vényre adhatok~. és csak,egyszen Gil,~alom
mál.- ·csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalo'mba ,~;ozatalra en-gedélyezett_ s:JY?gy~_zerrel ered.rp!:nye.: 
sen nem biztosítható. _ '"'·- - _,~-:.: 
cS~ri18QOiáS: __ 30 n11 szuszp. ''·c 

MISCLERON Chinoin 
kapSzula 
Hatóanyag:250 mg 
Javallatok. A 

M.300 

mint leukopénia és a szé.rumtranszamináz~értékek emelkedése, to~ 
vábbá epekóképződés. _ 
Gyógyszerkölcsönhatások. avatosan adható: 
-orális antikoagulánsokkal (azok hatásának fokozódása, vérzésve~ 

szély); 
- szulfanilkarbamid típusú orális antidiabetikumokkal {azok h.atásá-

nak fokozódása, hipoglikémia veszélye). -~~--:--~~ 
Figyelmeztetés. Az arterioszklerózis és a következményeké"nt ki~ 
alakuló betegségek megelőzésében és kezelésében nem egyértel
műen igazolt az emelkedett szérumlipidszint gyógyszeres csökken
tésének a szerepe, ugyanakkor a klofibrát tartós adagolása nem 
veszélytelen (pl. epekőképződés). Ezért adása csak az étrend és az 
életmód megváltoztatásárai valamint az alapbetegségek kezelésére 
kellően nem reagáló, kifejezett hiperlipidémiában, a zsiranyagcsere
zavar alapos kivizsgálása után javasolható, adjuváns terápiaként. 
A kezelés alatt rendszeres orvosi felügyelet szükséges. A szérumli
pidértékek 2-3 havonként ellenórizendők. Különös figyelmet kell 
fordítani az epehólyag, a máj és a hasnyálmirigy érintettségére utaló 
klinikai és laboratóriumi jelekre. 
Hipoalbuminémiában {pl. nefrózisszindróma) óvatosan, csökkentett 
adagokban kell alkalmazni, mert mialgiát és/vagy a kreatinfoszfoki
náz-érték emelkedését okozhatják. 

·A reagáló esetekben a szérumlipidszint csökkenése rendSzerint 4-6 
hét múlva észlelhető. Ha ez idő alatt semmiféle hatás nem mutatko
zik, a .kezelés folytatása különösen mérlegelendő. 
Megjegyzés. + Csak vényre _adható ki. ·Az orvos rendelkezése 
szerint ....::egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
CsomaQolás. 50 kapszula. 

MISTABRON Polfa K 200 
oldat 
Hatóanyag. 600 mg mesnum (3 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Aeroszolként alkalmazva: posztoperatív periódusban 
légzési tomával kiegészítve az expektoráció megk_önnyítése, és a 
pulmonális komplikációk megelőzése. Cisztikus fibrózis, status asth~ 
maticus, krónikus bronchitisz, asztmatikus .bronchitisz, bronchiális 
emfizéma és bronchiektázia esetén az expektoráció megkönnyítése. 
Nyákretenció következtében kialakuló obstruktív pulmonális atelek
tázia. 
lnstillációval alkalmazva: a nyákdugóképződés megelőzése _és -a 
bronchusok leszívásának megkönnyítése az intenzívterápiában és az 

:'-aneszteziában, a kiürülés megkönnyítése sinusitis maxillarisban. 
Ellenjavallatok. Nyákfelhalmozódás nélküli asztma, -.aer_oszollal 
szembeni intolerancia, súlyosan legyengült állapot, amelynek követ
keZtében a beteg képtelen köhögni, expektorálni,-továbbá a gyors 
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bronchiális leszívás feltételei nek. hiá.nya, mivel a hiitélen el folyósodó 
szekrétum a légutakat eláraszthatja. _ _ _ _ , . 
Alkalmazás és _adagolás.- Porlasztdval :- {szájcsutorával Vagy 
maszkkal vagy sátor alatt):hígftás.nélkül vagy ugyanannyi desZtillált 
v~zzel. v~gy izot~niás nátrium-klorid-oldattal h_ígitva 1-2 amp:, szük- . 
seg. szenot napL l ..:...4, alkalommal. A porlasztás történhet: _-
a) légköri nyomásop_ a kórházi -kezelés; során. bronchodiJatátorok, 
kéntartalmú készitmények, antibiotikumok alkalmazáSakor-haszná
latos készülékkel; 
b) intermittáló pozitfv nyomással a ·kórházi gyakori at ban használatos 
készülékkel. · · ·. ·. 
A készítmény káros· következmény nélkül _alkalmazható .. cisziikus 
fibrózisban hosszú--időn át. Más .krónikus_ légúti_ be~egségek esetén 
a kezelés időtartama néhány naptótnéhány .hétigcterjedhet. 
Jnstillációva/ az·endotracheális tubuluson Vagy tr'acheosztómiás ka
nülön át 1-2-ml Mistabron ugyanimnyi desztillált vízzel vagy izotóni
ás nátrium-klorid-oldattal hígítva óránként adható addig, -amíg a 
szekrétum elfolyósodik és kiürül. Sinusitis maxillaris kezelésekor a 
sinuS átöblítésa után 2-3 ml hígitatlan Mistabron instillálható. A-ke
zelés 2-3 .naponként ismételhető. 

Mellékhatások. lrritativ köhögés; .~~~:~~~f/~~:Itf-~~~~~;~~:'~~L tegeken brd'nchospazmus előfordulhat. A 
sa---ritkán retroszternális -égő --~rzést ~!that 1 
maonyiségre kell híghani. ·_ ··'· . 
Figyelmeztetés. Csak orvosi ellenőrzés mallett használható! Alkal
mazásakor múanyag -vagy- üvegkészüléket-célszerű használni. Az 
alkalmazás után_ esetleg fennmaradó- részt el:kell -dobni,,mivel a 
kéSzítmény stabilitása felnyitás után nem gararitálható. 1: '\: :<''·~·-., 
Status asthmaticus esetén alkalmazása fokozott óvatossá9of igé~} 
nyel. ·-:- .. ··,;;"-:-.·· 
A készitmény más per os és/vagy parenterálisan használt gyógysze
rekkel egyidejűleg alkalmazható, nem célszerű azonban az aeroszol
hoz bármit ls .hozzátenni. 
Megjegyzés.:·+ -Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhaszná~ 
lásra·: -- · 
Csomagolás: 6 amp;· 

MORGALIN Chinain S 620 
drazsé 
Ha.~óanyagok. -1 00_ mg- moroxydiniul1)_-~hlorai~m. ·1 00 mg · acidum 
ascorbi_cum, 1 mg methylhomatropinium bromatum -drazsénként 
Javallatok. Herpes zoster, hérpes crirOeae/keratit-isz,-herpes simp
lex tet:idivans,- herpes proganitalis recidivans·és-egyéb-vírusos be
te_gségek .kezelése és mege_lőzése. · 
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Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia, gyomor-bél rend
szer sztenózisai, megacolon, a gyógyszer ~ránti túlérzékenység. 
Adagolás. Attagos adagja felntitteknek napi 3-szor 3 drazsé az első 
három napon, majd néhány napig 3-szor 2 drazsé naponta, ezt 
követően napi 3-szor 1 _drazsé a tünetmentesség elérése után még 
3 ·napig. Megelőzésre a szokásos adag naponta 3-szor 2 drazsé. 
Attagos adagja gyermekeknek: 1-3 éves korig napi 3-4-s;zer !:?~~.ra
zsé, 3-6 éves korig napi 3-szor 1 drazsé, 6-9 éves korig ·napi -z:::Szor 
H~ drazsé, 9-15 éves korig napi 3-szar 2 drazsé. 
Annál hatásosabb. minél korábban kezdik meg a kezelést. 
Mellékhatások. Ritkán gyomor- és bél panaszok, száj- és torokszá
razság, fejfájás, szédülés, akkomodációs zavar, midriázis, szemnyo
más-fokozódás, vizeletürítési nehézség, allergiás börtünetek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- egyéb antikolinergikumokkal és triciklikus antidepresszánsokkal 

(az atropinszerO mallékhatások fokozódhatnak). 
Figyelmeztetés. Terhesség és szoptatás ideje alatt alkalmazása 
kerülendO. 
Túlérzékenység (gasztrointesztinális tünetek, sárgaság, -eozinofília, 
megváltozott májfunkciós értékek) észlelése esetén a kezelést meg 
kell szakitani. 
Alkalmazása látászavart okozhat üármúvezetés, baleseti veszéllyel 
járó munka!). 
Megjegyzés. lll+ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
CsoinaQ-olás. 24 drazsé. 

MORPHINUM HYDROCHLORICUM 
1%. 2% és 3% i nj. 

Biogal A 500 

Hatóanyag. 1 Omg, 20 mg, ill. 30 mg morphinium chioratum (1 ml) 
amp.- nként. 
Javallatok. Súlyos fájdalom ( posztoperativ fájdalom, politraumati
zációs~ rákos fájdalom, akut miokardiális infarktus), sokk, narkózis 
potenciálása. Kardiális eredetO diszpnoé. tüdőödéma (keringésre 
ható gyógyszerekkel kombinálva). Epe- és vesekőkólika (parenterá
li-san adagolt minor analgetikum+ görcsoldó nagy dózisú kombiná
ociójának hatástalanság• esetén). 
Ellenjavallatok. Légzési elégtelenség, fejsérülések. fokozott int
rakraniális nyomás, túlérzékenység. Kerülendő az adása asthma 
bronchiale roham alatt, továbbá akut hasi katasztrófában a diagnózis 
felállítása előtt. 
Adagolás. Felnőtteknek a fájdalom súlyossága és a beteg érzékeny
sége szarint 4-6 óránként 1 O mg sc. vagy im., igen erős fájdalom 
esetén 20 mg. Gyermekeknek 1 éves kortól 0,2-0,1 mg/ttkg sc., 
naponta 1-2-szer. 
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Speciális-a_lkalmaZás~ A_peridur'áliS térbe vezetert-·.karililön.keréSztül 
2:mg.morfm 1 O ml izotóniás_nátrium-klorid-oldatban·adagolva·.átla
gosan 12~16órásanalgéziátokoz a bef~cskendezés magasságának 
megf~lelő sz~gmentumokban. Alkalmazható p_osztoperatív, ill.'.soro-
zatos bordatoréshez kapcsolódó fájdalom csillapítására, ilLdagana-

tartós fájdalomcsillapítására. . • . : 
:Eufória;·.diszfória, cgyengéség;-Jejfájás, .szédülés, 

átmeneti-·hallucináció, dezorientáció; látási za
hányinger,.hányás, székreke

hipotenzió, szinkope;-vize
:, pruritusz, urtikária, bőrkiütés, 

Figyelmeztetés •. 
A gyermekgyógyászatban a 
Ienes küzdelem, tüdőödéma ke;zehóse),ill. 
fájdalom és maribund állapot esetén 
nem adható. 
Ismételt adáskor számolni kel( a pszichés és fizikai de1peridehci<~. 
tolerancia kialakulásával. - . . . -- ,, 
Ovatosan. csökkentett adagban adható idős vagy leQyeng'Üit bete
geknek, továbbá vese- és májkárosodás, hipotireózis,.mellékveseké
reg-elégtelenség, prostatahipertrófia esetén. Alkalmazásának és a 
pszichomotoros teljesítmény befolyásoló hatásának idötar:uhna.alart 
Járművet vezetni ~agy baleseti veszéllyel járó -muhkát vég'eznrtilos·. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes:itaiMÓ
gyasztanl! 
Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre-adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. ~ Rendelése és gyógyszertáti kiszolgáltatása·tekintetében a 
kábftószerekre. vonatkozó szabályozás érvényes.· (L.: 3.4 fejezet,) 
Csomagolás. tO amp. (1 ml); 50 amp. (1 tnl). 

-~·-· ., ... 
· MORPHINUM HVDROCHLORICUM··2% >-Biogal" 
ATRDPINUM SULFURICUM 0,05% ..... 

inj; _ -.-._-- -__ ,_._,:· .. , 
_-·Ha.tóanyagok. 20 mg morphinium chloratum. 0;5~mg-atr~Pinium 

sulfuricum (1 ml) amp.-nként. . ·.· . 
· Javal41~tok~ Súlyos fájda_lom; narkóZiS premedikáció]a~· . -_"p 
Ellen,'!vallatok. ·Légzési elégtelenség, fejsérülések; fokozott int
rakran1alls :nyomás~- glaukóma, prostatahipertrófia, tachiaritmiák a 
gyomo_r-bél .rendszer_ sztenó:lisai, rnegacolon, túlérzékenység.___ ' 
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Adagolás. Felnőttek szokásos adagja naponta 1-:3-szor 1 amp. 
Mellékhatások. Eufória, diszfória, gyengeség, .szédülés, izgatott-

. ség, átmeneti hallucináció, dezorientáció; légzésdepresszió, látási 
z;;tvarok, száJSzárazság, hányinger, hányás,-székrekedés, arckipir:ulás, 

- htpoterizió; szinkCipe, tachikardia; palpitáció, vizeletretenció vizelet R 
ürftési nehézség. · . - ' " 
Túlérzékenységi tünetek: pruritusz, urtikária, bőrkiütés.:~~_: __ ,~"""'?,;:' 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
~ MAO-bénítókkal (súlyos toxikus reakció). 
Óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal (légzésdeprírTiáló, -hi poR 

tenzív, szedatív hatások foko:Zódhatnak); . 
- antikolinergikumokkal, triciklikus antidepresszánsokkal (antikoliR 

nerg hatás fokozódik). . .. _ . . ,. · 
Figyelmeztetés. Ismételt adásakor a tolerancia és depedencia_ kiR 
alakulásával számolni kell. Szoptató anyának ne adjuk. AlkalmazésáR 
nak és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának időtarR 
ta ma alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó_ munkát 
végezni tilos. , 
Alkalmazásának, illetve hatásának időtartama alatt szeszes italt fo-
gyasztani tilos! . 
Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. ,-:--;: Rendelése és- gyógyszertári kiszolgáltatása tekintetében a 
kábítószerekre vonatkozó szabályozás érvényes; (L.: 3.4. fejezet.) 
Csomagolás. 1 O amp. (1 ml). 

M!')TILIUM Kőbányai J 310; J 800 
tabi. - . ·- · • . . . 
Hatóanyag. 10 mg domparidonum filmbevonatos tabl.-nkéÍ1t. 

·· ,Javallatok. A gasztroduodenális régió funkcionális zavara_,_ hipotóR 
niás és hipomotilitáSQS állapota, reflux özofagitisz, diabéteszes enteR 
ropátia, ulkuszban·adjuvánsként-a tünetek mérséklése, irritábilis-co-
lon .szindróma. - -·-
Di~zpepszi~s tünetek~~!. c.s~kken~ gyomorürülésseJ._ gaszt~ 
roozofagál!s refluxszal~ -.ozofagtttsszel Járó kórképekben a kisérő tü
·nete,~ .. (epigasztriális:- teltségérzés, abdomináJis feszülés,> fájdalom, 
felbofogés, flatulencta, hányinger, gyomorégés, esetleg :a gyomor
tartalom regurgitációja) enyhítése. Különbözó eredetil :nauzea és 

. hányás. . ._ , 
:· Ellenjavallatok. Hiperprolaktinémia. Terhesség és .szoptatás_. Új-

,:· szülötteknek.- csecsemőknek 1 éves kor alatt. . 
Adagolás. Felnótteknek általában naponta 3040 mg (34-szer 1 

'·tabi.) étkezés előtt kb. 1~30 percceL Szükség szarint az adag
kivételesen- napi 60 mg-ra (3-szor 2 tabi.) emelhető. 
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Gyermekeknek: 20-30 ttkg közöttieknek naponta 10.mg {2,szer 'h 
. tabi:·), 30 ttkg felettieknek naponta 20 mg (2-szer 1 tabLJ:•:. ·.·• 
· Mellékhatások. A szérumprolaktinszint.emelkedése, ritkán eml6-

fájdálom vágy ~nedvezés. Az. adagolás megszüntetésére általában a 
prolaktinsiint normalizálódik. Az esetleges .fejfájás, .szédülés;. száj
szára_zság, székrekedés miart nem feltétlenül·szük$ég~~~az ad~~olás 
me'gsZakítása. · _ . ,__ = .__ _ : -- • - • " - · 

Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása· tilos: 
- antikolinerg, atropinszerú vegyületekkel (antagonizálják_ a··motili· 

tásfokozó hatást). 
Figyelmeztetés: 20 ttkgalatti gyermekek kezelésére nem alkalmas, 
mivel az 1-6 éveseknek'nem biztositható a pon)os adagolás; Galak
totrea-amenorrea ·szindiómában· alkalm~Zása·fokozott.körültekintést 
igényel (5zérumprolaktinszint növel5' hatása miatt) •. TR H-vizsgálat 

• előtt 3 nappal abba kell hagyni a kezélést: .. •: : :···' ·: .... · . · 
Megjegyzés. ol< Csak vényre adható ·ki. Ai orvos rendelkezése 
szerint-- egy vagy két alkalommal -_ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabL 

MUCOSOLVlN 
oldat 

Germed 

Hatóanyag. 400 mg acetylcysteinum (2 ml) vizes oldatban; 
Javallatok. Aeroszolként:. mukoviszcidózis, heveny és-·idült>bron.:. · 
chopulmonális megbetegedésekben, pulmonális szövödmények se
bészeti beavatkozás után és bronchoszkópos vizsgálatokat követő
en. 
Oldatként lokálisan: légcsómetszés utókezelésére, mekóni~·míleY,sz
ban, erős nyálkaretenció esetén bronchiális öblltésre, baktéti(jli'fgfl\i 
laboratóriumi viZsgálatokban köp_etelfolyósításra. ,):(0., __ / 
Ellenjavallat; Asthma öionchiale. • · , ·-' 

. Adagolás. Aéroszolként: 1 )im részecskenagyságban.(súriteUieve
góvel vagy ultrahanggal porlasztvaJ a leghatásosabb. Szokásos 
adagja ,·rnukoviszcidózisban kezdetben· naponta 1--o.-4:-szer··-&-8- ml 
1 0%-os oldat. az inhaláció időtartama 15'-20 perce. Később.beti 1-2 
inhaláció is élegendő lehet. · · · · 

. " •. Tra~heotómia yt(>kezelésére 1 0%-o~: oldatb611-,:l mL.1."tl ór<\!JMnl. 
· '•(vagycegymás után legalább 15 porlasztás a kéziporlasztóból); köz-
.·., vetlentil a. múvi légcsösip'oly előtt. - , 

Oldatként lokálisan: ·légcsómetszés utókezelésekor. 1'-4 ·óránként 
1-2ml 10%-os oldatot kell csepegtetni. Bronchusöblltésre (er6s 
nyálkaretenció esetén) .a bronchoszk(lp csövé(l át 2-10 ml oldatot 
csepegtetünk be a megfelelő oldali fóhörgóbe. A felhfgúlt bö vála-
dékot ajánlatos le5zlvnil .c .• ;:;..<,,, .. .· . . . :. 
lzotóniás konyhasóoldattal'vagy aqúa· dest. pro inj:-val agyarént 
hlgftható. c: · · · ·· · · - ·· •• · · ' 
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Gennyes folyamatok kezelésére kizárólag klóramfenikollal vagy ka-
namicinnel lehet kombinálni. -
-Mellékhatások. Ritkán nauzea, rinitisz, sztomatitisz; Erős pulmo
nális el nyálkásodás esetén az elsó inhalációkat nagyfokú .szekréció 
követheti, az inhalációk számát.és az egyes adagokat tehát csökken
teni kell. Súlyos betegek, diszpnoés gyermekek gyakran nem képe
sek kiköhögni a hirtelen elfolyósodott nagy mennyiségúNálatlékot, 
ezért azt azonnaile kell-szívatni. A beteg állapotában ilyenkor rövid 
idóre átmeneti rosszabbodás -állhat be (elégtelen oxigénfelvétel). 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
- oxitetraciklinnel, tetraciklinnel, penicillinnel,. neomicinnel, sztrep-

tomitinnel és oleandomicinnel (hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Csak olyan gyógyintézétben alkalmazható, ahol 
van vál8dékelszívó berendezés. A Mucosolvin old~t megtámaqja a 
vasat, rezet, nikkelt és gumit, ezért inhalálásra-cSak olya·n készülék 
használható, amelynek anyaga üveg, poliakril. PVC, alumfnium, el
oxált aluminium, króm, tantál. finomezüst vagy rozsdamentes~acél. 
Az oldat esetleges rózsaszina elszinezödése nem befolyásolja muko
litikus hatását. 
A felnyitott ampulla csak hűtőszekrényben tárolható 5-8 ·c-on. 
legfeljebb 72 óráig. · 
Megjegyzés:- Csak vényre adható ki. Az orvOs rendelkezése szarint 
-egy vagy·két alkalommal- ismételhetö .. Az orvos akkor-rendelheti, 
ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvóbeteg-ellátó osztály, 
szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
MukoViszcidózisban szenvedó gyermeknek a gondozó központok* 
orvosai térítésmentesen rendel hetik. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml). 

MYCERIN Medexport S 720 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg neomycinum (szulfátsó alakjában) tabL
nként 
Javallatok. Gyomor-. és. bélmútétek előkészltése. Gram-negativ 
baktériumok és rezisztens staphylococcusok- okozta enterális fertő-
zések. . . . . . 
Ellenjavallatok. A vese paranehimás megbetegedései, fUnkCió
csökkenése. Hallás- és vesztibuláris károsodás, Előzőleg alkalmazott 
sztreptomicin-, kanamicinkezelés esetén rela_tíve ellenjavallt 

Az orvostudományi egyetemek gyermekklinikái, ·tovébbá: 
F6v. Tanács Heim Pál Gyermekkórhéz Rendelőintézete, 
Botsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Rendelőmtézete Gyermekegészségügyi Köz-
pont. ·- _ 
Főv. Tanács Budai Területi Gyermekkórház Rendelőintézet, 
Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézete, 
Somogy Megyei Tanács Tüdögyógyintézete·, Mosdós, 
Szabolcs-Szatmár Megyei Tan~cs Kórház Rendelőintézete Gyermekosztálya 
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Adagolás. Átlagos adagja felnótteknek naponta "250-500 mg 
(2-szer %-1 tabi.). Bélműtétek el.ókészítésére napi 4-6 g (4cszer 
8-12 t;!bt) 2~72 órán keresztüL Gyermekeknek. 6 éves· korig,,na

. pqnta·k~ts.ze,VI mg/Ukg.'5 napnál továbbJolyamatosan nem ajánla
tos _t;u;tm;_ ,szukség_-:esetén::,2--3.;;n_a_pos.~ szünet_ közlie_iktatásával ·kell 

. alkalmazni. _ .... , :.• . . · .,.., ,,. . .·. .·•. •· . •; 
Mellákhatások; · Vesekárosodás, malynek megelőzésére bőséges 
folyadékfogyasztás:ajánlatos; .Aibuminúria; a vizeletsűrűségének és 
menny1ségének csokkenée;e · onrrfagában ·:nem __ -teszi, szükségessé ·a 
kezelés félbe"!'a~ítását, de másodikkúra!'em alkalmazható; Oligúria 
(500 ml alatt•. dJUré;e•s).,vagy .progressz1v azotérnia. esetén;tovább 
nem adható .. Már mi.nimális )lalláscsökkenés;lülzúgás ;ese.tén ·is meg 
kell,szakitan• a terápiát;..ll1ert_irreverzlbilis:hallaskáros6aáS';ílak!llhat 
.ki. Allergiás J!>llkciók' (ebzinof!lia,láz; :útti~áriá). Páre$ilé:iíák, . 
Gyógyszerkölcsön hatás. Együttadásá tilos: ·:.· 
-:-.éternarkózisesetén; --~: _,_ ,-- _-·-_ -, _--- _ · 
~!"ás antibiotikummal \Nystatin kivé}elével): . , , . '" 
_Figyelmeztetés. A m1mmáhs felszivódás_ ellenére _nefrotox_ikus 
ototóXikus károsodás léphet fel, ezért a vizeletet, vérképet, __ hallásÍ 

ellenőrizni kell. 

"'"' akkor 

10 tabi. 

szakor-

MYCOSID Kóbilnyai '''r)80, 
hintőpor . . '' . . ~ 
Hatóanyagok. 4 g nátrium para-chlorb~nzoícu_m, 10 g·,zíilcum· 
oxydatum (1 00 g) hintóporba n. · ,. '' ·• ·· '< 
Jayal~atok •.. Mikotiku~. fel_ületi bórfertóz~sek (epiqerrnoptlytia in, 
·gumahs et ax1llans. mtertngo mycotica. ·--pityriasis 'v'EirsiColor, try-
chopbytja superfic.ial,is) .... ~-·• . . .. ··. _· .. · ·· 
Alkahtjazás •. ,O.fertc5~ött terület behintése naponta i-2,szér .. Profi: 
laxis: hetenként 1'-2'sier a testhajlatok behintése: ·· ·. ·' · 
Megjegvz+s; Vény nélkül is kiadhatő. 
.C::s()l)l~!!jjlá~, 1 döboz (100g). · 

> .... _,-. 

MYCOSOLON Kőbányai T 130 
kenőcs. -.;~'-h -:-.,:-- ,_._._::-:~".-. :~~~:-_..:<>- ,, ___ " __ :. _ .. , , 
Hatóanyagok; 37,5 írig mazipn!donhlm .énlöratum, 30<Y mg mico
nazolum (15 g) vizzellemosható·kenőcsben: 
Javallatok. Dermatofitónok'vagy másgqmbák áhalkiválton; kife
Jezett gyulladással, ilL .irritációval'.kísért bór- és körömf~rtőiések• 
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ekcémák, intertrigo, interdigitális mikózis, körömmikózis, hallójárat
mikózis. 
Ellenjavallatok, Bőrtuberkulózis; herpes simplex, bárányhimlő. 
Alkalmazás. Bőrinfekciók esetében naponta 1-2 alkalommal ken
jük be a kezelendő bórfelületet Köröminfekciók esetében a megbe
tegedett körömrészek eltávolítása után okkluziv kötés forrnéjában 
alkalmazandó. A kezelést megszakitás nélkül a:köröm teljes regene
rálódásáig kell folytatni. Fülinfekció esetén a készítménnyel·átit!fton 
gézcsíkot naponta kétszer a külsö hallójáratha kell vezetni; 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint·- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g). 

MYDETON Kőbányai E 100 
drazsé, inj. 
Hatóanyagok. 50 mg tolperisonium chioratum dréizsénként; 
1 00 mg tolperisonium chloratum, 2,5 mg l idocai ni um chioratum 
(1 ml) amp.-nként. . 
Javallatok. A harántesikolt izomzat olyan tónusfokozásának keze
lése, amely organikus neurológiai megbetegedés következtében 
(pyramispályák sérülése, sclerosis multiplex, mielopátia, encefalo
mielitisz stb.) jött létre, pl.: izomhipertónia, izomspazmus, izomkönt
raktúra, rigiditás, spinális automatizmus. Obiiterativ érbetegségek 
(arteriosclerosis obliterans, angiopathis ·diabetica, thrombangiitiS 
obliterans, Raynaud·kór, scleraderma diffusa), továbbá érheidegzé
si zavaron alapuló kórképek (akrocianózis, dysbasia angioneurotica 
intermittens} .. Egyéni megítélés alapján: poszttrombotikus vénás és 
nyirokk-eringési. zavarok, ulcus cruris. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Little-kór (spasztikus bénulás) 
és més disztóniával kisért encefalopátiák. -· 
Ellenjavallatok. Myasthenia gravis.-Terhesség. 
Adagolás; Felnőtteknek• naponta általában 150-450 mg (3-szar 
1-3 drazsé) a beteg egyéni szükségletének és toleranciájának meg
felelően, ilL naponta 200 mg (2-szer 1 amp.) im. vagy .naponta 
100 mg (1 am p.) iv. lassan beadva. 
Gyermekeknek: 2 hónapos kort616 éves korig a drazséból_ 5 mg/Ukg 
naponta, 3 részre elosztva; 7-14 éves korig 4-2 mg/ttkg naponta, 3 

'.részre elosztva. 
- Mellékhatások. Izomgyengeség, álmosság, különösen gyermeke

ken. Az adag csökkentésével a mallékhatások megSZüntethetők. 
Megjegyzés. lit Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint " egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 drazsé; 5 amp. (1 ml). 
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MYDRUM G errned u 240 
szemcsepp 
Hatóanyag. 50:mg, tropicamidum és_ antiszeptikumként-0,2·mg 
ph~nylhydrargyrum boricum .( 1 O ml) üvegenként. 
Javallatok'.'--f:énytörés-meghatározás,.szemfenéktükrözés-. AtróPiil~ 

·vagy szkopolamintúlérzékenység esetén diagnosztikus célból vég-
zendő pupillatágítás. .• . . . . . . •. . ·. . • ; • ·•·•• • 
Adagolás. Fénytörés-meghatározás: 8-10 perces szürietek.közbe
iktatásával 5-S.;szor 1-2-cseppet a szembe cseppenten L RöViddel az 
utolsó csepp becsappentése után, tehát 1-1 Y, óra múlva. kia_lakul az 
akkomodációs pafézis, ·amikor a fénytörés-meghatározás elvégezhe-
tő. A szem akkomodációja 2-4 órán belül helyreáll. . ...... . 
Diagnosztikai célú pupillatágítás: 1-.) .csepp a kötóhártyazsákba. 
A vizsgálat 10-15 perc múlva végezhető. . • • .• : .. · 
Terápiás célú pupillatágftás: általában naponta 6-szar 1"3ccsepp, 
ami- hárOmszori· atropin- vagy szkopola"minbecseppentésnek felel 
meg. ._ _ 
Figyelmeztetés. Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, 
baleseti veszéllyel járómunkal). . 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható kL Az orvos rendelkezése. 
szerint- egy. vagy két alkalommal- ismételhető: r 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml). 

MYELOBROMOL Chinain LOOO 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg mitobronitolum tabl.-nként. 
Javatlatok. ldült.granulocitás leukér:nia, polycythaemia v~~· to
vábbá elsődleges eritrocitémia vagy elsődleges•,trombocitémia .•• "' 
Ellenjavallat~ Egyéb citosztatikus kezelés nem szakintéze'tFk~fet-' 
ben. -· - _,_.. ··- __ . ·-----·. '---~-' 
Adagolás. Idült gramilocitás loukémiában . . napi 125-375 mg 
(Y,... l Y, tabi.) legfeljebb 1 O nap9n át. A-sejtszámcsökkenés mértéke 

·3-6 hét múlva ellen6rizendó. Ujabb kezelés .a .sejtszámcsökkenés 
megállása után kezdhető. A fehérvérsejtszám lehetőleg 10.x 10'/1 alá 
kerüljön. A kivánt eredmény a rövidebb kúrákkal ugyan lassabban 
érhető' el. ·de az -esetleges súlyos ·pancitopénia· kialakulása elkerül-: 
het6i· 0 • · •... 

Polycythaemia vera eseteiben lökéskezelés javasolt a prolongált 
kezeléssei ellentétben. Aránylag nagy adagban, 3-4 napon át adják: 
pL 1000, 750; 500,250 mg-ot (naponta 4, 3, 2; 1 tabi.) vagy 1000, 
1000, 500, 500 mg-pt (naponta 4, 4 •. 2, 2 tabi.); összes~n tehát 
2500-3000 mg-ot (10-12 tabi.). Aretjkulocitaszámmár ko.rá_bban 
csökkenhet, a trombocitaszám azonban csak 2.,...3-hét, a granulócita
szám -pedig 4-6 hét múlva. Bizonyo~ esetekben, pl. valódi policité
miában egy ilyen lökéskezelés néhány hónap?S remissziót _eredmé_-:-
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nyezhet. Így évente 2-4 ilyen kezelésre kerülhet sor. 60 év feletti kor 
eset én az első lökés óvatosabb legyen, p U OOO, 750 mg (4, 3 tabi.) 
két nap _alatt, s a későbbiekben az egyéni válasz mértéke szerint 
változtatható az adag. Ú jabb alkalmazásra csak a kiváltou citopénia 
resztitúciójakor kerülhet sor. A lökéskezelés valódi policitémiában 
nem növeli meg a kés6i akut leukémiák számát, ellentétben más, 
alkilezó citosztatikumokkal. 
Idült granulocitás leukémia és polycythaemia vera mellett--'8-·fJBM
alkalmazásra kerülhet elsődleges eritrocitémiában vagy elSődleges 
trombocitémiában is. Ha a hematokritérték nagyon magas (55% 
felett), célszerű azt elóbb lehetőleg -nem elhúzódóan, nem a levett 
vér mennYiségét, hanem a vérvételek ütemét előtérbe helyezve -
vénapunkciókkal csökkenteni (pl. három-négy egymás utáni napon 
400-300 ml vérvétel, ha kizáró veszélye nincs). Trombocitémiában 
a hatás gyakran rövid tartamú (3-5 hét). . 
A hematológiai resztítúciót a sok éven át alkalmazott lökéskezelések 
sem gátolják meg, még a 60 év feletti betegek esetében sem. Kezdet
tól fogva elégtelen válasz egyik vagy másik sejtrendszer részéról az 
esetek 1 0-15%-ában ugyan előfordul, de ez nemegyszer dózisfüg
gő. Elégtelen válasz esetén gondolni kell arra, hogy a diagnózis is 
lehet helytelen. ún. másodiagos gyógyszerrezisztencia kialakulása 
még a 1 O évnél régebben Myelobromollal kezelt betegeken is ritka, 
Bár a szer hatásának lényege a citopénia keltése, klinikai veszélyt 
jelentő citopéniát nem észleltek, sa ritkán okozott nagyfokú citopé
niák is minden esetben spontán megoldódtak. 
Legújabban malignus hematológiai folyamatok csontvelőátültetés
sei történő kezelésének előkészítésére is alkalmazták az ún. szuprale-
tális röntgenbesugárzás helyett. _ 
Mellékhatás. A kezelési napokon gasztrointesztináliS panaszok 
léphetnek fel. de ezek a kezelési napok után elmúlnak. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal (mellékvesekéreg-működés gátlása, tumor-

stimuláció); . 
- fenilbutazonnal (agranulocitózis veszélye; gátolja az oxidatív fosz-

forilációt, a tubuláris reabszorbciót, ill. szekréciót). _ 
Figyelmeztetés. Ha valaki prolongált DBM-kezelést alkalmaz •. pl. 
idült- granulocitás- leukémiában, s a szer adagelását kellő vérseJt
szám-ellenőrzés mellett végzi, akkor se feledkezzék meg arról, hogy 
a DBM elhagyása után is hetente kell a retikulo-, granulo- és trom
bocitaszámot ellenőrizni: mindaddig, amig az értékek tovább nem 
csökkennek. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.- A kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekgyógyász or
vos) akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes 
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fekvőbeteg-ellátóosztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa java-
solJa; -' n_eoplazma kezelésére térltésmentesen. ,· . 
Csomagolás, 1 O tabi. · 

MYOFLEXIN Chinain. · E 100 
tabi. . ·. . . 
Hatóanyag, 250 mg chlorzoxazonum tabl.-nként. 
Javallatok. Mialgia (lumbágó, akutvállövi szindróma tortikollisz) 
reumatoid artritisz, kontúzió, disztorzió,-spondilartróziS discus her~ 
niával társult mialgia, izomkontraktúra, sérülés okozta ~zompanasz. 
A fokozott izomtónus, görcsös fájdalom csökkentése.töiések nyújtá-
sakor és gipszkötések eltávolitása után; ... . ""'·"• . . • . c.. 

· Ellenjava)latok, Súlyosmájműködési zavar, agyógyszet.itántitúl-
érzékenyseg. . .• ' ....... : . __ .:· ,, _ 
Adagolás. Felnőttek szokásos adagja naponta 3-4'szer 250 .mg 
(3-4-szer 1 tabi.). A kezdeti adag lehet 3-4-szer 500 mg (2 tabi.), 

: kell~ hatás hiányában esetleg 3-4.szer 750 mg. (3 tabi.). A kedvező 
hatas Jelentkezésekor az adag-·fokozatosan csökkenthető. _-._ ----· 

·. Gyermekekneknaponta 3-4'szer60-250 mg (Y.--1 tabl.),az'életkor 
-és --a<-testtomeg- figyelembevételével. A tabi. összetörve -a gyermeJ( 
ételébe keverhetó. · 
Mellákhatások. Gasztrointesztinális tünetek, hányinger; koleszta
·tikus-.ikterusz~ szédülés, fejfájás, álmosság, rossz közérzet;- ingerült
ség, hipotónia, allergiás tipusú bőrkiütések.- .Esetenként a- vizelet 
elszfnezódése-észlelhető (metabolitja okozza,--nincs klinikai jelentő-

. sége). . . "" 
Gyógyszerkölcsönhatások. ó.vatosan adható: . . . ' 'é , , ... 

--·- · :..,... _központi- idegrendszeri ·depresszánsokkal_ (additív hatás).~"::;_-~;; ·:: 
! figyelmeztetés. Túlérzékemységi reakció. jelentkezése esetéri'{-ur.:. 

-tikária, viszkető bőrpír) a gyógyszer adását abba.kell-hagyni:Ugyan
csak !flegsz~~itandó ~ kez~lés, ha sárgaság lép fel-vagy a májfunkció 
ro~l1k {alkal1foszfataz-sz1nt emelkedése, brómszulfaleirl,..retenció). 
A magzati fejlődésre gyakorolt hatására vonatkozóan elegendő adat 
nem __ áll rendelkezésre, ezérnerhas nőknek cSak a körülmények gon-
dos mérlegelése alapjén adható. ; . , ·' 

,,,Hosszú··-időtartamú;--iolyamatos ---adagol ásakór · 
dependencia alakulhat' kL -- ;-- .' -·:: 
AlkalmaZásának első szakaszában ..... e'gyénenkérit meghá-tárOzandó 
i~eig -jármúv~t-vezet_ni vagy baleseti veszéllyel j_áró-!'nunkát végezni 
tilos. A továbblakban egyénenként határozandó'meg-a tilalom mér--
'téke; <. ':, :-. ·'. - ---< ._ - ~: _. ->- -<-- -~ 
Alk~lmazásának, ill._ hatásának tartama· alatt 'tilos-alkoh01t fó-gyasz--
tam! ._: ----,~-'-;- '' -- "_. _ _.·-_ _ 
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Megjegyzés. ol< Csak vényre adható ki. Az. orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

MYTELASE 
tabi. 

-.Hatóanyag. 10 mg embenonium chioratum tabl.-nként. 
Javallat. Myasthenia gravis. 
Adagolás. Egyéni beállítást igényel. A szokásos adag 5--25 mg 
(Y2-2 ~ tab_L) naponta ~-szer. Az adag a kezelés során fokozato
san é$ ,óvatosan emelhető legfeljebb napi 200 mg,ig. E felett a 
legsz1gorúbb .orvosi ellenőrzés szükséges. ·- _. . 
Mel!ékhatások. Epigasztriális fájdalom, abdominális görcsök, has
menes, hányás, nyálfolylis, sápadtslig, hideg izzadás, vizelési inger 
kettósl.litás. lzomfaszcikuláció, a nyelv megvastagodásának érzésé 
ny_elé_sl nehézség mellett, a váll, nyak, karok ~zmaioak bénulása. 

., M1óz1s, vérnyomás-emelkedés {bradikardiával vagy anélkül), belső 
remegés, súlyos anxietás és pánikérzés. '· 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- atropinnat egyéb antikolinerg komponeost tartalmazÓ gyógyszer
. rel (hatlislit felfüggesztik). 
Óvatosan adható: ~ - · · 
--_egyéb kolinerjl hatású gyógysZerrel (hatásfokozódás). · 
F1_gyel~eztete~. A terápiás és tox1~us adagok költi kis külön.bség 

· . _m1att- konnyen tuladagolható és kolinerg krfzis is bekövetkezhet. 
Óvatosan szabad adni _asz:tmás,_rnechanikus bélrE!ndszeri _vagy húgy-
úti elzáródásban sz;envedő betegeknek .. - -- ,_- __ 
Túlaclagolás eselén a kezelést és a kolinerg gyógyszerek adlisát fel 
kell fl;lggeszten1, és 0,5-1 ,O ~g atrC?pin adandó i v • .-: esetleg mestersé
ges l~legeztetés, tracheotóm1a, ox1gén adása szükséges. 
MegJegyzés. ol< Csak. vényre. adható ki. és csak egyszeri alkalom
mal. A kor::etl orvos, uzem1 korze~1 orvos, uzernervos (a továbbiak
~an: kezeloorvos) akkor rendelheti, ha:azt-a-területileg és szakmailag 
!ll_eték.es fekv_őbete~-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó)-sza~or
vos~ java~olja. f. Jay~slatot tevő .. intéz~t megnevezését. a ja_vaslat 

;--.,_keltet~ yeny hatlapjan fel_ -k!311 tuntetni._A kezelőoryos-:- krónikus 
bete~s~qek esetén .'7- a--javaslat alapján, annak keltétŐl 'Sí:ám_ítou: 
max1mah.san 12 hón~pig rendelheti.- a gyógyszert._ Amennyiben a 
beteg szamá ra ezt az 1dótartamot meghaladóan továbbrá is szüksé
ges a gyógyszer, úgy az csak újabb szakintézeti javaslat aÍapján 
rende)hető.-- Csak abban az esetben rendelhető, ha a betegcgyógy-. 
kezelese más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel 
eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 30 tabL 
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NALORPHIN~ ~ Chinoin 
inj. "-- _______ - ·-- > - -- . -_- -
Hatóanyag. 5 mg nalorphinium bromatum (1 ml) amp'·nként 
Javallatok. Morfin,-morfinszármazékok és egyéb, morfif'szerú ká
bitó fájdalomcsillapítók (pl. Polargan) okozta,méigezés~ és tli.lada' 
golás. _ . _ __ _ _ _ -· · _ . _,_,~,. 

Az anyának adott kábitó fájdalomcsillapltók áltál az,''újstulöttben 
kiváltott légzésdepresszió kezelésére is-használható. __ ~--·cc c 

-·Adagolás. Általában ív. alkalmazzák: de adható irri. és sc. is: 
~- 'Feln6ttek egyszeri adagja 5-1 O mg p,-2 amp.); ez- szükség ese té n, 

ha.a légzés ,_nem -javut'":":-1 Chl-5- p_err;.múlv.:~-megisrnétl_en:dói·_-Hátása 
általában 3'-4 órán keresztültartiAs~okásos -napi áqág felsőchatára 

-. 40 mg ~- me~felelő elosztasbími'-;'d.~:'s91yos}nél!Jezéli.blí~-Siükség 
~ esetén tobb Js adható. -- · 

Gyermekekegyszeri adagjaOJ mg/ttkg. __ - _ · ·~: 
Az anyának adott kábitó' fájdalomcsillapítók által az újszülöttben 
okozott légzésdepresszió kezelésére kbi'10 perccel aszülésvárható 
ideje előtt az anyának ív. 1 O mgvagy pedig az újszülött köldökvéná
jába 0,25-1 mg adhatóc 
Mellékhatilsok, Nyugtalanság, szorongás, psziéhotikus -tünetek, 
.·álmosság, izzadás, sápadtság, miózis, bradíkafCHá, vérnyóínásesé$; 
néha hányinger, szomjúságérzés, légzésdepresszió. 
Morfinistákontipikus elvonási tüneteket okozhat, egyébként'csak 

-,hosszabb' ádagOJás esetén fordulnak elő enyhe elvonási- tünetek. 
Figyelmeztetés. Kizárólag kábitó fájdalomcsillapitók okozta lég
zésdepresszióckezelésére használható! Barbiturátok és egyéb~nyug
tató-, ill. altatőszerek által_ okozotttnérgezésekben nem hatéki:lny,1lz 
altatószerek-hatását erősítfiet1, ezért alta.tószerekkel kombiná1fmórfi
noid'_mér9ézéSe~ben ·1gen n·agy óvatoSsággal _adható! c: __ ' :--~-----· 
10mg-nál többet egyszerre nem -siabad-alk~lmazni, mert--13kkor a 
morfinszerű hatások kerüln'ek cefőtérbé!-1stnétélt'adagolásak0r.)tble~ 
-randa :alakulhat ki. 

NAPHAZOliN . Alkaloida 
~- oldat.-

me_gfigyelés··alatt kell tar:tpni, inivel az 
r?Yi~ebb, mint a mérgeZeSt=o'k:ozó 

Hatóanyagok. 1 O mg naphazolinium- chlóratum; ··290 m·g aciQum 
boricum (1 O ml) oldatban. ~ · · 
J8vallatok. R initisz különböző formái (rhinitis a"Cuta, .h;,,,,,.~·'"'~-, '--'0·~~ 
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rhalis acuta, rhinitis chronica), szinusZitisz" faringtitisz, laringitisz, 
konjunktivitisz, keratitis ekzematosa. 
Ellenjavallatok. Rhinitis sicca. Szúk zugú glaukóma. 
Adagolás. Felnőtteknek: naponta 3'-4 óránk;\nt mindkét orrlyukba 
vagy a kötőhártyatasakba 2-4 csepp. -~ 
Gyermekeknek: 7-1-4 éves korig kiforralt és lehűtött vízzel kétszere
sére-háromszorosára hígítva naponta 3-szor mindkét orrly-ukbaagy
egy csep. 
Kombinált kezelés. Ainoszkópia esetében a lokálanesztetikum hatá
sának adjuválására alkalmazható. 
Mellékhatás. Becseppentéskor múló csípő érzés. 
Figyelmeztetés. Belsőleg nem használható! Orrcseppként való 
hosszas használata rinorrágiát okozhat a náthát idültté teheti, ezért 
felnőttek esetében 1 O, gyermekek esetében 5 napi kezelés -titán 
többnapos szünetet kell közbeiktatni. Higitatlanul adva vagy: az· elő
írtnál gyakoribb alkalmazása vérnyomás-fokozódás!, szabálytalan 

, - szívmúködést, izzadást ingerlékenységet vagy depresszió!, gyerm_e.
keken mérgezést, kómét okozhat, mert a gyulladt orrnyélkahértyán 
át felszívódhat. _, ~ -· 
Csecsem6knek és gyermekeknek 6 éves korig nein adhatól 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéS& 
szE:!rint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml). 

NAPROSYN Alkaloida mV 200 
tabi. 

· Hatóanyag, 250 mg naproxenum tabi.-nként. 
Javalla~~k. Reumatoid artritisz, egyéb krónikus izületi-gyulladások, 
spondyl1t1s ankylopoetica (m. Bechterew), artrózis különféle formá i, 
spondilózis, spondilartrózis, extraartikuláris,reumatizmos·különböző 
f?rmái_ (lumbágó, egyéb ":~ialgi~, fibro~i~isz, neuralgia, burzitisz, pe-
narthntls humeroscapulans, -ep1condyl1t1s humeri stb.). __ 
Ellenjavallatok. Gyomor- és nyombélfekély, Terhesség: 
Adagolás. Szokásos kezdő és fenntartó adagja felnőtteknek na
ponta 500. mg (1-1 tabi. reggel és este, étkezés után). Szükség 

. esetén napi 750 mg is adható a fájdalmak napszakos jellege szarinti 
elosztásban (2 tabi. reggel. 1 tabi. este; ill. Hab!. reggel és 2 tabi. 
este). ~- · · . ~ ' 
Hosszan tartó kezelés alatt az adagolás napi 375~750 mg (114-
3 tabi.) halérokon belül változtatható, a megfelelő aciágokat ugyan
csak naponta kétszer ke1J beadni. 
Mellékhatások. Ritkán gyomorégés, gyomorféjés, telítettségi ér
zés, enyhe· szédülés vagy rosszullét, fejfájás, a gyomor~bél traktus~ 
ban átmeneti jellegű vérzés. Igen ritkán bőrkiütés, trombocitOpénia. 
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Gyógyszerkölcsönflatások. Együttadása kerülendó:- _,,,_, _ 
-magnézium-oxid- és aluminium-hidroxid~tartalmú antacidurriok~-

kal(gátolják a Naprosyn felszívódását). ' 
óvatosári adható.•'< , " > • _- c • ,. . . 
-orális antikoagulánsokkaL(antikoagulánshatásfokozódik); 
-szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal (hipogl*émiacveszélye) · 
~ fenitoinnal (toxicitását !okozhatja). _ _ , , --·L•' - . • 
Figyelmeztetés._ Szalicilérzékeny egyénekben urtikáriát, asztmás_ 
rohamot válthat kl. Ha a betegnek gyulladásgátló gyógyszerek·sze
dés_e kapcsán már volt gyomor• •vagy·bélvérzése, továbbá máj- és 
vesekárosodás eset én. alkalmazása'· 'állandó orvosi- :ellenőrzést. igé-
nyel. ___ _ _ • _ _ . _ -. . '- .. ··>·. . ·.::•·. ( 

· Orélis antikoagulánsokkal együttady~>a protrombinidilt'<>llerrórizni . 
.kell!.-• . .· .·. : . :• : · .•· • 
Szulfaniltirea tipuSú-afitiöi8betikUinókkéil ~gyütt-.adva az-antidiabeti-

-kum adagját újra be kell állitanil · .. , <,. 
Megjegyzés •. >I; Csak vényre adható ki. Az orvos. rendelkezése 
szerint ~egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 

más'":eme_lkedés 
:Figyelmeztetés. 
~tartanL -
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·'-~-~_,;tm(-

a kívánt 
<OSSZUI!ét mélküli 

. t~~hikardia~ vérnyo-
_ .. __ -_- ,_- . __ "'tUi:•h:':->l:".t': . 

a beteget megfigyelés .alatt kell 
-~('',----' 

Narkotikumot nagy adagban kapott _betegnek vagy a narkotikum 
iránti fizikai függőség esetén csak fokozott óvatossággal alkalmaz
ható, me_rt a narkotikum hatásának túl gyors visszafordítására akut 
elvonási tünetek jelentkezhetnek. 
Alkalmazása szívbetegeken, valamint kardiotoxikus gyógyszerrel ke-
zelt betegeken fokozott figyelmet igényel. . 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóin-
tézeti) felhasználásra. ~---,w"'" 
Csomagolás. 10 amp. (1 ml). 

NARCOTAN · Ghemapol A 100 
Hatóanyag. 150,0 g halothanum üvegenként; tartósítószer: O 01% 
timo!. · ' 
Javallatok. Altalános érzéStelenítés hosszú és rövid ideig tartó 
mútéti beavatkozáshoz. , · · ·-
Eiőnyösen alkalmazható idült légúti megbetegedésben szenvedő 
betegeken (bronchitisz, asthma bronchiale, emfizéma), valamint 
diabetes maiiitusban szenvedő betegeken. 
Ellenjavallatok. A terhesség első trimesztere.-Aikalmazása-kerü
lendó olyan betegen, aki a korábbi halotánnarkózist követő kéthéten 
belül belázasod_ott. Digitalizált betegeknek csak óvatosan adható. 
Relatív ellenjavallatok: májkárosodás, szívritmuszavar. 
Adagolás, alkalmazás. Félig nyitott, félig zárt és zárt inhalációs 
narkózisrendszerben használható fel. 
A halotán párologtatása speeiélis kalibrált hókiegyensúlyozottvapo~ 
rizátorral biztonságos. Narkózis bevezetésekor a halotánkoncentrá
ci6 oxigén és dinitrogén-oxid keverékében 4 térfogat%- ig fokozato
san -növelhető. Fenntartó koncentrációként 0,5-1 ,5% elegendő. 
Rö~id időn belüli ismételt alkalmazását kerülni kell. 
Mellékhatások. Fejfájás, nagyobb adagok után vérnyomáscsök
kenés, bradikardia; Ismételt adagelását követően a mútét utáni má
sodik héten láz és ikterusz léphet fel. Ébredéskor gyakori az izomre-
megés. -· 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- digitálisz és kolineszterázbénító készítményekkel (bradlkardizáló 

hatás fokozódása); 
..;.. szimpatomimetikumokkal (aritmia; 'béta-receptor.,blokkoló alkal-

mazása antiaritmikumként ilyenkor ellenjavallt); 
- izomrelaxánsokkal (hatásfokozódás); 
- uterotonikumokkal (hatáscsökkenés); . . 
- fenotiazinokkal: (a halotán hatását fokozzák). . . 
Figyelmeztetés. Alkalmazása után a vaporizátort éterrel-meg kell 
tisztítani, a stabilizátorként alkalmazott timo! ugyanis nem párolog 
el, ott maradva elszíneződik. Fénytól védve, 25 ~c alatti hőmérsékle
ten tartandó el. 
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Megjegyzés. <!!>. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin-
tézeti) felhasználásra. - . . 
Csomagolás. 150 g. 

NA TRIUM CHLORATUM Biogal X 400 
1 O% in j. hypertonicá · . 
Hatóanyag •. 1 .g natnum chioratum pro infúsione {10 ml) amp.
nként. 
Javallat. Vérzéscsillapftás. 
Adagolás. Szükség szerint1-2 amp., kizárólag ív. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése-szerint 
- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 10 amp. (10 ml). 

NATRIUM CHLORATUM Biogal X400 
0,9% inj.- isotonica 
Hatóanyag. 90·mg natrium chioratum pro infusione (1 O ml) amp.-
nként. • · 
Javallatok. Porampullák tartalmának oldása, ill. injekciós oldatok 
hígítási!.. · • · ·· 
Megjegyzés. Csak vényre ildható ki. Az orvos rendelkezéseszerint 
-egy vagy két alkalommal - ismételhető. · 
Csomagolás. 1 O am p. (1 O ml); 100 amp. (10 ml). 

NAl"RIUM CITRICUM Kőbányai l 210; N 500 
i nj. 
Hatóanyagok. 380 g· trinéltrium citricum pro infusi0ne,<~30 mg 
vfzmentes trinatrium citricum (10-ml) amp.-nként. _ ", __ :, 
Javallat. Véralvadás gátlása. _ · ' 
Adagolás. lv. cseppinfúzióban. . .. J .- ic_,. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. _Az orvos rendelkezéseszerint 
-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (1 O ml); 50 amp. (1 O ml). 

NATRIUIÍII NITROSUM Biogal H 800 
4% és 1 O% in j. 
· Hatóányag.---40 mg; ill:"'1 OOmg naltritimnitr·ostJm----(1-mll--amo;,·- -----~~i'
nként. 
Javallatok. Hipertónia, angina pectoris, epekókólikéi, ólomkólika; 
ciánmérgezésben antidotum;- - , · ·"· _ -
Ellenjavallat. Jód,, ill. brómsókkal kezelt betl>geknek; · 
Adagolás.-. Naponta 1-2 amp. sc. <l::iánmé:rgezésben iv .. ÖS$zesen 
6--1 O mg/ttkg-nak megfelelő mennyiség. 

• Figyelmeztetés. A 10%-os inj;-ból.1 amp. tartalma a legnagyobb _ 
.egyszeri adagot túllépi! - -
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy_ vagy_ két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 10 amp. (1 ml) 4%; 10 amp. (1 ml) 10%. 

NA TRIUM SALICYLICUM EG IS A 600; mV 200 
drazsé 
Hatóanyag. 500 mg natrium salicylicum bélben oldódó drazsén-
ként ~~-----R:"'· 

Javallatok. Heveny sokízületi. csúz, húléses rriegbetegedés,_ -izom
fájdalom, lumbágó, pleuritisz, iridociklitisz, polineuritisz-. 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: febris rheumatica. 
Ellenjavallatok és gyógyszerkölcsönhatások tekintetében 
figyelembe veendlik a Colfaritnálleirtak. 
Adagolás. Fetnótteknek naponta 1,5-10 g (3-4-szer 1-5 drazsé). 
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól14 éves korig 1 00 mg/ttkg na
ponta, 5 részre elosztva. 
Mellékhatások. Fülzúgás. bőrtünetek. hányinger. túlérzékenység. 
esetleges túladagolás esetén acidózis ( .. magas~ légzés, szapora lég
zés stb.). 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 drazsé. 

NATULAN Roche L OOO 
kapszula 
Hatóanyag. 50 mg procarbazinum sósavas só formájában kapszu
lánként. 
Javallatok. Limfogranulomatózis (Hodgkin-kór): teljós vagy rész
leges remisszió. Egyéb malignus limfómák: limfoszarkóma.- retiku
lumsejt-szarkóma; Brill-Symmers-kór. 
Ellenjavallatok. Bármilyen eredetű súlyosabb leuko- vagy trom
bo_p_énia, súlyos máj- és vesekárosodés. Terhesség. 
Adagolás. A kezelést 50 mg (1 kapszula) napi adaggal kell kezdeni 
és fokozatosan -általában naponként 50 mg-mal (1 kapszula) -
lehet emelni. legfeljebb azonban 25o..300 mg (!HJ kapszula) napi 
adagig. Ez a-.mennyis.~ a lehetőség szer-inti - ta'rtós_-,rernJsszió 
eléréséig adható,- majd - ugyancsak fokozatosan -a fenntartÓ' napi 
adag 50-150 mg (·1-3 kapszul.!)'adására lehet áttérni. .. 
Ha a leukociták száma 3" x 1.0'/1, a trombocitáképedig 8 x 1 0'/1 érték 
alá csökken a kezelés folyamán, adását mindaddig szüneteltetni kell. 
amíg az értékek nem normalizélódnak. . ;.:- .- -.. 
A kezelést legalább addig kell folytatni. amig összesen 6 g (120 
kapszula) alkalmazására sor kerül: Egyébként a negativ eredmények 
nem értékelhet/ik. 
Kombinációs terápia:. Hodgkin-kór esetében az egyéb,citosztatiku
~okkal. _pl. nitrogénszármazékokkal,: vin~e~::-alkaloidokkal és korti-
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.. koszteroidkészítményekkel kombináltan alkalmazható.,-Az:_így··elért 
eredmények előnyösen_befolyásOiják a remissziós, valamint,.az öt-
éves túlélési arányt. .... · · · . ·· · ·. 
Egyéb citosítatikumokkal való kombináció va_gy sugárkezeléses _te
rápia cllkalmazás_a ·esetén a megadott menny1segek mmdenkor csok:-
kenthetók, . · .. . . · 
Mellékhlitások. Leukopénia, trombopéniac E vérképelváltozások 
majdnem mindig reverZibilisek és. _a ke~elés beszüntetését 'ritk~n 
teszik:szükségessé. Néha reverzibiils ha)hullás ... Eiőfordul még et
vágytalanség és nauzea: egyes esetekben hényás is, leginkébb a 
kezelés első napjaiban; . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: . 
- szimpatomim_etikumokkal,- __ barbiturá~okkal,_;~tl_rnol~ptt_kumokkal és 

neuroleptikumokkal·{po~encírozó-.hatás). -- .-_.".-,, ' .--'" . 
Figyelmeztetés. Tekintettella · várható. x:sontvelő,.depresszlóra,. a 
vérkép gyakori ellenőrzése szükséges. . > · . . •· . . 
Allergiás bórreakciók fellépése esetén a kezelest abba kell ttagym. 
A kezelés alattctilos alkoholt tovébbé sajtot fogyasztani! 
Megjegyzés. ol< ol< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó- .. 
intézeti) felhasználásra. -· ' 
Csomagolás. 250 kapszula. ( 

NEOESERIN Germed U 230 
szemcsepp- . _ __ . 
Hatóanyag, 200 mg neostigm1n1um bromatum (10 ml) v1zes ol
datban. . . . . . . . _ 

· ·Javallatok. Glaukóma. DiagnOsztikai alkalmazésakor a-pu~aJia szu
,'kítése: .. · · ··· · . . ' ,,,.,,,. ","./'·. 
Alkalmazás. Naponta többször 1-2 mii>pp~tacbete!J szem'kötőhér; 
tyazsákjába cseppenteni. _ _ ·.~.,- · · . . :~-_;-'--~--,-
Figyelmeztetés, Alkalmazésa látészavart okozhat (Jérmuvezetés, 
baleseti veszéllyel jéró niunkal). . . . : 
Megjegyzés. _ol< >J< Csak vényre adhatÓ' k1. Az orvos rendelkezése 
szerint'-;egy vagy; két alkalommal- Ismételhető.- Az orvos akkor 
rtindetheti;· ha azt 'a területileg, -111. szakma_ilag ill_etékes· ~ekv~b~teg-

. · elllitó''osztély, _szakrendelés' '(go~dozó):·szakorvasa javasOlJa._
A-glaukómás'bete'Qnek··szemés~etl_·sz_akren<!elés·szak.o.~osénakja

-· · · VaSiata eset éh a :kezelőor:v_os- (korze_w uzemr orvos). terítesmentesen 
rendeli; ·:,.., .,_ 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml),''. 

. -- .. ;- -(:'.- - -- ' -, 

NEOjGILURYTMAL G iulini .. , . · :; H 200 
tabi.·. . . . ' . . ·· . ,, .. ,, 

·-·Hatóíinyag, 20 mg prajmalitim··hydrógehtartaric_um tabl.:nként. 
, :•Javallatok<',Extraszisztolé (kundulésl.helyétőJ..fuggetlenul,,klvéve 
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bradikardiában), tachiaritmia, paroxizmális tachikardia kez~lése 
WPW- (Wolff-Parkinson-White-) és LGL-(Lown-Ganong-Lev~ne-) 
szindróma mellett is. Szívkatéteres vizsgálatok előkészítése, --el.ekt
romos kardioverziót követő utókezelés. 
Ellenjavallatok~ Ingervezetési és átvezet~si zayarok, br~dikardi~val 
járó ritmuszavarok esetén, beleértve a brad1kard1a mellett1 extrasz•sz
tolét. Terhesség esetén különösen az első hónapokbartJ'!idiMJOiása 
nagy megfontolést igényel. 
Adagolás. Kezdetben naponta 60-80 mg (3-4-szer 1 tabi.), a ké
sőbbiekben 20-40 mg (2-szer *-1 tabi.); megelőző kezelésre na
ponta 40 mg (reggel és késő délutén 1-1 tabi.); étkezés közben, 
szétrégés nélkül. 
50 ttkg alatti betegek napi adagja nem lépheti túl az 1 mg/ttkg 
mennyiséget. 
Mellékhatások. Émelygés, hőhullém. fejléjás, étvágytalanség, 
székrekedés, látási zavarok, kolesztázis. 
Ha a kezelés megkezdését követő 2-4. héten láz, viszkatési inger, 
szemsárgulás, barna vizelet, világos széklet jelentkezik, a kezelést 
azonnal abba kell hagyni. '.' __ _ . _ · 
Napi 100 mg-ot meghaladó adag esetén a szív -kontraktilitásának 
károsodéséval ésazAV-étvezetés meghosszabbodáséval kell szé
molni. 
Figyelmeztetés. Szivelégtelenségben / a r!trhusrendezést csak 
szívglükozid-kezeléssel együtt szabad végezm. __ · · 
Megj!lgvzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mBl. Az Egészségügyi Minisztérium által m~ghatáro~ott hav1 meny
nyiség keretei között az egészségügyi szak1gazg~tá~1 szerv ~e~etőJe 
által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a n~alvántartott es:go~
dozott betegek közül azok részére rendelhető, a.~aknek azt a sza~m~t
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen JOVáhagyta. A:. kijelolt 
szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a beteg nevének, ~ szukséges 
gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható, men~y1ség_~ne~, a 
gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével - ertesi_ta a --terulet_lleg 
illetékes gyógyszertárakat, valamint a beteg kezelőorvosét. A gyógy
szertár a beteget nyilvántartásba veszi; ut~bba. alapján a havonta 

__ megállapított mennyiségú gyógyszert adhatja k1._ 
·csomagolás. 100 tabi. 

IIÍ'Eö~RANQR.MON Biogal T 900 
kenőcs_ -- " - · 

1 
900 

í-latóanyagók. 100 NE ergocalciferolum, 300 NE rettq um,. _ . 
"_mg extrac.tu~_ pancreatis, 3,75 g zincum oxydatum (25 g) _vazelin 
_=-Jípusú .~enőcsben. - ,,-- . , , . , , , ; 
Javallatok. Felületes -bőrsérU_Iések, eroz1ok hamosltása_.._:,pelenka-

467 



dermatitisz, sarjadzást, bőrregenerációt elóSeQítő hatása köVetkezté~ 
~~ ·.. . . . . •· 

Alkal_nlaZás~ AZ -ér~ntett felületet vékonya n bekenn i. ' 
Megjeg'Vzés. Vény. nélkül is kiad ható. 
Csomagólás; 1 tubus (25 g). 

NEO-GYNOFORT 
oldat 

Kőbányai H. 700:. Q 400 

Hatóanyagok._ 2,5 mg ergetaminium tartaricunt 1,25 mg e·rgo
metrinium hydrogenmaleinicum {1 O ml) alkoholos~ vizes oldatban. 
Javallatok. A szülészetben korai gyermekágyi vérzés. késői .gyer
mekágyi vérzés,. gyermekágyi szubínvol.úcíó me.IJelőzésRés,~eielése, 
abortus incompletus esetén a vérzéS·cs:Okkentese:' Vet~ lés _béfejezése 
után a méh összehúzódásának elösegftése,.a n6gyógyaszatbah (a 
szövettarii lelet ismei'etébe:n) a vérzés mennyiségének-csökke_rítése. 
Ellenjavallatok. Obstruktív érbetegségek_, hipertónia, máj~_és ve-
sebetegségek, terhesség, szoptatás. · 
Adagolás. Naponta 2--;3-szor 15 csepp. 
Mf!.llékha,ások. Tartós adagoláskor .:a.végtagokban par·~sztézía; ·· 
h•degérzés.. ··; . . . •·. · .. ·.. . ··· · · · ; ; · · . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adhato.' 

_ - epinefrinnel (az epinefrin érszúkítő hat~sát megfordítja); :· , 
- tetraciklinekkeL makro! id antibiotikumokkal_ {a _vazokonstrikció fo- ....___ __ , 

kozódhat). . • . . . .·· .. . · •. · .· ....• 
Megjegyzés. li' li' Csak vényre.adható kL Az. 0ritos rendelkezése 
szarint-: egy vagy két alkalomni~l - _ismét_elhé~ő; · 
Cspma~Jolás. 1 üveg (1 O ml), 

NEOMAGNOL 
tabi. 

Alkaloida 

/' 
\;._, .. s 010 

H.atóá'riyag. 1· g chlorogeníum tabL'nként;· . 
J.avallatók, •Fertőtlenítés ·(higiénés: kézfeítőtlenítés, fogászatban 
gyökérkezelés, kis felületű sebek •. ívóvízogyümölcs, mosható textflí
ák, orvosi kézieszkö_~ök, gumi-·, üveg-, mt1anyag-tárgyak. evőeszkö-

. zök,konyhaedényzet,·.mosható:bútorok;berendezési:tárgyak;.fésúk,. 
kefék, borotválkozási eszközök, gumi-, múanyag_ gyermekjátékok, 
WC,, mosdókagylók, kádak, váladékgyújtó edényzet fertőtlenftése). 
Alkalmazás. Ivóvíz, gyümölcs fert6tlenítésére 0,02%-os oldat 
{2 tabi. 10 l vízre). A behatési idő íVóvíz fertőtlenítésekofi?,Uóia;i 

.,gyümölcs fertötlenftésekor 30 perc-1.óia. Az ívóvíz ezutárfíhlító; a 
• -'gyíimófcsöt a fogyasztás előtt alápo~an 'le kell öbl\tenL . • --

Higíétiés kézfertótlenítésre 0,1-'0,2%cos oldat (1~2 taht•H víz te). 
A: __ s_z_enf!ve;z_ett _k~~~E!t _ e!_ó_sz~r _B:_, N_e_q_m_ag_9p!_~_9,!-~.é'!!f?a __ rf t~:rtJI!~J--~~~p~_r-

, Clg, majdszappannalkézmosástvégzunk,·· · ·· · "-• '"·~ 
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Fogászatban gyökérkezeléskor, kis felülett1 -sebek fertótleníÚ§sére 
0,1-1%-os oldat (1-10 tabi. 1 l vfzre). 
Orvosi kézieszközök, tárgyak, evőeszközök. konyhaedényzet fertót
fenitésére 1 %-os oldat (1 O tabi. 1 l vízre). Az áztatás időtartama: 1-2 
óra. 
Mosható textfliák fertőtlenftésére 1-2%-os oldat (10-20 tabi. 1 l 
vízre) 2 órán át áztatni. majd alaposan kiöblíteni. _:_- .-;0!-
Mosható tárgyak fertőtlenítésére 2%-os oldat (20 tabi. 1 l vízre), Az 
áztatás időtartama: 1-2 óra. 
WC-, mosdókagylók, kádak, váladékgyújtó edényzet fertótlenftésére , 
5%-os oldat (50 tabi. 1 l vfzre). Behatési idő: 1-2 óra. 
Figyelmeztetés. Kizárólag külsóleges alkalmazásra! 
A lenyelt tabl.-ból a gyomorsósav hatására klórgáz keletkezik, amely 
mérgezéSt okoz! 
Megjegyzés. Vény nélkül is kíadható. 
Csomagolás. 1 O db tabi. 

NEOPEPULSAN duplex Chínoín F OOO; J 100 
drazsé 
Hatóanyag. 40 -mg propantheli n ium bromatum drazsénként 
(20 mg a gyomorban, 20 mg a bélben oldódik). 
Javallatok. Adjuvánsként alkalmazható ulcus duodeniben és ulcus 
ventriculiban, ill. ·gasztrointesztinális irritációval járó állapotokban. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia, gyomor-bél rend
szer -sztenózisai, akut hemorrágia, kardiális dekompenzáció, súlyos 
cOlitis \Jicerosa. 
Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek naponta 120 mg (3-szor 
1 drazsé) kb. 30 perccel étkezés előtt, később a klinikai állapot 
javulásával ez az adag csökkenthető. 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, akkomodácíós zavar, 
midriázis, szemnyomás~fokozódás, vizeletürítési n·ehézség, tachikar~ 
dia, fejfájás, szédülés, hányinger,' hányás, obstipác'ió, allergiás bőrtü~ 
netek. -
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
-egyéb antikolinergikumokkal és triciklikus antidepresszánsokkal 

(atropínszerú mallékhatások fokozódhatnak) . 
Figyelmeztetés. Terheseknek, főként az első három- hónapban 
csak különösen indokolt esetben adható. Szoptatás alatti alkalmazá~ 
sa kerülendó. 
Látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó munka!). 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki; ,Az orvos rendelke_?ése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. · · · 

-Csomagolás. 20 drazsé. 
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NEOPHEDAN Chinain 
tabi. 
H8t,c?ariya_g::250 mg phenacemidum tabl.-rÍként. 
-:J:avalla:to.k .. Temporális-limbikus epilepszia, de alkalmazható eg"yéb 
formákban is kombinációban. _ .-
EIIenj8vallatok. A májmUkŐdés __ zavara, vérkép~őszervi meghete-
gedések. . · . .. . · 
Adagolás. Napi 250-750 mg (1--3 tabi.) a felnőtt adag, folyamato
san szedve. Gyermekek szokásos napi adagja: 3-6 éves:_ kprban: 
125-500 mg (1-4-szer 'h tabi.), 7-14 éves korban: 250-750 mg 
(1-3-szor 1 tabi.) ..••. · . •. .. ; . ... . · 
Kombinált kezelés. Együtt ad_ható más antiepileptikutnrrial, fenobar-
bitállal •. szedatlvumokkal.. . • > ... . : .. ; ; ; ••·. ;• ·. 
MellékhatáSok. Májkárosod~s, vérképzószerví~htá1tozás~-(agra-
nulocitózis), allergiás jelenségek.c- _ --- _ _ ·::_c,./-_ - ---_- ~-. _ ---- · 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán a vérképet és a májműködési 
havonta ellenőrizni kell. -
Neophedan_ adására más gyógyszerről csak szakorvos _ellenór?:és6 
mellett, lépcsőzetesen (a megelőző gyógyszer adagjának fokozatos
csökkentésév!31. a _Neophedan adagjának fokozatos emelésével)-szá~ ·
bad áttérni, a rohamhalmozódás veszélye miatt.- Az átállitá_s Ne:o·p~e
danról más gyógyszerre is csak hasonló formában tört~nhe_t;" \ 

-A Neophe_dan véglegesen cséÍk-többévi rohammente_ss~g után,-szak.::-,"'-··· 
··orvos-irányításával. EEG-kontroll mellett. fakózstosan hagyható eL -· 
Adása terhességben me:gfontolandó, valamint az is, hogy _'a terhes
ség alatt fokozódik a görcskészség, ill. a gyógyszeres kezelés meg-
szüntetése a betegség rosszabbodásához vezethe:t.-_- ·.c··::~--
Megjegyzés .. -+_:;.Csak vényre_-:_adható-:ki;.,-Az.--:orvos rerid.elkéZ8se 
szerint - egy vagy két alkalommal:-~ isméte_lhető. - .Epi_h~psi:iábah 
szenvedő.-betegnek az ideg-elme szakrendelés (gondozó.) :SzakOiVo
sa.vagy javaslatára-a kezelóorvos:{-kö_rzeti, üzemi orvos, körzeti gyer
mekorvos) térltésmentesen.-re:_ndelheti · 
Csomagolás. 25 tabi. 

Kőbányal q; fi2t.,;f'\P ..{S 

Mellékhatások. Szédülés, hányás, nagyobb adagok eselén bradi· 
kardia,-rítmuszavarok, kábultság, görcsök, sokk.- _ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Övatosan adható:// 

--.de~olarizáló izomrelaxánsokkal (pl. szukci~iJkoTin hatását elnyújt-
hatja}; /~ . 

- szulfonamidokkal (hatásuk csökk~nnét); 
- kollneszteráz-bénltókkal ( hatáséf elnyújtja); 
- digitáliszkészitményekkel_.(.azok hatását fokozhatja J. ~,~-
Megjegyzés. til Csa~>.-:.vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy k alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml). 

NEOTROPA Chinain F OOO; J 100 
tabi. 
Hatóanyagok. 40 mg· drotaverinium chloratum, 1 ,5 mg methylho
matropinium bromatum tabl.-nként. 
Javallatok. Pylorusspazmus, kolelitiázis, nefrolitiázis, diszmenor
rea. Ulcus vantriculi et duodeni; irritábilis colon ·szindrómában és 
asthma bronchiale kezelésében adjuvánsként. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia, a gyomor-bél 
rendszer sztenózisai, megacolon, tachiaritmiák, súlyos máj-, vese- és 
szívelégtelenség. ' 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 2--3-szor 1~2 tabi. 
Gyermekek adagja: 1 éves korig naponta 1-2-szer % tabi., 2....:S 
éveseknek naponta 1-2wszer Y.! tabi., iskoláskorúaknak naponta 2-3-
szor Y.z tabi. . 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, akkomodációs zavar 
midriázis, szemnyomáswfokozódás, fejfájás, szédülés, hányinger: 
palpitáció, vérnyomásesés, vizeletüritési nehézség, tachikardia, nau
zea, vomitusz, obstipáció, allergiás bőrtünetek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Övatosan adható: 
- egyéb antikolinergikumokkal- és triciklikus antidepresszánsokkal 

(az atropinszerú mallékhatások fokozódhatnak). 
Figyelmeztetés. Ritkán idioszinkrázia; gasztrointesztinális tüne
tek, sárgaság, eozinofília, megváltozott májfunkciós értékek észlelé
se esetén a kezelést meg kell szakitani. Látászavart okozhat-űáimú-

- vezetés;· baleseti veszéllyel járó munkal). : · 
Megjegyzés. til r~~- Csak vényre- adható ki. Az orvos reridelkezése 
szarint ~egy vagy két alkalommal - ismételhető: 
Csomagolás. 20 tabi. 

NEPRESOL Ciba H 400 
i nj. 
Hatóanyag. 25 mg dihydralazinium mesylicum poramp.-nként~-ol-
dószer: 2-ml aqua dest. pro.inj.---- , --"--:~~-· 
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Javallatok. A magas vérnyomás.extrém fokozódásának különbözó 
formá:i, a renális eredetil magas vérnyomást-is,beleértve, mivel-nlind 
az cigy~ -rri~q_ a vese véráramlását javitja.-'-Terhességi~_toxét_niában 
(preeklampszia, eklampszia, .hipertóniás krlzis). is alkalmazható. 
Ellenjavallat. Coronaria. érszOkülete, dihidralazinérzékenység. 
Adagolás. A .kezelést kis adagOkkal kell kezdeni~ a beteg reagálá
sától függóen ~. majd .az adag lassú növelése ·ajánlott, 
Az átlagos egyszeri adag.-12~25 mg (%-1 amp.), im., vagy lassan iv., 
szükség szerint-ismételve. Cseppinfúzióban-is alkalmazható izotóni
ás nátrium-klorid-oldatban. Naponta. legfeljebb 200mg (8 amp.) 
adható. 
Mellékhatások. Tachikardia, fejfájás, hányinger, lóként a kezelés 

· kezdetén ·vagy nagy adagok alkalmazásakor. A tachikardia béta' 
blokkolók egyidejO adagolásával kivédhet6. Ritkán el6fordull~pus 
erythematosus, túlzottan nagy adagok és-hosszan tartó.kezelés.után. 
Figyelmeztetés. Kifejezetten ·általános arterioszklerózis eselén a 
vérnyomás drasztikus csökkentése nem engedhető meg, a vérnyo
máscsökkentés csak fokozatosan történhet. Az i nj. glükózoldathoz 
nem adható. 
A járm0vezet6 képességet és a baleseti veszéllyel járó munka vég zé 7 
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kelk meghatározni, hogy ·!'. 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő. 
alkalmazása mallett lehet .jármOvet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó inunkát,végezni. _ _ <-.;.··.y·, -_, 

Megjegyzés. >i< Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (golldozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml) "t . oldószer... . ,,,,., ... 

NEROBOL 
·tabi. 
Hatóanyag. 
Javallatok. 

-;_ tiv nitrogénmérleggel 
- .· diétávaL- ·kombinálva. 

l" 
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tosztatikus szerakkel történő kezelés és sugárterápia esetén- mint 
adjuváns. 
Gyermekeknek: kizárólag intézeti kivizsgálás és javallat alapján ad
ható leromllis; étvágytalanság és fehérjeveszteség miatt. 
Adható oszteoporózisban, nagyfokú fehérjeveszteség eselén panci
topéniában és Diamond-Biackfan-betegségben. 
Ellenjavallatok. Terhesség, májbetegség, nefrózis, férfiak !'I'Osta
ta-, ill. emlókarcinómája, valamint onkológiai betegek m'afmOl«idési 
zavara vagy májáttéte. 
Adagolás. Felndtteknek: kezdetben napi 10-20 mg (24 tabi.) 
egyszerre vagy két adagra elosztva, majd fenntartó adagként napon
ta ~1 Omg (1~2 tabi.). Általában intermittálóadagolás javasolt: 4-6 
hétig 24 hetes szünetekkel. Onkológiai javallatokban napi 1 O mg 
(2-szer 1 tabi.) tartósan. 
Gyermekeknek: O.~ 1 ,O mg/ttkg/nap, maximálisan 24 hétig. Leg
feljebb 2 hónap múlva megismételhető. 
Oszteoporózisban, nagyfokú fehérjevesztés esetén, pancitopéniá· 
ban és Diamond~Biackfan-betegségben 2 mg/ttkg adagolható. 
Mellékhatások. Mindkét nemben: émelygés, étvágycsökkenés, 
hányás, a nyelv égető érzése, fokozott vagy csökkent libidó, akné 
(különösen nőkön- és· serdületlen fiúkon). Gonadotropinszekréció 
gátlása, kolesztázis, sárgaság. Nitrogénretenció, nátrium- és vizre
tenció, ödéma, a bőr erezettségének fokozódása, hiperkalcémia, 
elsősorban immobil betegeken és. nőkőn metasztatizáló emlőrák 
ese'tén. 
Nókön·.virilizáló- hatású (akné, hírzutizmus, férfias tipusú kopaszo
dás, irreverzfbilisen mélyült hang, menstruációs zavarok, elitoris
megnagyobbodás}. 
Férfiakon herefunkció gátlása, oligospermia, ginekomasztia. Puber
tás előtti penismegnövekedés, gyakori erekció. 

· Gyermekeken az epiphysisek_ korai zárádá sa, korai nemi érés. 
" Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
" - antidiabetikumokkal (hatásuk megnövekedhet); 

- kumarinszármazékokkal (hatásuk megnöveked het). 
Figyelmeztetés. Androgén mallékhatása miatt nőknek való ada· 
golás_ miQdig az előny/hátrány arány figyelembevételével történjen. 
Csecsemő-' és gyermekkorban ritkán javasolható a mallékhatások 
későbbi következményeinek kiszámíthatatlansága n_1_iatt (epiphysi
sek korai záródása, fokozott korai nemi érés). 
Elővigyázatosan adagolandó keringési zavarok, máj- és veSetunk
ció-zavarok esetén, valamint epilepsziás, migrénes és glaukórnás 
betegeknek. A terápia ideje·alatt a szémnyomás-fokozottabhellenőr
zése javasolt az esetleges Na- és vízretenció- miatt. 
A májfünkciós próbák a normálistól eltérhetnek{pl. bromszulfalein), 
ezért 4 hetes kezelés után májfunkciós próbák végzendők. 
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Férfiak' rendszereS- raktális prosztatavizsgálata--szükséges _a keZelés 
előtt és alatt. Diabéteszesek antidiabetikumadagjátújra be kell állita-
ilL-.-. ,_-_;: ___ .,_ --- ~- . _ ----- _--~'-· ~ 
Előrehaladótt rosszindulatúdaganatos betegeken a kezeléstartamát 
á májfunkciós próbák eredményei; ill. egyéni elbírálás alapján kell 
meghatározni. ' _ -~ :' :. , 
Megjegyzés: ~ Csak .v:ényre·.adhatö ki: Az orvos rendelkezése 

· szerint - egy vagy két alkalommal ~ Ismételhető. 
Csomagolás, 20 tabi. 

NEROBOLIL ·Kőbányai M .600 
olajos inj. :; , ... : ·' . . . · · .. ·· . · 
Hatóanyag. 25r-m_g:nandrolonum -pheny_lpr:<Jpionicumoa!llp;_,..nként. 
Javallatok. Felnőtteknek 1.: Nerabot tabi t· ··: ·· 
Ellenjavallat: L.: Nerabot tabh .; . . .. ·: :· . ·.. . 
Adagolás. Felnőtteknek általában heti 25-50 mg (1-2 amp.}.1m. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások •. L.: Neraboi .tabi. 
Figyelmeztetés: Adása gyermekeknek nem javallt. 
Továbbiakban 1.: Nerabot tabi. · . . . , 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható _kL Az orvos rendelkezér 
szarint ,.;.;:,-egy vagy .-két alkalommal - -lsmetelhető,-- o-~ 
Csomagolás. 3 amp. • · : 

NETROMVCINE · ·· · Schering S 120;·5 730''· 
~~t6anyag. 100 mg netilmicinum (szulfátsö formájában):'rt;l-en-
ként ·· ' ' . . .... · • · .. , •'' 
Javallatok. Az alábbi kórokozökre hatékony: E. coli, J<Jebsiella;. 
Enterobacter-, Serratia-csoport _. Citroba~ter, Proteus~torz:;e.~: · (19~
dol-pozitiv és -negativ).,_ mint P_~ IT'!irabi11S, .P._~organl, P.-Jettg~n. 
P. vulgaris és-.Pseudomonas aerugmosa ~Ita~- kwáltott bakter_ém1a, 
szepti kémia, légúti és··. húgyúti, csont'-,,_.ízuletl~ .• lágyré_szfertőzése~. 
továbbá égéssel, sQbzéssel járó, v~la!llint_ pre~perat-í~,-.mtraabdoml~ 
nális- (peritonitisz,)kgasztroint~zuálls · é.s :a_,_~ozponti..Jde~_ren~_~zen 
fertőzésekben (a·-meniagitiszt.IS beleértve):.,---- _ - _>,V~- _ · 
1 n:~vitfo: ~atás_()s a __ -~ aem()phi lus -,_nfl uenzae,_:_ Sa lf!lonell~ ~-· '_S~1gel_la-, ·····~'"'*':'c , 
NeiSS&ria -törzSekre, ·pen ici 11it18z_:: négatlv'és .,_poz~tfv ;-met1c1lt~t;rreZ1~~ -. 

. ~ens-Staphylocqccus~törzsekré.'_~rzékeny.·továbbá egyes-~mlnoglu
koZidrezisztens baktériumtörzsekre;- Streptococcus. faecahsszal :<-en
·-teroc:Ocriils) szemben a netilmicin·és_a.penicill.in-G.között,szinergiz
mus-mutatható ki. Karbenicillinrtel-kombinál~a$ZinergensJehet.~seu~--
-domonas':aerugiilosa.:törzsekkel.szemben; . . ,.-_-·-:>. ·, __ ,-> .- ,,;-;-_, 
MOtéti profilaxisdljáb61 közvetlen a·m0t$t előtt és rövid id~ig (max; 

· . AB óráig) a mOté.t után, továbbá Gram-negativ fertőzés esetenkezde 
terápiaként:adható. · '"' ~ .. •··•x. 

474 

Kombinált terápia. Súlyos kórképekben, ismereden kórokoZó eSetén, 
célszerű penicillin;. vagy cefalosporinszármazékkal kombinálni, leg
alábbis az antibiogram megérkeztéig. Pl.: Pseudomonas aeruginosa 
okozta súlyos, életveszélyes állapotok kezelésében karbenicillinnel; 
Streptococcus endocarditisek kezelésére penicillinnel; súlyos Sta
phylococcus-fertőzés esetén (beleértve újszülöttkori Staphylococ
cus-fertőzést), valamint pneumónia kezelésére penicillinszánnazék
kal. 
Ellenjavallat. Hiperszenzitivitás. Terhesség esetén biztonságos al
kalmazása nem megalapozott. 
Adagolás. lm. vagy iv. adható. 
l. Normál vesefunkció esetén. 
Feln6ttek részére: 
Szisztémás és húgyúti feitózések kezelésére az ajánlott adag 
-Hl mg/ttkg/nap, életveszélyes fertőzésekben 7,5 mg/ttkg/nap, 
2-3 részletben. Utóbbi adagot- lehetőleg 48 órán belül - a beteg 
állapotának javulásával 6 mg/ttkg/napra kell csökkenteni. 
Gyermekek részére: 
koraszü/öttek és egy hétnél fiatalabb újszülötteknek 6 mg/ttkg/nap 
(=3 mg/ttkg 12 óránként); 
Egy hétnél idősebb újszülötteknek és csecsemőknek 7,5-9,0 mg/ 
ttkg/nap (=2,5-3,0 mg/ttkg 8 óránként); 
1 évnél idősebbeknek 6-7,5 mg/ttkg/nap (=2,0-2,5mg/ttkg 8 
óránként). · · . 
A kezelés időtartama általában 7-14 nap, de hosszabb kezelés 1s 
szükségessé válhat. 
lnfúziós alkalmazás: 
Szeptikémia, _ sokk. súlyos keringési elégtelenség, hematológiai 
megbetegedések, égések kezelésekor ajánlott az iv. adagolás. tv. 
adagoláshoz az egyszeri adag 50-200 ml izotóniás nátrium-klorid-
vagy 5%-os glükózoldattal hígítandó. · • . 
Az infúzió időtartama. %-2 óra. Csecsemők és gyermekek kezelése

:,·,kor·az infúzió mennyiségét a folyadékigényhez kell .igazítani. 
Kivételes esetekben iv. inj.:..nként is -adható, lassan 3-5 perc _alatt. 
11. Beszúkült vesefunkció esetén. 
Az adagot a vesefunkciónak megfelelően kell módosítani- és a 
gyógyszer szérumkoncentrációját- rendszeresen ellenőrizni kell. Ha 
ennek meghatározására nincs mód, éiz endogén kreatinin-cleara.nce-t, 
ill. a szérumkreatinin-koncentrációt kell a dóziskorrekció alapjául 
venni. Az ad_ag megváltoztatásának két lehetősége van: 1. -szokásos 
egyszeri adag nyújtott időközökkel, 2 •. . változatlan időközökben 
csökkentett egyszeri adag. Csökkent vesefunkció ·esetén a kezdő 
adag egyező azzalrarnit normál vesefunkcióban adnánk (általában 
-Hl mg/ttkg/nap). Az egyes adagok megismétlése közötti időtartam 
a vesefunkciótól- fü~g, ,az alábbiak -szerint: 
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.. 

Szér'umkreatinin . .... . ... 
kfeatinin clearance. adagolási:idóköz 

.(mg%) · .. · 

·.··.·.." 1.3· 

1,4,1,!1 .· 
2,0-2,8 
2,9-3,7 
3,9-5,3 
5,4,7,2 

> 7,2 

(J.tmol/1) 

< 110 
1.10-168 .• 
176c-247 
256c-327 
335'-468 
477-636 

>636 

(ml/min) ,, {óra)--

>80 
.4(}'8.0 . 
25-4Q . 
15'-25 
. 1(}'15 

5'-10 
<5 

a· 
12 
18 
24 
36 . 
48 
72 

Mivel az egyéni ingadozáS j_elentős_le_~-ét; -aj_á~1atos '8 ·szérü!llneti_lmi • 
cin~S>:int ellenőrzése (l.: Figyelmeztetés): A .fenti adagoláSiformulák 
csak abban az esetben:ajánlottak. ha a szérumkoncentrá_cJó_.-momto· 
rozásénak feltételei nincsenek meg.- Figyelembe kell venni azt is, 
hogy a vesefunkció a betegség folyamán változhat. Ez az adag ú jabb 
mödositásét teheti szükségessé. 
Hemodiilllzis: · 
Hemodializist igénylő vesefunkció roml.ásako! a kidia~z~lható·n.•Jilr 
micin mennyisége szám os tényezőtől- fugg, tobbek kozott a d1ahz1s, 
módszerétől. 8 órás dializis a natiimicin koncentrációját kbc 50%-kal • 
csökkenti a szérumban, Az ajánlOtt mennyis_ég-a dialízis végén 2 mg/ 
ttkg. Gyermekeknek a fertözés súlyosságától fiiggően a gyó!Jyszer 
adagja 2-2,5 mg/ttkg. Az ismertetett gyógyszeradagolils aJánlott 
abban az esetben is, ha a netilm1cmt más antlbJotJkumokkal k!?_mbJ
nálva adjuk. . . . · . }.c' .... ~ .. 
Mellékhatások;.Vese· és hallóidegkárositilsa enyhébb,mmtc)l·tob·' 
bi arninoglükozidé. Előfordulhat f_ejfájils, •. gyengeség;:JiltásLzB\f.ar,: 
tachikardia, paresztézia;•b6rpir, hidegrázás, láz,3olyadé~re,ten_c•6. 
hényás, hasmenés, továbbá emelkedhetnek. a .vércukor; alkahkus 
foszfatáz,· SGOT, SGPT, kóros májfunkcióra utaló _laborértékek, 
csökkenhet .:a .<hemoglobin-, fehérvérseJt.,~ és trombocJtaszám;_-~oz!
ilOfma~ a protrombiri_idő·-·megnyúlása._-lm. ·adagolás· esetén .lokál ts 
fájdal~m vagy helyi reakció is előfo_rdulhat. · .. . •. , . '.' . · .. 
~y(!gyszerköl~önhf!tások, Egyuttaf!ásaJserl!!enrJ.§:. "'· c' .... · ..•. c .... 
~.nefro- és ototoxikus gyógyszerekkel.{mellékhatilsfokoz6aas):· 

. -. .Figyelmeztetés: Avesefunkció-és.-az audioQram;rendszeres ellen
őrzése szükséges; Toxikus ártalmak Jelentkezésekor a·~ezelést le. kell 
állitani vagy az adagot csökkentem.-A_sz_éru~amtJlOglukozJd_ok kon
centrácl_ójának manitorozása segit a-to~Jkus:mell~kl:la~ások-Jt1egelő-

,- -zésébent·ugyariakkof·'biztosítja a terápiás konceotráctót. _,,.:r~.::-·' 
, l6 .. ~g/ml feletti. szé.rumszintcsúcs-, ilL a. k~v~tkez.ő adag beadás~ 
· előtti legkisebb koncontráció 2~3 jlg/rnl kozott legye~, pe "'"ll'!'' 
e-setre·s-e·haladja,meg a 4 J.lg/ml koncentráct{>t .. Kltenedt eges1 sérule~ · ···•· "'''·•• 
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sek megyáltoztatják az aminoglükozidok _farmakokinetikáját, és a 
vártnál k1sebb a koncentrációjuk a szérumban.' Ilyen -esetekben a 
szérumszint meghatározása nélkülözhetetlen. _ , 
Az időskor, a dehidráció szintén fokozott veszélyt jelent. Lokillisan 
alkalmazva nagyobb nyálkahártya-felületről az aminoglükozidok fel
szivódhatnak; a tox1kus mellékhatásokra ilyenkor is figyelni kell. 
Neuromuszkuláris blokádot okozhat, ha a beteg aneSztéZRFk~é
b~n neuromuszkuláris blokkolót (tubokuráre, szukcinilkolin) vágy 
citráttal alvadásgátolt vérből massziv transzfúzió! kap. Blokád esetén 
a~tidotu~ként kalcium adása ind?kolt. óvatosság ajánlott myasthe
ma gravtsban vagy súlyos parkmson_izmusban szenvedó betegek 
k~zelésekor, miyel a készítmény kuráreszer~ hatása izomgyeogesé
guket f_okozhatJa. Idős betegek vesefunkciójának romlása. a rutin 
labo!Viz_sgálatokban, igy a:szérumkreatinin-koncentráció vagy kar
bamidnitrogén meghatározásában nem tükröződik. Idősekben csak 
a kreatinin-clearance meghatározása mérvadó. Ezért idős betegek 
netilmicinszintjének- manitorozása különösen fontos. Az amínoglü
kozidok között keresztallergia állhat fenn. A megfelelő folyadékbevi
telról gondoskodni kell. A kezelés rezisztens kórokozók túlszapOro
dásával járhat ez esetben megfelelő terápia bevezetése indokolt. 
Más gyógyszerrel egy fecskendőbe összeszivni vagy infúziós oldatá
hoz más gyógyszert adni nem szabad. 
Tú_{sdagolás esetén hamadialízissei vagy-· peritoneális. dializissel 
csokkenthetó a szérum natiimicin koncentrációja; . 
Megjegyzés, + + Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ,5 ml). 

NEUPON Biogal A 200 
drazsé 
Hatóanyagok. 100 mg calcium glycerinophosphoricum (2 H,O) 
250mg kalium bromatum drazsénként ' 
Javall!ltok .. Szorongás, ill. kimerültség okozta közérzetzavarok; 
neurotikus, lll. neuraszténiás hi paresztéziák (pruritusz, _ tinnitusz 
stb.); hipertireoid excitábilitás, ill. egyéb eredetű hipermotilitás. 
AdagoJás. Felnőttek szokásos adagja naponta -3~szor. 1 ..... ~ dra~ 

--·zsé. . .- _,·,- - . . < 

Mellékhatások. Tartósabb használatesetén a hosszú felezési ·idő 
miatt idü!t brómmérgezés ( .. bromizmus") tühetei:.aJakulhatnak ki. 

- Ez_ek: pszichés _zavarok (memóriakiesés, ingerlékEmység, emocioná
lis-labilitás, ritkán delirózus tudatzavar; kóma);:reinegés, beSzéd- és 
~ozgáskoordinációs zavarok; dermatitisz (akné, nodózus bromo

,,d~rma);.konjunktivitisz; a gyomor~bél traktus zavarai. 
Figyelmeztetés. Terhesség és szoptatás alatti alkalmazása.kerü
lendő. 
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A brOr'nii:mus VeSzélye rriiátt tartós szedése nem ajálilátos. ·A mallék
hatások jelentkezésekor a gyógyszer szedését abba kell hagyni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Cs~magol_áS. -40.'draisé. 

NEVIGRAMON Chínoin · -5 500 
kapszula .. 
Hatóanyag. 500 mg acidum nalidixicum kapszulánként.... . 
Javaltatok. Gram-negatív kórokozók (proteusok,- E. coli. Aerobac
ter,.., Klebsiella-,_ a Pseudom_onas-törzsek egy. része) által okozott 
húgyúti fertőzések. . . · . . . 
Ellenjavallatok. Máj- és veseelégt01enség, epilepszia; súlyos ce
rebrális arterioszkleróziS: Nalidixsav~Júlérzékenység. A terhesség el-
ső harmada, gyermekeknek kétéves kor .alatt... . . · .... ; 

·.·Adagolás. Felnóttek átlagos napi adagja 4 \l (4-szer 2. kapszula), 
legalább 7 napon át Tartós adagolása során; indokolt esetben, a 
napi .adag 2 g-ra (4-szer 1 kapszula) csökkenthető. 

· Gyermekek szokásos adagja kétéves kortól 60 mg/ttkg naponta, 3-4 
rész-re-osztva.·· · . :_ 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális panaszok: hasi fájdalmak, 
hányinger. hányás. hasmenés, gyomor-bél vérzés. kolesztázis; aller~ 
giás reakciók: pruritisz, .urttkária, angioneurotikus ödéma, eozinofília; 
központi idegrendszeri tünetek: -aluszékqnyság, gyengeség, sz_édü
lés, fejfájás, látászavarok; mialgia; prediszponáló betegségek {epi
lepszia,_ arterioszklerózis) esetén toxikus pszichózis (konvúlziók); 
vérképzószervi károsodás: trombocitopénia, leukopénia, -hemó1itikus 
anémia; továbbá fotoszenzibilitás: Ez utóbbi miatt a kezelés ,:a1iítt 

· kerülni kell az erős napozás!. A mallékhatások többnyire átmenll!iek;• 
rendszerint megszúnnek, a kezelés megszakítása csak ritkén-válik 
szükségessé. , • . . . . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerűlendó: 
.- nitrofurantoinnal_(a Nevigramon hatása csökken). ' 
óvatosan :adható: · . . . 
~ orális.antikoagulánsokkal (vérzésveszély). . ,· . 

... ,E;gy.elmaztetés.A :bakt~riumok.:köonyei:lc.vá.lnak (ezisZ1:en.•!!'é. ·"_-~--~., .. ~,,, 1 .... Nevjgramonnal szemben, ezért._a kezelés folyaméri és ~ .. 
.. ,bakteriológiakellenőrzése szükséges ... · ,, :· ih·. • .. ''· 
Kéthétnél tartósabb.kezelés esetén.a vérkép; a mái' ésavesefunkció 
etlenőrz~e •. ajánlott .. lj. Fehliog-próbátzavarja; ál pozitív reakciótead-
hat Befoly'ásolja a vizelet 17,keto' .. ketogén,;:szléroidmeghatározá-

',sát:·,_· ', ·<-- -._,_"';--~-~-, -·:·"·:s>t!5:'--'<-::':~."-- ;:._.:;:: __ :p:··; 
. Lé!!zési elégtelenségbencsak fokozo!! óvatössággaladható;(fókoz-

hat]a aAégzésdepressziót): · ·• ·-·· ,, • . : _ .. ,_,. ·<··":"r'· ., ... ···'':""' 
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Megjegyzés. lll Csak vényre adható -ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 56 kapszula. 

NJCOFLEX 
kenőcs 

Reanal mV200 

Hatóanyagok 7,5 mg capsaicinum, 1 g aethYiium niCotinicum 
4,5 g aethylenglycolum monosalicylicum (50 g) vízzel lemnslílitÓ 
kenőcsben. 
Javallatok. Artró~is (oszteoartrózis), mialgia, spondilartrózishoz 
csatlakozó neuralg1ák, krónikus poliartritisz (reumatoid artritisz) 
egyéb artritis~, tendovaginitisz megnyugodott szakában. Sportolók~ 
nak bemeleg1téskor. _ 
Ellenjavallat. Minden gyulladás aktiv szaka. 
Alkalmazás. A kivánt testfelületet langyos szappanos vizes lemo
sás és szárazra törlés után a kenőccsel vékonyan bekenni, ízületi 
megbetegedésekben 3 napon át egyszer, majd azt követően naponta 
kétszer (reggel és este). Bemelegítés céljából a kenőcsből 4-5 cm 
csíkot a sportoló gyúrásakor a bőrbe dörzsölni. 

· Mellékhatások. Esetleges bőrtúlérzékenység. amely antihisztami-
n?kkal kedvezően befolyásolható. . 
f•gyelmezt_eté_s. Az egész bórfelű/et egyszerre történő kezelése 
tilos_. A kanacsat csak ép és tiszta bórfelületen szabad- -hasznélni. 
~ekené~ után~ ke::zet meleg vizzel. szappannal gondosan meg kell 
t1s~ita~!· Bedorzsolés után a bór kipirulása, átmelegedése s ezzel 
egy•dejuleg csipős. égető érzés jelentkezik. amely kb. 1 óra elteltével 
fokoz!ltosan megszOnik. Friss sérülésre alkalmazni nem· szabad. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (50 g). 

NIKOTINSAVAMID Kőbányai p 900 
. tabi. 

Hatóanyag. 200 mg nicotinamidum tabt..nként. · 
Javallat. Pellagra. · 
Ada!!olás. Naponta 200-1200 mg (1~3-szor.172 tabi.). 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. . · 
Csomagolás. 20 tabi. 

NILACID Chinain .J 200 
tabi. 
Hatóanyagok. 250 mg-magnesium trisíliciCum, 120 mg-~agrlesi
u!l" oxydatum, -so mg .natrium dihydrogenphosphoricum, :50img 
b1smuthum subnitricum tabl.-nként. · 

,-.:J~Vallatok: ~iper-aciditás, h~pe~ekréció; gyomorégés, akut és_ kró-
mkus gasztnt1sz, ulcus ventncull et duodeni. __ 
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Adagolás. Feliu5ttekn_ek egysze.ri adagja gyomorágés:vagy,:jjyo
morlájdalom eselén szukság szennt 1-,-2 tabi., am1t szétrágva, kevés 
vizzel kelllenyelni, akár 1-2 óránként is. Tart9s ~eze lés során átlagos 
adagja napi 3-szor_1-2 tabi. a főétkezések után ~ 1 órával; fáJdalom 
vagy gyomorégés jelentkezésekor további 1-2 tabi. 
Mellékhatások. A nagyobb adagok gyakori bayétele esetén e.nyhe 
székletlágyítóihatás. (az esetek többségében mkább el6nyosnek 
mondható), esetleg hasmenés jelentkezhet. . - · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Egyutiadása tilos: .. .. • . 
-orális tetraciklinekkel ( kelátképződés miatt azok felszlv6dását gá-

t<?lja; a két gy.ógyszer bevétele között legalább 2 órának ~~~~.?.Ital-
me) . .·· .. .. . . . . • 

Az aniacidurnak szám os gyógyszer felszlvódá~t akadályozhatják az 
adszorpció gátlásával vagy a gyomornedv j)H,jának módo~itá~v~l 
(pl.vassók, szlvglükozidok, barbiturátok), ezM célsze~Q alihJaeid "!' 
egyéb gyógyszerek bevétele közt legalább egy óra szunetet tartam. 
Figyelmeztetés. Veseelégtelenségben nagy adagok tartós alkal-
mazása hiperrnagnezémiáhozvezethet. . .. .•. ·- . -~ 
A bizmutsók, köztük a bizmut-szubnitrát extrém .. nagy adagjamak 
(naponta több gramm) tartós al~lmazása során tobb esetben ne~-
rotoxikus tüneteket (encefalopát1a) lrtak le. . \ 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható.· · • 
Csomagolás. 50 tabi. · . 

NIPRIDE Roche 
inj. iilfúziókészítéshez :. -- . . . y:_·:,~r:o._; 
Hatóanyag. 50- mg nitropruss1dum natncum dlhydncumf:c_>ramp.: 
nként; oldószer: 2 ml 5%-os · · 

adag felső határa felnőtteknek 8 ~g/ttkg/perc, gyermekeknek 1 O 
~g/ttkg/perc. 

. An·esztetizált vagy vérnyomáscsökkentökkel is kezelt betegeknek 3 
óra·:alatt beadva általában 1 mg/ttkg-nál kevesebb is elegendő a 
vérnyomás kivánt szintre való csökkentéséhez. 3 J.19/ttkg/perc adag 
hatására a vérnyomás általában a kezelés előtti érték 60-70%-án 
tartható. · , ~-- ·"'-~ 
Hosszan, napokon vagy heteken át tartó alkalmazás esetén nem 
szabad túllépni az átlagosan 2,5 ~g/ttkg/perc ( = 3,6 mg/ttkg/nap) 
infundált adagot. 
Ergotaminmérgezés_-okozta érgörcs esetében kevesebbet (0,3-2,5 
~g/ttkg/perc) kell adni, az infundálás időtartama 10-30 óra. Agyi 
vérellátási zavar.esetén a vérnyomást igen óvatosan kell C$Ökkenteni. 
Az adagot a beteg korának előrehaladtával arányosan csökkenteni· 
~1. •• 
Az oldat elkészítése: a porarn p. tartalma az oldószeres .oldás után 
tovább higitandó 250, 500 vagy 1 OOO ml 5%-os glükózoldattal; igy 
elkészítve fénytől védve azonnal fel kell használni. A fel nem hasz
nált, ill. világosbarnától eltérő színú oldat nem használható. 
Mellékhatások. A vérnyomás túlzottan gyors csökkenésekor 
émelygés, hányás, erős izzadás, fejfájás, szédülés, szívdobogás, szb
rongás, izomrángás, szegycsont mögötti szorftó érzés, alhasi fájda
lom, ezek az infundálás sebességének csökkentésekor, ill. az adago
lás felfüggesztésekor megszúnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
-nyújtott hatású ganglionblokkolókkaL ill. klonidinnel (fokozott 

hipotenziv hatás). _ 
Figyelmeztetés. Az infúzió sebességát mindenko'r a vérnyomás 
folyamatos ellenőrzésemellett-kell megállapítani. Elsősorban a fiatal 
betegeken jelentkező ellenreakció - amelyet a katekolamin:- és re
ninszint gyors emelkedése, valamint tachikardia és a Nipride-hatásá
ra visszavezethető tachifilaxia kísér - elkerülése vagy_ csökkentése 
céljából a kivánt hatás létrejöttéig a dózis lassan emelhető. Az.infun
dálást nem szabad hirtelen abbahagyni, 1 0-30 perc alatt befejezve 
a .,rebound" effektus következtében fellépő túlzott vérnyomásemel-
kedés elkerülhető. : . . • . 
Ha legkésőbb 1 O perc alatt aszokásos legnagyobb adag alkalmazá
sakor sem jön létre vérnyomáscsökkenés, vagy a már elért vérnyo;;. 
másérték fenntartásához, ill. további csökkentéséhez az adag emelé
sére lenneszükség (tachifilaxia), az adag további n_övelése helyett 
Arfonad és Nipride 1 O: 1 arányú keveréke alkalmazható-infúziókfmt. 
Májkárosadott betegnek csak kis adagban adható, ill. a készitmény 
túladagolásakor használatos gyógyszerekkel kell profilaktikus keze
lésben részesiteni a beteget. 
Ves9elégtelenségben is szenvedő hipotireózisos betegeken hosSzan 
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tartó --alkalmazása a_ tiocian'átkoncentráció- fokozon·,_emelkedéséf 
oko;zhatja a Vérben, aini _érősen gátolja a pajtsrt~iri_gyjodidfe_lv~telét. 
Terhességben csak a várható terápiás h~szon és. kockázat lehetősé
gének gondos mérlegelése után alkalmazható. A vércianid
koncentráció megengedett felső. határa..100 119/lO() ml. a plazmáé 
8 it9/100.ml. Ha a szabad ciamd ~mt)e,a,•plazmábantúUép! ezen 
értékeket, a c:ianidmérgezéS tünetek_ent szapora légzés, arcklp!rufá~, 
hányás, szédülés, a vér 0,/CO, hányadosánake~elkedése, a ver 
laktátkoncentrációjának növekedése, esetleg ·acldOZIS (HCN szagu 
lehelet), teltiletes légzés nem t~pintható pulzussaUII. kieső p~pilla
refl8xjelent_kezhet.llyenkor az mfundálást a~onnal meg kell szunte~
ni, és-1_5 percen-belül az-infú~iós.oldatht;>_z-kép_estké~e,re~r.J!lennyl
ségú, frissen készült.· hidroxokol;>a1a~.incoi~B.tot.' (1'0.9 fii91,1 00 ml 
5%-os glükózoldat j kell illfundálm. Surgós szukség esetén hldroxo
kobaiBinin im. is adható. EgyidejOieg vagy eztkövetően·_nátnum
tioszulfát-infúziót (12,5 g/50 ml 5%-os glükózoldat)·kelFadlli 15 
perc alatt. Hatása 15-30 perc múlva jelentkezi_k.-·Súlyas:esetben 
is-mételhető. A két antidotum közös infúzióban-is adható; -· 
A hidröxOkobalamin- vagy a nátrium-tioszulfát-infúzió profilaktiku~f 
san is· all<.almazható. _ _ _ __ :, · · -- _, _ ( 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. . ' 
Csomagolás. 5 ·amp. (50 mg)' + oldószer. 

NITROFURANTOIN Chinain ·s 500 
~ . ' . ~· 
Hatóanyag. 100 mg nitrofurantoinum tabl,'nként .. · . . ,. , .. 7 • 

Javallat~- Húgyutak fertőzései, elsősorban ClsztltiS~-, pielltlsz;~J;u~to~ 
, ·nefritisz; ·Magas szöveti szintet nem biztosit, ezérta-vesek~re_g,_J.II>a 
prostata gyulladásaiban nem elég hatásos. A kórokozó torzsekhez 

· (E. coli, Proteus, Enterococcus, Klebsiella, Staphylococcu~ stb.) 
· tartozó baktériumok jelentős százaléka érzékeny. A Pseudomonas 
'--általában-rezisztens. - -.. :; .-___ · _.-

.. "Ellenjavallatok; A vesefunkció beszűkülésa ( 4G'ml/perc clereance 
alatt); -'~ligúria;--a-núria. A -_terhesség utot1s6-'hó~~PJ~-~.~-"~- :~-al~-~lnt 

~=a~2~.n~~;,t~i~:"~~~\'~d~~'li~~~~g~lin8k 36646o m9(s:4.' 
szerc 1 tabi.), gyermekeknek 5'7 mg/ttkg 3--4 alkalomra elosztva, 
itkeiés köiben.va·gy közVetlenüLutána,S-8 napiQ. .. 
A vesefunkció csökkenésével a gyógyszer a<:lag]a ,csokkentendől 
Mellél<hatásoJ<. Hiiny!nger; hányés,:hasmen~s; urt1kána •. mak~lo
p·ap-ulózls erupció~ ·ang1oneurot1kus odéma~ -pulmonáli~ 1nfllt~ac16 
piaurális effúzióval, eozinofilia, fejfáj.és, aluszékonyság, lzomfétdal
mak- nisztagmus, __ hemol_itikus anémia _(ko_n_g~!:''~álls enzimdefektus 
esetÍm), perifériés neuropátia, hajhullás. .. :. .. . ..... 
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Gyógyszérkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
~ Nevigramonnal (utóbbi hatilslit csökkenti). 
Figyelmeztetés. Perifériás neuropátia elsősorban prediszponáló 
betegségek fennállása esetén léphet fel (diabétesz,anémia, B-vita
min-hiány, vesetunkc1ó beszúkülése). A kezelés lehetőleg antibio
gram alapján történjék. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

NITROLINGUAL Pohi-Boskamp H 300 
inj. infúziókészltéshez 
Hatóanyag. 5 mg nitroglycerinum (5 ml) amp.,nként, alkoholban. 
Javallatok, Akut szlvizoriiinfarktus (balsziv-elégtelenséggel vagy 
anélkül), akut vagy szubakut tüdőödéma esetén fellépő balszlv-
elégtelenség. . 
Ellenjavallatok. Hipotóniás sokk (ha a vérnyomás 100/60 Hgmm 
érték alatt van), kardiogén sokk és toxikus tüdőödéma. . 
Adagolás. Kizár6/ag iv. infúzi6ban. Higitatlan oldat használata szi
gorúan tilos. A legkisebb hígltés is legalább 1 : 1 O arányú legyen. 
Szokásos adagja 0,75'3 mg/óra, a következők szerint: · 

Hígítási táblázat: 

ldi:~Í~gység 
A kivánt nitroglicerinmennyiség óránként (mg) 

Hlgltá_s 
3;0 0,75 1,5 5,0 6.0 

1:10 óránként (ml) 8,25 16,5 33 55 66 
percenként (csepp) 4--5 7--8 14--15 24--25 29 

1:20 óránként (ml) 15,75 31,5 6~ 105 126 
percenként (csepp) 6 12 24 . 40 48 

1:40 óránként (ml) 30,75 61,5 123 205 246 
percenként (csepp) 11 22 44 74 88-89 

Hatóanyag Oldat az · lnfúzi6s oldat 
Ampullák mennyi· ampullák- az alábbi higitási arányokhoz (ml) 

széma .... b•n 
(mg) (ml) 1:10 1:20 1:40 

1 5 5 50 100 200 
2 10 10 100 200 400 
3 15 15 150 300 600 
4 20 20 200 400 800 
5 25 25. 250 500 1000 
6 30 30 300 600 1200 



Mellékhatás. Túlságosan gyors·infundlllllskor nyomásérzet alakul-
hat ki a fejben.. . · . · . · · · ... 
Figyelmeztetés' A beadlis ideje alatt a vérnyomást, a szfvfrekven
ciát és- haszükséges~különböző hemodinamikai értékeketfigye-
lemmel kell kisérni. . · . 
Megjegyzés. + + Kizllrólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó-
intézeti) felhasználásra. · · 
Csomagolás. 10 amp. (5 ml). 

NITROMINT EG IS '· .H 300 
szubl. tabi. 
Hatóanyag. 0,5 mg nitroglycerinun1.szul;>lingvális tabl.:nként. 
Javallat. Angina pectoris. Nem egy~fl~ló\ÍJ angihásfájdalmakban 

és a valódi-_c~-:nonariaspaZrrius elkülöryftése. _-
Kardiogén sokk,- kollapszus, agyvérzés, anémia, 

badás, i i 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: .. .. . . 
- antihipertenzivumokkal. triciklikus antidepresszánsokkal (fokOzott 

hipotenzió). 
Figyelmeztetés. SzOk zugú glaukómában, migrénben adagolésa 
fokozott óvatosságet igényel. . eO 
Akut miokardiális infarktusban _csak kórtlázj_ körülménye_k k~zött 
adható..,____ _ _ . ___ . .. · ··- '"-,, .\ ; 
Alkalmazásának ideje 'alatt alkohol nem fÓgyaszthatól • , · • · · 
Fokozz_a _a katekolaminok, valamint a VMA (vanilinmandulasav) 
vizeleít.él való kiirálasztódását. 
Megjegyzés. + + Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 50 tabi. .. 

. NITROMINT relard EGIS .H 300 
2,6-mg tabi. 
Hatóanyag. 2;6 mg nitroglycerinum tabl.-nként. 
J~vallatok. Angina pectoris megelőzése és ke~~_lése, digitáliSz- és 
dturetikumkezelésre refrakter kardiális dekompenzációban kiegészf-
tő kezelés; - · ·~ 
Akut angina pectorisos roham kezelésére nem alkalmas. 
Ellenjavallatok. Emelkedett koponyaOri nyomás, glaukóma, sulyos 
ary_é_fl"lia, ismertnitroglicerin_intoleranci_a_. _ -
Adagolás. Egyéni beállitást igényel,a beteg nl\roglicerinérzékeny-
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ségétől, a betegség súlyossllglltól, a mellékhatllsok jelentkezésétól 
függően. ··· ... -· 
A tablettékat egészben kelllenyel ni. Kezdő adagja általában naponta 
3-szor 1 tabi. étkezés előtt. 
Az adag szükség eseté.n fokozatosan'napi 3-szor 2 tabl.-ra, ill. 3-szor 
3 tabL-ra emelhető. A kedvező terépiás hatils elérése esetén az adag 
csökkenthető napi 2 (reggel-este 1-1) tabi.- ra. ·•. . ~- _ 
Mellékhatások. Fejfájás, szédülés, gyengeségérzés, eny1ie'9aszt
rointesztinális tünetek, ezek az adag csökkentésére elmúlnak, a keze
lés megszekftását általában nem teszik szükségessé. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: , 
- antihipertenzívumokkal, major trankvilllmsokkal, triciklikus anti-

depresszllnsokkal (vérnyomáscsökkenés léphet fel). 
Figyelmeztetés. Alkalmazilsénak ideje alatt alkohol nem fogyaszt
hatól 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvóbeteg
elllltó osztllly, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 60 tabi. 

NITROPENTON EGIS .H 300 
tabi. 
Ha~óanyag. 1 Omg pentaerithritylum tetranitricum tabl.-nként. 
JaVallatok. Sztenokardia, angina pactorisos roham megelőzése, 
nitrogUcerinkezelés kiegészítése. 
Ellenjavallatok. Kardiogén sokk, kollapszus, agyvérzés, anémia. 
Adagolás. Naponta 2-4 tabi., súlyosabb esetekben 4-:Stabl. 
Mellékhatások. Fejfájás, hányinger, szédülés, hosszan tartó keze· 
lés esetén ortosztatikus hipotónia, tachikardia, methemoglobin·émia. 
Figyelmeztetés. Glaukómában, migrénben adagolása fokozott 
óvatosságet igényel. Fokozott egyéni érzékenység eselén vérnyo
mllsesés, reflektorikus pulzusgyorsulás előfordulhat. Alkalmazásá
nak ideje alatt alkohol nem fogyasztható! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. · 
Csomagolás. 50 tabi. 

NITROSORBIO Medexport .H 300 
tabi. . 
Hatóanyag. 10 mg isosorbidum dinitricum tabl.-nként. 
Javallatok. Angina pectoris, sztenokardia. 
Ellenjavallatok. Akut miokardiális infarktus, hipotónia, keringési 
kotlapszus, glaukóma. 
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Adagolás. A kezdő adag 5 mg ('h tabl.),"étkezés előtt. Eztazadagot · 
naponta 4-6 órás időközö_~ben ismételni lehet. Az_ éjszakai~-rriham 
elke!ülésere P,fOfilaktikusan elalvás előtt 5 mg ('h tabi.)"Az.átlagos 
napo osszdózos_ 20-:-30 mg (2-3 tabi.). Az egyéni túrőkepesség és 
szükséglet· Jigyelembevételével_ ezt az adagot -fokozatosan _emelni 
lehetnapi 40:-60 mg"ig, a fejfájás, mint mellékhatás.megjelenéséig. 
Mellékhatások .. Fejfájás; szédülés, hirtelen· kipirulás; émelygés. 
amely az adag csökkentésére elmúlik. A fejfájás 50-:-100 mg-koffein
nel esetenként megszüntethetó. Me! lékhatás előfordulása--azok ·ese-
tében várható, akik a nitroglicerint is roSszul tOrik. . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerütend6: 
- antihipertenzlv szarekkel (súlyos hipotenz_ió veszélye); 
- tncoklokus antidepresszánsokkal (hipotenzió); · . ·cs· 
- _MAO"inhibitorókkal (fokozott teljesltóképesség téves·étzésé}. 
Fogyelmeztetés. Alkalmazásának időtartama alattszeszes italt fo
gyasztani tilos! 
Me!ljegyzés. >I<. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 

--,--szennt --egy vagy két-a'lkalommal- ismételhető. - __ .:,--
Csomagolás. 25 tabi: 

NIVALIN Pharmachim mF 100; X 200 
0,25% és 1% inj. ' 
Hatóanyag. 2,5 mg, ill. 10mg-galanthaminium bromátum (1.ml) 
amp.,nként. . · . . 
Javálla~~k. My~$the~i~ gravi~~- dy~tro_phiá_ musculó!úin prog·ressi
va. Neunttsz, pol1neunt1sz, radlk_uiJtiSZ, rad1kuloneuntisz ·cerebrális 
.~.eri_ngési_,zava~ következtében kialakult mctoros és érzés~ava_fi~Psz.i
cn~s és_spinális eredetű impotencia. Fizikoter~piával, gyógytornával'; 

. -kc>IJlbJn'f!tya _poliomielitisz rehabilitációja. Az emésztőcsatorná é$ az.-' 
urogenitális :szervek simaizmainak csökkent tónusa~ · · 
KUráreh-atáS közömbösftése. 
Ellenjavalléitók. Epilepszia; asthtna broriChiale-, sztenókardia -bra-
dikardia. _ _ -: > ' 

Adagolás. A szükséges adagot a beteg korának: a betegség termé
szetének megfelelően egyénileg kell beállítani. f'e/nótteknek á.ltalá-

.. ban"gyszerre_ 2,S;c 1l:Jmg ~c,Anápi~d~Q.I"ll.felje"'b;!Q r11g' A.k~ze
lést aJánlatos a legkosebb adaglJal kezdem és a tq!eranciánák megfe
lelően, fokozatosan ernelm a k1vánt hatás e_léréseJg.· Egy kúra időtar
tama 10-:-20-:-30 nap, mely szükség esetén megismételhető. Kuráre
hatás közömbösltésére 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 ,O mg; 

'' 6-10 éves korban 0,75-2,0 mg; 
11-15 .éves korban 1.25"5,0 mg. 
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Mellékhatások. Túladagolás vagy fokozott egyéni érzékenység 
_esetén ptializmus, bradikardia, szédülés, ilyenkor_ a kezelést kisebb 
adaggal kell folytatni. 
Szükség esetén a galantamin hatás közömbösitésére atropin inj.~vagy 
más paraszimpatolitikum adható.-·· 
Megjegyzés. ~ A 0,25%-os inj. csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezéseszerint-egy vagy két alkalommal ~ismételhető; ~Az 
1%-os inj. kizárólag fekvóbeteg-gyógyíntézeti (gonddzóinttil:eti) 
felhasználásra. 
Csomagolás. 0,25%: 1 O amp. (1 ml); 1%: 1 O amp. (1 ml). 

NIZORAL Kőbányai S 740 
tabi. 
Hatóanyag. 200 mg ketoconazolum tabl.-nként. 
Javallatok. Felületi mikózisok: sarjadzógombák okOzta dérmatomi
kózis és onichomikózis; fonalas gombák okozta hajas fejbőrmikózis, 
dermatomikózis, onichomikózis (főleg Griseofulvin-intolerancia 
esetén); vaginális mikózis (krónikus és rekurrens esetekben a lokális 
kezelés eredménytelensége után); krónikus mukokután. __ candidiázis, 
pityriasis versicolor. .,-- . _ 
Szisztémás mikózisok:száj és gyomor-bél traktus, urogenitális rend
szer Sarjadzógombás fertőzései; egyéb- belső ·szervi mikóziso_k, 
Profilaktikus kezelés: a gombásfertőzés megelőzése, az immutirend-
szer.csökkent mOködése esetén. . - -; ____ , ---
Ellenjavallatok. A készítménnyel szembeni túlérzéKenySég; ter
hesség; laktáció; máj- és vesebetegségek. 
Relat/v ellenjavallat: májkárosadásra utaló nagy májmikroszomális 
enzimértékek a szérumban vagy hepatitisz az_ anamnézisben . 
Adagolás. Naponta egy alkalommal. étkezés eli'ltt vagy közben kell 
bevenni. 
Feln4tteknek: DermatomíkóZisban és: pityriasis vetsicOiorban napi 
200 mg (1 tabi.), 2-8 hétig. Onychomikózisban, krónikus mukoku
tán candidiázisban napi 200 mg (1 tabi.), a klihikai és rrtiko!ógiai 
gyógyulásig (3-12 hónap). Vaginális candidfázisban napi 400mg 
(2 tabi.), 5 napon keresztül; szükség esetén megismételheió._; 
Száj és·gyomor-bél rendszer. urogéhitBiis traktus fertőzés-ei~~Jr~api 
200-:-400 mg (1-2 tabi.) 2 hétig, majd utána'napíl,tabl. a teljes 
gyógyulásig (~ hét). . . · '. ·, c • , 

Szisztémás mikózisban az első 2 héten napi 400 mg (2 tabi:), majd 
utána napi 1 tabi. a tünetektől függően több hónapig. Profilaktikus 
kezelésre napi 200 mg (1 tabi.) az alapbetegségtól függöen, esetleg 
hónapokig. 
Gyermekeknek: Kétéves életkor alatt csak akkor adható, ha a beteg 
állapota feltétlenül .indokolja a szisztémás a_ntimikotikum adását. 
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A hajas.fejb6r- és szisztémás mikózis kezelésére: 20 ttkg-ig napi. 50 
mg (14tabl.);.20-40 ttkg-ig napi 100 mg (14 tabi.). . · . 
MellékhatásQk. Émelygés, hányás, hasmenés, fejfájás• pruritusz, 
többnyire átmenetileg. Ritkán szédülés, álmosslig; valamint láz; fo' 
tofóbia, artralgia, ginekomasztia, csökkent libidó; oligospermia és 
hajhullás is mőfordulhat. 'A máj mikroszomális enzimjeinek siintje 
megemelkedhet a·szérumban; súlyos' esetben hepatiti~;>!!lákulhat ki. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: · 
- antacidummal, antikolinergikummal vagy hisztamin H2·receptor

. blokkolóval, a N izoral be.vétele után legalább .2 óráig (együtt adva 
a ketoconazol felszívódáSát csökkentik). 

Figyelmeztetés • .A kezelésalatt a vérkép havonta, a SGOT, SGPT, 
szérumbilirubin,. alkalikus foszfatáz., karbamid•N észintje .kezdetben 
hetente, tartós kezelés esetán 2-4.hefenteéUenőrizendő, Az enzim
értékek és- a. szérumbilirubin,..szint:,em81kedéSekor, <valamint"' ha-- a 

· · májműködés· elégtelenségének klinikai tünetei· jelentkeznek a keze
lés alatt, adását abba kell hagyni. ~ülönös gondosságot igényel azon 
betegek ellenőrzése, akik egyidejilleg más, potenciálisan hopatcto-
xikus gyógyszert kapnak. . . . , 
Mellékvesekéreg primer. elégtelensége vagy hipoffzar hipadrénia 
esetén vagy annak gyanúja mellett, ketokonazolkezelés csak kielégi{ 
tő szubsztitúció biztositása:,után, alkalmazható,. mert a szteroidok 
bioszintézisének gátlása révén a.hipadréniás állapot a gyógyszertól 
súlyosbodhat, esetleg krízis keletkezhet. 
Megjegyzés. ofo ofo Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 1 O tabi: .,", 

NODICI D 
kenőcs 

EGIS .. .H6Qo· 

Hatóanyagok. 2 mg epinephrinum, 25 mg azulenum, 150 mg tet
racainium. _c~l9rattitn, . 2_25:.mg ctlloréimphenicolum, 300 .mg cam
pho~a._1,5 g'bi~muthum subgallicum (15.g) vazeliö-tipu~ú kenőcs-
beo. . . . . . · , . 
Javallatok. Nodi haenlOrr~'?-_idales,_ pruritus ani, ekzema- périanalis. 

, ..... Altill!lll!~á~ .... KülsJ'íleg.,.BabnyLmehnl'iséggel az . .anust ... naponta 
"·-"többszöfbeken:Oi. _--_.~,- ._. ., · · 

MegjegyzéS. ofo Vény nélkiil iskiadható. 
Csomagolá.s,, 1 ctubus (15 g). · 

-c! .• 

NODITRAN Chillain H 600 
végbélkúp 
Hatóanyagok. 0,3 mg epinephrínum, 0,04 mg aetheroleum mille
folii,.4 mg mentholum;_;e··mg .camphora,-30,-mg proc8inium~-chlora-
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tum, 40 mg ephedrinium chloratum, 40 mg furazolidonum kúpon
ként. 

-- Javallat. Nodi haemorrhoidales. 
Alkalmazás. Naponta 1-2 kúp. 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 O kúp. 

NORADRENALIN 
i nj . 

Kőbányai 'FI'/00 

Hatóanyag. 1 mg norepinephrinum (1 ml) amp.-nként 
Javallatok. Poszttraumás, posztoperatfv, anafilaxiás::sokk, külön
böző eredetű kollapszus, vérnyomásesés narkózis közben és egyéb 
eredetű (infekciós, toxikus} perifériás keringési elégtelenség, ame
lyekben az értónos emelése szükséges. Lokálanesztetikumok hatá
sának megnyújtása, különösen epinefrinérzékeny egyéneken. 
Lokálisan: vérzéscsillapftás és a nyálkahártya duzzanatának meg
szüntetése. 
Adagolás. Perifériás keringési elégtelenségben általában 0,5-1 mg 
(%-1 amp.) im. Tartós hatás elérésére infúzióban is adható, malynek 
sebessége a hatóanyagra szémitva 0,1-0,3 ~g/ttkg/perc. (Pl, izotó
niás nátrium-klorid- vagy Ringer-oldattal 1 00-szorosára hígitva 
0,5-1 ,5 ml oldat/perc (50 ttkg). Hatása kb. 20-40 percig tart; ha a 
keringés ezután romtana, fenti adag 2-5-ször megismételhető. Lo
kálanesztetikumok hatásának tartósítására--az amp. tartalmát 20-50-
szeresére hígított koncentrációban alkalmazzuk. Külsóleges haszná
latra az -eredeti oldat 1 0-50-szeres higítása alkalmazható. 
Mellékhatások. Szívritmuszavarok, hiperglikémia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- antidiabetikumokkal (vércukorcsökkentó hatás fokozódhat), 
- halotánnal (szivritmuszavarok jelentkezhetnek), 
-triciklikus antidepresszánsokkal és guanetidinekkel (szimpatomi-

metikus hatás fokozódhat), 
- a-receptor-blokkolókkal (fokozódhat a vérnyomáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Szivritmuszavarok (paroxizmális tachikardia; arit~ 
mia), súlyos vesemúködési zavarok,_ szűk zugú glaukóma esetén 
óvatosan adandó. 
Megjegyzés. ofo ofo Csak vényre adható. ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml). 

NORCOLUT Kőbányai Q 220 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg norethisteronum tabl.-nként. 

~ Javallatok. Premenstruációs szindróma, masztodínia, a Szekiéciós 
szak megrövidülésével járó cikluszav:ar; diszfunkcionálís méhvérzés, 
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hyperplaSia glandularis cystica e.ndometrii, endometriózis, adeno
miózis. 
Laktációprevenció, ablaktáció. Klimaktériumban fellépő diszfunk
cionális ·vérzészavarok. 
Ellenjavallatok. Pubertás, terhesség, emlő- és genitális ka[<;inóma. 
Külön elbiráláSt igénylő e_setek, különösen tartós szedés esetén:,sziv
és vesebetegségek, -asthma bronchiale, epilepszia; trombóziskész-
ség, hepatitisz, májműködési zavarok.-·· · 
Adagolás. Premenstruációs szindróma, masztodínia, valamint 
rendszertelen ciklusokban a ciklus.J 6. napjától a 25.: napig naponta 
5-10 mg•(1-2 tabi.), esetleg ösztrogénnel egy.ütt. Diszfunkcionális 
méhvérzéSj ·hyperplasia-glandular~s -cystica endometrji- {ha a.vérzés 
funkcionális jellegét6 hónapon belül végzett hisztológiaivizsgálat 
igazolta}: 6-12 ·napon· át·· napi· 5-1 O ·mg (1-2 tabi.}: - •Récidfva 
megelőzésére a ciklus. l 6. napjától a 25. napig napi !>-.'1.0 mg-'(~-2 
tabi.}; általában ösztrogénnel együtt. · · · · 
Endometriózis, adenomiózis: a ciklus 5. napjától a 25. napig---napi 
5 mg (1··tabl.}, 6 hónapon át vagy folyamatosan szedvea ciklus 
5. napján napi 2,5 mg-mal (l> tabi.) kezdve és az áttöréses vérzések 
elkerülésére 2-:-3 hetenként * tabl.-val növelve, 4-6 hónapon át. _ 
A laktáció megelőzése céljából: ' 

1. nap . l • 

2-3. nap 
4-7. nap 

' ' 

-: ' ~ megszakadt terheSség ___ .. ' 

a 16:---28. héten 

15 mg -(3 tabi.} 
1 O mg (2 tabi.} 

5 mg (1 tabi.} 

' 
a 28-36. héten 

1 !\: 111g (3 tab),} 
10 mg (2 ta61,:} , 
10 mg (2 tabi,)·· 

· Ablaktálás: az 1-3. napon 20-20 mg (4-4 tabl.}).a 4-7. napon 
15-15 mg (3-3 tabi.}, a 5-10. nap 1-Qc-.10 mg (2-2 tabi.}. 
Klímaktériurriban fellépő -d_iszfunkCior1ális zavarokban napi 5 mg 
:(1-;:.tabl:)- adagolása· .javasolt:kúraszerúen;:hosszabb :időn át.' 'A .keze
léstsi~ertelehség esetén·napi-:2&-50 Jlg etinilösztradiollal (Mikrofol-

_ _liri tabi.) szükséges kiegészíteni. ._ · 
-Mellékhatás-ok; Ritkan'elofordüló es 'á későbbi ·cikiCfS'ókban're'ód' --~~·2':'!!~· 
szerint megszúnő fejfájás, hányinger, hányás, mellfeszülés·;·gasztro
intesztinális panaszok, áttöréses vérzés; folyadékretenció~ pareszté-
zi8, testtömegváltozás, fáradékonyság. -~ 
Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható::--> ---,Y> 

..:.... enziminduktor hatású gyógyszerekkél (metabolizációját megQyor-
sfthatják}, " 

Figyelmeztetés·.,-- Nörcolut.;keze_lés előtt_ a .maffgnitás kizáraildó. 
-A kúra--előtt onkol6'giai-ellenórzés--szükséges.-; 
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Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal ~"ismételhető. " 
Csomagolás. 20 tabi. 

NOSCAPIN Alkaloida K 100 
tabi. 
Hatóanyag. 50 mg naseapinium chioratum tabl.-nként.-- ''~" 
Javallatok. Köhögésesi !lapítás: bronchoszkópfás és bronchográfi
ás vizsgálatok előtt a köhögési reflex átmeneti csökkentése. 
Adagolás. Köhögéscsillapftásra: feln6tteknek naponta '5<1'-1 00 mg 
(2-szar" ~1 tabi.}, gyermekeknek: 3-6 éves korig naponta 
12,5-25 mg (1-2 szar% tabi.}, 7-14 éves korig naponta 25-50 mg 
(1-2,szer V> tabi.}. 
Bronchoszk6pia és bronchográfia előtt feln6tteknek legfeljebb 
1.00 mg (2 tabi.}, 6 éven felüli gyermekeknek legfeljebb 50 mg 
(1 tabi.) adható. 
Mellékhatások. Émelygés, szédülés, álmosság, fejfájás, exantéma. 
Figyelmeztetés. Szedésekor ritkán hozzászokás fejlődik ki. H osz
szan tartó adagolás megszakitása után elvonási_tünetek (izgatottság, 
álmatlanság} léphetnek fel. . ." " """ ". 
A jármOvezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alka_lmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veSzéllyel 
járó munkát végezni. 
Megjegyzés. of< Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

NO-SPA Chinain F OOO 
inj .. tabi. 
Hatóanyag. 40 mg drotaverinium chioratum alkoholos-vizes ol
datban (2 ml} amp.-nként. ill. tabl.-nként. 
Javallatok. Simaizomgörcsök: kolelitiázis, nefrolidázis, koleciszti
tisz, pielitisz, cisztitisz, hólyagtenezmus. Adjuvánsként: ulcus vantri-
culi etduodeni, cardia- és_pylorusspazmus, az irritábilis colon szind
róma spasztikus obstipációs, ill. gázszindrómás formái esetén. Alkal
mazható továbbá diszmenorrea, túl erős, viharos fájástevékenység, 
tetanus uteri. fenyegető vetélés esetén, valamint hipertónia, angina· 
pectoris, claudicatio intermittens adjuváns kezelésére. 
Ellenjavallatok. Súlyos máj-, vese- és szívelégtelenség . 
Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek naponta 4<1'-240 mg 
(1-3-szor 1-2 amp.} sc. vagy -im .. ill. 12<1'-240 mg (3-szor 
1-2 tabi.}. Heveny kőkólika megszüntetésére 40-80 mg (1-2 amp.} 
iv. Perifériás érszúkület esetén ia. is adható: Gyermekeknek 1-6-éves 
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korig napi 4~120 mg (2~3-szor. li>--1 tabi,), iskoláskorúaknak napi 
8~200 mg (2-5-ször.1 tabi.). 
Mellék.hatások. Fejfájás. szédülés, hányinger, palpitáció, vérnyo
másesés előfordulhat. 
Megjegyzés. + Atábl. vény nélkül is kiadható. . . 
Az inj. csak vényre· adható· ki. Az._ orvos rendelkezése szerint-~ egy 
vagy két alkalommal·- Jsmételhető. 
Csomagolás. 5 amp.; 20 tabi. 

NOVASCABIN EG IS T 140 
emulzió____ ._ _ _ _ 
Hatóanyagok. 0,75 g dimeníhylium phthalicllm, 21',25 g bénzyli-
om benzoicum (70 g) emulzióban. · · .· · 
JaVallat~_ Szkablesz. -· _ _ .. · · .. -:'_'"' _. _ ~-" . 
Alkalmazás; Szappanos, meleg vizes fürdő után· a gyógyszerfele 
mennyiségével az egész testet- a fej és a nyak' kivételével- gondo
san be kell. dörzsölni. 30 perc múlva a gyógyszer másik feJével a 
bedörzsölés{:.. fürdés nélkül-'- meg kell ismétellíi.12-14 óra múlva 
melegvizes-fürdő, fehérnemú- {és ágynemü--) váltás. A félsö'ruháza
tot belülról forró vassal át kell vasalni. . ·... . , · • 
Mellékha.tások; Ritkán-bőrszárazság, enyhe irritatív derrnatitisz.\ 
Figyelmeztétés. A nyálkahártvákat nem szabad bekenni. A csa-
ládtagok fertőzódhetnek, vizsgálatuk javasolt. · 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (70 g). 

N OVER IL Wander '.,:,c ~00 
drazsé, inj .. tabi. , 
Hatóanyag. 80 mg, ill. 240 mg dibenzepinium chioratum drazsén-
ként, ill. tabl.-nként; 40 mg (2 ml) amp.-nként. >-· 
Javaillatok. Endogén,-endoreaktív, involúciós, klimaxos, p~Jcho
gén, neurotikus, organikus és szimptómás larvált depresszió: gyer
mekek depresszlv paratlmiás és funkcionális kórképek kiséré maga
tartáSzavara, csecsemőkori agysérülés, gyermekkori->enuresis noc-
turna .. _ , _ _ _ ·-- _ . __ 
Ellenjavallatok .. Akut glaukómás .r.oham .. Dibenzepintúlérzékeny,. ·~·-~-~.~, 
ség. .. . . .· ... ~ ... . ... .·. . 
Adagolás. Orális adagolás felnótteknek: .kezdeti adagja napi 
8~160 mg, mely 2-4 nap alatt növelhető 480 mg-ra. Súlyos ese
tekben pár napig 720 mg is adható. Az akt!". kezelés időtartama 
általában 8 hét..Az adagokat a beteg állapotától:függó~n a harmadik 
hét ·után fokozatosan-··célszer·a csökkenteni _a fenntartó· adagra.- ez 
többnyire a korábbi adag Ji>-%része. A.napi adagot.2-3 egyenlő 
részre kell elosztani. - -- _ - · _ -- _ -'-. 
ldós-·betegeknek rendszerint a:z orális-adag %-:::%-része _elegendő. 
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Gyermekeknek: 5-7 éves korig napi 4~0 mg. &-11 éves korig 
8~120 mg,12-16 éves korig 12~160 mg. Gyermekeknektöbb-
nYire elegendó-este egy orális adag. "-'-
Parenterá/is adagolás: A kezelést im. vagy iv. inj. adásával is l~het 
kezdeni. Kezdé napi adagja általában 12~240 mg (:Hl amp.), mely 
3 nap alatt 360 mg-ra (9 amp.) emelhető. lv. infúziós kezeléskor 
5-10 napig napi 24~360 mg (6-9 am p.) 250 ml izotóniá,cnáWm
klorid-oldatban 3-4 órán át adva. A betegeknek az i nj. vagy illfúzió 
beadása után 15-30 percig feküdniük kell. 
Mellékhatások. Átmeneti fáradtság, aluszékonyság vagy fokozott 
agitáció és nyugtalanság; enyhe és átmeneti antikolinerg hatás 
(szájszárazság. émelygés és tachikardia). szédülés. · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-. MAO-inhibitorral (a centrális izgalom fokozódik) .. ·. 
avatosan adható: 
- guanetidin és rokonvegyületekkel (ezek hatását csökkenti); 
- antikolinerg komponensttartalmazó gyógyszerekkel (ezek hatását 

erósiti). 
Figyelmeztetés. MAOI adása után a Noveril-kezelés 14 napos 
szünet után kezdhető meg. -
Az akut túladagolás -kezelése tüneti. Az akut hipotóniát plazmaex
panderekkel kezeljük; a-adrenerg-izgatók alkalmazása nem ajánlott, 
mivel azok az aritrniára való hajlamot, mely_ egyébként antidepresszí
vumok hatására gyakran fellép, fokozhatja. A kardiotoxicitás tünete
it, valamint a metabolikus acidózis tüneteire fokozottan figyeljük. 
úvatosan alkalmazzuk epilepsziában, szak zug ú krónikus glaukómá
ban. prostatahipertrófiában,- szívelégtelenségben és paralitikus íle
usz veszélye esetén. 
Alkalmazása terhességben különös megfontolást igényel. Egyidejű 
hipotenzív kezelés esetén gyakori vérnyomás-ellenőrzés szükséges. 
Elalvási zavarokban az utolsó adagot adjuk 16 óra előtt, vagy szeda
tívummal kombináljuk. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának ideje alatt tilos szeszes italt fogyasztani! 
Megjegyzés. ~ A drazsé és a tabi. csak vényre adható ki, és csak 
egyszeri alkalommal .. - A szakrendelés (gondozó) szakorvosa ·ren
delheti, aki a gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg 
gyógykezelésére területileg és szakmailag illetékes. Csak abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba 
hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítha
tó.- Az inj. kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhasználásra kerül 
forgalomba. (l.: Feljegyzések c. fejezetet.} 
Csomagolás. 20 drazsé; 50 amp. (2 ml); 20 tabi. 
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NOVOBARIUM EGIS X 110 
orális és~ rektális 
~sszetétel. Orális: 147,73 g barium sulfuricum '(170 g) zacskón
kE~nt; -az. _1 q_qo ·g-os zacskó -5.~8-szoros anyagmennyiséget ta-rtal
maz; Rektafls:., 25 mg phenlax!num, 947,50 g -barium sulfuricum 
7,50 g acidum tánnicum (1 OOO g) zacskónként.. . ~- ' 
Javallatok. A gyomor, a nyelőcső, a nyálkahártya-relief~ésbélftak
tus röntgenvizsgálatához, 
Alkalmazás. Kevés langyöS vízzel súrú, csomóm-entes péppé keve-

-·rendő, majd folyamatos keverés {turmixolás)- ·közben megfelelő 
mennyiségú vízzel hlgltandó. ~ 
Megjegyzés. Orvosi r_endeló részére. 
Csomagolás. 1 zacskó (170 g) orális 4·Ft;1 zacskó; (1000 g) 
orális 24 Ft, 1 zacskó (1 OOO g) rel<lális 1 O Ft. 

NOVOPAN Alkaloida A 200 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg hexobarbitalum tabl.-nként. 
Javallatok. Alvászavarok ( elaitatás és újraaltatás). 
~Ellenjavallatok. Addison-kór, barbitáltúlérzékenység. 
Adagolás. Felnótteknek: elaitatóként lefekvéskor 250-500 mg 
(1-2tabl.), újraaltatásra a hajnali órákban 125-250 mg (Y,-.1 tabi.); 
gyermekeknek: 1-6 éves korban 60-125 mg. (Y-Y, tabi.) este vagy 
két részletben (este és hajnalban). 7-14 éves korban 125-250 mg 
(%-.1 tabi.) este vagy két részletben (este és hajnalban). 
Mellékhatások. Hangulati labilitás,. enyhe kábultság, sz€dülés, 
t\melygés. hánymger, ntkábban izgatottság, túlérzékenység (bőrki
utés, szemhéjon, ajkon, arcon kifejlódó ödéma, láz, a máj degehera,. 

~ tiv elváltozása)~ . · 
GyógyszerkölcSör1h8tások. óvatosan adható: ' - ; .. 
- k':J"!'la~inszárm_azékkal (az antikoaguláns hatás csökken); 
- tnc1kl1kus -antidepresszánsokkal {az antidepresszáns _hatás Csök-
kenhet);~ 

-·~teroi~okkal és ösztrogénekkel {hatásuk -az antikoncipiens hatás 

- .~ii;t'i,"x~~~~~~:1~igitoxin hatását csökkentheti)~ · ~. • ~-~. ~:~•~::4'" 
f•gy~lmeztetés. Terhességben és szoptatás alatt csak kivételesen, 
orvos1 ellenőrzés mellett·adható. 
Hozzászokást-okozhat Rendelése fokozott körültekintést igény_el az 

-anamnézisből ismert,,egyéb gyógyszerekkel_szemben kialakult-hoz::. 
-z:ászokás, ill. abúzus esetén.· Tartós szedésének abbahagyásakor el-
vonási tünetek {izgatottság, alvászavar) jelentkezhetnek. 
Alkalmazásának első szakaszában """' egyénenként meghatározandó 
ideig- jármúvet vezetni vagy baleSétiVeszéllyel járó"munkátVégezni--
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tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának ideje alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. til Csak vérlyra adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal ismételhető. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

NOVORIN Polfa K 320;Jk250 
0.05% és_0.1% orrcsepp .. 
Hatóanyag. 5 mg, ill. 1 O mg xylometazolinium chioratum (1 O ml) 
oldatban~ · ~ 
Javallatok. Allergiás eredetú koriza, akut rinitisz, szénanáthá, nazo
faringitisz, szinuszitisz, ödémás arcüreggyulladás. 
Ellenjavallat. Krónik_us rinitisz. 
Alkálmazás. Felnőtteknek a 0,1%-os oldalból. naponta 1'-3-szor 
2-3 cseppet az orrba becseppenteni. Felnőtteknek_ a készítmény 
megfelelő porlasztókészülékkel permetként is alkalmazható. Gyer
mekeknek a 0,05%-os oldatból naponta 2-3-szor 1-1 cseppet mind
két orrüregbe csöppenteni. 
Mellékhatások. Reaktív hiperémia, égető érzés. __ 
Figyelmeztetés. Túl adagolása, hosszas alkalmazása_ -:- a_ gy_ul_~adt 
orrnyálkahártyán á~felszívódva- vagy belsőleg alkalma~~~ l"flérge
zést okozhat. Csecsemőknek és gyermekeknek 6 éves korig kizár6/ag 
a 0,05%-os oldat használható~ .· ~ 
Megjegyzés. + Csak vényre_ adható ki. Az orvos .rend61kezése 
szefint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás~ 1 üveg 0,1%-os (10 ml); 1 üveg 0,0!)%-os (10 ml). 

NOXYRON Kőbányai A 200 
tabi. ~ 
Hatóanyag. 250 mg glutethimidum tabl.-nként~ ~· 
Javallatok. Alvászavarok; Közepes hatástartamú altató, 20:percen 
belül elaltat és kb. 6 órás alvást hoz létre. 
Elle:iljavallatok. Súlyos máj~ és vesekárosodás,-súlyos szívbeteg

'ség; terhesség. Porflria. Tartós alkalmazás~ 
Adagolás"Este, fél órával lefekvés előtt 250-500 mg (1-2 tabi.); 
éjszakai felébredés esetén 1 tabi. 
Mellékhatások. Hányinger, izgatottság, ~másnaposság", homá
lyos látás, allergiás bőrkiütések, vé_rképzőszervi károsodás, nauzea. 
Előfordulhat akuttúlérzékenységi reakció, exfoliatfv dermatitisz.Tar
tós használatesetén pszichózis, görcsök, kisagyi-ataxia oszteomalá
cia és perifériás neuropátia fordulhat elő. 
Gyógyszerkölcsönhatás. 6vatosan adható: _ . 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal pl. barbiturátokkal és 

-egyéb nyugtatókkal (hatását fokozhatják, de a Noxyron enzimin-
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duktor hatása miatt·a hatás kölcsönös gyengülése.is bekövetkez-
het); . " 

~orális· antikoagulánsokkal (az alvadásLídó megnyú Ihat); 
Figyélmeztetés. Tartós alkalmazása során addikció és barbiturát
alkohol típusú dependencia alakulhat ki. 
Gyermekeknek nem adhatól . 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- jármilvet vezetni vagy baleseti veszéllyel jár().munkátVégezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg.a tilalom mé'rtéke. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo
gyasztani! 
Megjegyzés. ® Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal .,-ismételhető. .. " . . · 
Fekvőbeteg-osztályok orvosai járóbetegekf!ek a 3;6Jejezetbenleir-
tak figyelembevételével írhatják fel. · · · · 
Csomagolás. 1 O tabi. ~ 

NUREDAL EG IS C 300 
tabi., , """ '~ , " ,, '// ""~, ~ 

~ Hatóanyag. 25 mg nialamidum tabl.'nkénr. , , 
_ Java_lliltok. Endo- és pszichoreaktív depresszió, oli9ofr~nia.· 

Ellenjavallatok. Májkárosodás, ~keringési elégtelenség. Hipoíná
nia, _ataxia. 
Adagolás. Felnőtteknek általában: 75 mg (3 tabi.) egyszerrevagy 
3-szor 25mg (3-szor 1 tabi.) naponta. Az adag .7-10 naponként 
emelhető n'apf 12,5-25 mg-mal ('h--1 tabi.). Gyermekeknek~ l mg/ 
ttkg, napi 3-5 részre elosztva. . 1• ,_ : 

Kombinált alkalmazás: trankvillánsokkal,- súlyos esetekben: elektro·"' 
sokkal együtt alkalmazható. ., "· 
Mellékhatások., Hipotenzió, szédülés, nyugtalanság,, alvászavar, 
~átási zavar, -szájszárazság,- obstipáció,---konvúlzió, tremor,_. fejfájás, 
sárgaság, leukopénia, vizelési nehézségék.' ödéma;· hiperpirexia, sze
'Xuáliszavarok, bőrkiütés .. Ritkán: perifériás-neuropátia,-hepatocellu
láris nekrózis. Nagyobb adagoktót főként idősebb betegekenil'!szi
chotikus epizód_ok. Túlada_golás tünetei:_ ._agitáltság, hiperaktjyitás, ·---·,:;!'?!··· 
hallucináció, hipérreflexia, spaszticitás, konv:ul_zió;-·tachikardiá;~hiPo~ 
vagy h_ipertenzió, hipo-.vagy hipertermia, -pupiJiatágulat~,vizeletre~ 
tenció, kóma.:,__<: 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
.- szimpa~omimetikumOkkal {hipertóntáS-kríziS);· .; 
-.fenotiazinokkal, triciklikus-antidepresszánsokkaL(a-centrális•izga~ 
. lom túlzottan megnő). 

avatosan adható.; 
-·altatókkal; antikolinerg cgyógyszerekkel· (hatásukat fokozza); 
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- antihipertenzívumokkal és tiazid diuretikumokkal (éiz antihiperten-
ziv hatás fokozódik); 

- inzulinnal és más hipoglikemizáló szarekkel (hatásuk fokozódik). 
Figyelmeztetés. Adása fokozott óvatosságet és ellenőrzést-igé~ 
nyel organikus agyi károsodás, epilepszia. kardiovaszkuláris és ce
rebrovaszkuláris bántalmak, feokromocitóma esetén. Ha a gyógyszer 
hatása 2-3 héten belül nem jelentkezik-, a kezelést nem-:~erú 
folytatni_. Jó eredmények esetén hosszú ideig folytatható. A kezelés 
hirtelen megszakítása esetén visszaesés jelentkezhet. A vérképet és 
a májfunkciót rendszeresen ellenőrizni kell! Alkalmazását követően 
major trankvillánssal, ill. triciklikus antidepresszánssal tervezett terá~ 
pia megkezdése előtt 3-6 hét szünetet kell tartanil 
Sajt, sajt jellegű termékek, tiramíntartalmú hidro_lizált fehérjekivóna
tok, zöldbab, máj és alkohol fogyasztása a kúra alatt kerülendő. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig-- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos.-A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Az a szakorvos rendelheti, aki a gyógyszer javallatai-szerint1 betegség 
esetén a beteg gyógykezelésére területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 tabi. 

NYSTATIN Chinoin S 200; S 740 
drazsé 
Hatóa!lyag. 500 OOO NE nystatinum drazsénként. 
Javallatok. Az emésztőtraktus- elsősorban Candida albicans elter
jedése által okozott --gombás fertőzései. Széles spektrum ú antibioti
kumok használatakor- candidiázis kialakulásának megelőzése. 
Ellenjavallat. Nisztatintúlérzékenység. 
Adagolás. Naponta 3-szor 1, súlyos esetben--·3-sz<;>r 2 drazsé. 
A sz-ájüreg maniliátisa esetén- a drazsé elszopogafása, szétrágása 
célszerű. 

· Mellékhatások. Enyhe gasztrointesztinális panaszok, bőrkiütés. 
Megjegyzés. Ifi Csak- vényre adható ki. Az. orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 20 db drazsé. 

OFTAN ECO Star U 230 
0,06% és O, 125% szemcsepp 
Hatóanyag. 0,6 mg, ill. 1,25 mg ecothiopatum i odatum ml~enként, 
steril vizes oldatban . 
Javallatok. Krónikus glaukóma, a szemlencse nélküli szem glaukó
mája, iridektómia utókezelése, ha gyengébb, kevésbé toxikus készít
mény nem áll rendelkezésre. 
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Ellenjavallatok. Nyílt-zug ú glaukóma, iridociklitisszeltársult glau
kóma, asthma bronchiale, gasztrointesztinális spazmus, súlyos kar-
diopátiák, magas vérnyomás, Parkinson-kór,:epilepszia; · 
Adagolás. 0;06%-os oldat 1 cseppje naponta kétszer: reggel és 
röviddel lefekvés előtt. Előrehaladottabb esetekben a 0,,125%-os 
készitmél)y-alkalmazása-válhaiszül<ségessé, különösen, ha pupilla
szúkftőkkel vagy Sl;impator'nimetikumok·kombináCiójával, karboan
hidráz-gátlókkal és miotikumokkal való kezelés eredménytelen. 
"Mallékhatások. A kezelés kezdetén a szem felett fájdalmat okoz
hat, homályos lájást, a rniózis és a conjunctiva vérbősége következ
tében{ amely 5-1 0_ nap alatt megszúnik. Ciszták megjelenése az 
irisen, amelyek. azoadag-csökkentésekor megszúnnek. A lappangó 
iritisz' aktiválhatja-.- Ritkán nauzea, :hasmenés,-fokozott nyálelválasz-
té.s é.s bradika'tdia. -_ _;c. --_,~--- -·-:--::- · 

_Figyeimeztetés. A hatóanyag,_ mint szarves foszf(nVegY,ület, irre
verzibilis, hosszú időtartamú kolineszterázgátló hatású. A __ készft
mény erős hatásáról a beteget tájékoztatni kell, és be kell számoitatni 
a nem várt mellékhatásokról. . . . 
Antidotum: 2 mg atropin parenterálisan adva. Ha szükséges, mester~ 
séges lélegeztetés! kell alkalmazni. ,. · 
Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllYel 
járó munka!). . . · 
Megjegyzés. Ji! Csak vényr9-adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. A körzeti orvos,_üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó). szakor
vOsa javasolja. A javaslatot_tevő intézet megnevezését._a:;:}avaslat 
kéltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos -t .krónikus 
betegségek esetén ~a javaslat alapján, ann8k keltétó_l_számítva·roa~i-

. málisan 12 hónapig rendelheti a-gyógyszert.-Amennyiben:a beteg 
számára _:ezt az:időtartamot meghaladóan továbbra is-stQ_kséges a 
gyógyszer, úgy az_ csak újabb szakintézeti javaslat alapján. re_ndelhe-
t6. Glaukómás betegnek szemészeti szakrendelés szakorvOsának ja-
vaslata esetén a:kezelőorvos:(körzeti~-üzemi orvos) térltésmentesen 
rendeli. Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gy{)gykezelé-
se_ más,_ forgalomba_ hozataira .engedélyezett gyógys_zerrel eredmé- ···'·C:! 
nyesen nem biztosítható. · _ _ _ .. - _ _ _ _ . ---
Csomagolás. 1 üveg (5 ml) 0,06%; 1 üveg (5 ml) 0,125%. 
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OFTAN IDU ·Star .U 130 
0.1% szemcsepp 
Hatóanyag .. 1- mg idoxuridinum ml-enként steril vizes oldatban. 
JavaUatok. Herpes simplex, dendritikus k-eratitisz, vacciniakerati
t-isz. 
Ellenjavallat. Fertilis korban levő nőknek csak a terhesség kizárása 
eselén adható. · ; , · , 
Adagolás. 1-2 csepp óránként (éjszaka két óránként). AlizeiÍIVÖrö
sodés általában 2-4 nappal a kezelés megkezdése után megszúnik, 
!lyer"!~or a kezelés nappalminden második órában adon -1-2 cseppe!, 
111. éJJel egy alkalommal adva, egy héten keresztül.folytatható. A ke
zelés időtartama legkevesebb 7-10 nap, az eredménytől függően 
azonban 2-3 hét is lehet. 
Mallékhatás. A kötőhártya és a szemhéj enyhe izgalma. · 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml). 

OFTAN OBUCAIN Star U 220 
0.4% szemcsepp 
Hatóanyag. 4 mg oxybuprocainium chioratum ml-enként. 
Javallat. A szemfelület érzéstelenítése. 
Adagolás. A szemnyomás mérése előtt 1-2 cseppet a szembe csep
pentve, a kívánt érzéstelenítés 1 percen bél ül elérhető. A carneából 
vagy,conjunctivából történő idegentest eltávolitásakor 1-1 cseppet 
kell alk~lmazni, 3-4-szer, félperces időközönként. 
Mellékhatások. Ritkán allergiás tünet léphet fel. A coojunctiva 
enyhevörösödéseis előfordulhat. - -. -~-
Figyelmezteté$. Alkalmazása látászavart okozhat {jármúvézetés, 
baleseti veszéllyel járó munkal). . 
Megjegyzés. Ji! !fc Vényre nem rendelhető. Szakorvosi rendelőinté
zetek (gondo-i:óintézetek) költségvetésük t8rhére szerezhetik be az 
őket ellátó gyógyszertárakbóL 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml). 

OLEANDOMYCIN Medexport S 710 
tabi: 
Hatóanyag. 125 mg oleandomycinúm basicUm (foszfát$_{> formájá-
ban) tabl.-nként. · . 
Javallatok. Pneumónia, pleuritisz, empiéma; bronchiektázia, ton
zillitisz, otitisz, szubaklit_.bakteriális endokarditisz,-meningitisz, szep-

, .siis;- :oszteomielitisz, furunkulózis, gonorrea, a húgyutak és az epe
utak gyulladásaL(ha-a májparenchima nem károsodott) és minden 
bakteriális eredetű megbetegedés, amelyet oleandomiclnre érzé
keny, más antibiotikummal szemben rezisztens kórokozó-vált ki. 
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EUenjavallatok. A májparench!ma megbetegedései. Egyéni-olean:.. 
domicintúlérzékenység. ' -<,·.--c.'' - . 
Adagolás.Atlagos egyszeri adagja felnőtteknek 250 mg (2 tabi.) 
melyet -_w~ óránként étkezés után- kell- bevenni:· A szok_ásos _ napi 

, adag felső határa: 2,0 g (16 tabi.). . . . .. 
Gyermekek napi adagja 20-30 mg/ttkg. A napi adagot~. egyenlő 
részre elosztva _kell- bevenni. 
A kezelés időtartamát a betegség jellege, időtartama, a beteg tole
ranciája alapján egyénileg kell megállapítani. Ai akut szakasz lezajlá
sa után az antibiotikum adását további 48 órán keresztül ajánlatos 
folytatni. A kezelés. átlagos időtartama 5-7 nap. 
M ellékhatások.- Nauzea, diaré .. Allergiás bőrtünetek. Amellékha· 
tások jelentkezésekor a gyógyszer.adagját csökkenteni kellvagy az 
adagolást megszüntetni.,---._-. <-"'--- ---_ _: __ ":~:--:"';-;_ . .;,-~; 

Figyelmeztetés. A_ gyógyszerrel:.-szemben könnyen~.rezisztencia 
alakulhat ki; ez néha eritromicinnel szembeni keresztrezisztenciát is 
jelent, ezért csak olyan esete~ben célsz~ra. alkalmazni, amikor _a 
kórokozó biztosan érzékeny oleandomicinre, s ugyanakkor más antl-
biotikumra nem reagál. · --
Megjegyzés. ll< ll< Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalo!!''. 
mal. 
Csomagolás. 25 tabi. 

OMNIPAQUE Nycomed X 110. 
180. 240. 300. 350 mg l/ml inj. · . · ·.• ' .. 
Hatóanyag. 180, 240; 300, 350 mg 1/ml-nekmegfelelő iohexolum 
vizes oldata. (Jódtartalom: 46,36%). Relathi molekulatömeg:<!21; az 
oldatok pH-ja 6,7-7,6. · · 

•• 

ko'ncéntiáció 
{mg 1/ml) 

-:- - viszk.~_zitá_s-.(mPa ·Sj. ozrriOtikUs riyomás• '1---· _ __: '._:___~_:_:___:_ __ _ 
(mol/kg H20) 20 ·c 37 ·c 

180 
240 
300. 
3.50 

0,36 
0,51 
0,64 
.0.78 - . . ,. . - ,, 

~ 37 "C-On iohexol v'izes oldatilban 

3,2 
5,6 

11,6 
23,3 

f, 

J~v~llatok. -lntravazáli~:alkalmazás: ·angiográfia, urográfia~ lntrate
kális (szubarachnoidális) alkalmazás: lumbális, torakális;•<:ervikális, 
mielográfia, CT-ciszternográfia (szubarachnoi_dálisan). _ · 
Ellenjavallatok. Jódérzékenység, terhesség. • :. 
Relatív-. ellenjavallat: epilepsziavagy annak· gyanújai ~-:_ ··---
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Adagolás, alkalmazás. Angiográfiás alkalmazás: adagja a vízsgá· 
lat típusától függ, általábanmegegyezik az ismert jódtartalmú kont· 
rasztanyagokéval. 
Az alábbi adagok tájékoztató jellegűek: 

javallat koncéiltráci6 mennyiség ___ . össieSen beadott 
(mg 1/ml) m_enny!.,_~g 

urogiáfia: . ml/ttkg 
felnőtt 300 vagy 350 150-500 mg 
gyermek < 7 kg 300 3 max. 40.ml 

>7 kg. 300 . 

2 max. 40 ml 

arteriográfía: 
.... 

ml/ínj. · 
aorta tv 300 30-40 
szelektfv_cerebrális 300 5-10 
aortagráfia 350 40-60. 
femorális-.- ·.300•vagy 350 30-50. 

•egyéb 300 függ a vizsgálat 
típusától- _ 

flebográfia: ml/inj. 
-c 

(alsó végtag) 240 vagy 300 . 20-100 
-: -~ ,,, _ _;_ végtát;:Jonkén't 

kardló'a_flgío{jiáfia: 
felnőtteknek bal 

ml/inj. 

kamra, aortaív 
i nj~ .. 350 30-60 

szeH~kthi-coronai'ia·-
arteriagráfia 350 . ~ 

gyermek~knek 240 vagy 300, kortól, 
vagy 350 : --tesnQr:neg -_ 

tól és kóil<éptől 
függóEm .,-

'. 

CT' vizsgálathoz: 
. 

ml ./ 

(enhance~ent) 240 vagy 300, 125-250 összjód-
vagy 350 100-200 menilyiség 

• 100-150 általában .. .. 30-60!) 

lntratekálís alkalmazás: adagja a vizsgálat típusától, inódszerétől és 
··B szubarachnoidális tér nagyságátóUügg. A befecskendezés a lum
bális l',/~ ·magasságában (lumbális, cervikális mielográfia) vagy 
tBterlllis ·cervikális punkcióval C1/C2 történik. 
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javanat 

lumbális és toraká
. lis miélográfia 
Iumbélisan adv~ 

cervikális mielo..: · 
grália 
Iumbálisa n 
adva 

laterális cervikális 
punkcióval adva 

CT -ciszternográfia 
lumbálisan adv&' 

ki:mcántráéi6, . 
mg 1/ml 

180 
yagy 240 

240 
vagy 300 

240 
vagy 300 

180 
'\>agy 240 

mennViség 
(ml) 

10--12 
7-10 
6-10 

,",, 8 
' '6-15''"' 

4-12 

össZes beadott'· 
memwjség 

az ·osszes·:jöd~ 
mennyisé"g_·nem 
haladhatj!Fmeg 
a 3 g l-ot 

Ha a cervikális mielográfia lumbálpunkció útján történik, az alábbi 
elővigyázatossági szempontok "+erint kell eljárni. A beteg helyzetét 
kell változtatni a kontrasztanyagat lelfelé'ij'örgetve, hogy'nagyobb 
mennyiségú kontraSztanyag ne kerülhessen hirtelen az intrakraniális.· 
térbe. Lassú 1-2 percig tartó .befecskendezés ajánlatos a kontraSZ!" 
anyag-likvar kaveredés elkerülése érdekében (az Omn_ipaque"sOrtl.-
sége nagyobb a likvorénál). ' ' 
Szükség esetén a betegnek előzetesen nyugtatót (Seduxen).és erős 
fájdalom esetén lájdalomcsillapitót kell adni. A mielográMs_yjzsgá
latután a betegnek 24 óráig ágyban kell maradnia, ebből 6 órát ülve. 
Epilepsziás,roham esetén 10 mg Seduxen lassú iv:'ad,ása javasolt. 
A roham megszúnése után az esetleges új abb roham .. f!le9e.l.~ésére 
200 mg Sevenal im. alkalmazható. . , · i ;;; · ·· .. 
Hosszan tartó hányás, hányinger jelentkezésekor afolyadékpótlásról 
és antiemetikum adásáról gondoskodni kell. Ha a vizs_gálat_.I,Jtán ... a 
beteg tolószékben tartható, a mellékhatások enyhébbek,,ll)ive.L így 
csökkenhet a kontrasztanyag. felfelé áramlása és max1máhsra emel
kedik a lumbáHs. a.l:'á.Chnoidális felszívódás. A betegnek az első 24 
órában a hájb1Q8tás1: kei'.ülnie kell. 

_ Mellékhatások. Angiográfiás alkalmazás során átmeneti melegér
zés, enyhe fájdalom, kipirulás, hányinger, mellkaslájq~!PJ1l, .enyhe 
bőrtünetek .. ~viszk(!tés, cs81áhki~tés élófordulh8t. .·; :_; .. , ,~·-~---:;· .. ···1:-' 
Intrateká/is alkalmázássorán fejfájás, hányinger, hányás. A fejfájás -
néhány napig is eltarthat. Múló szédülés, háti. nyaki, végtagi fájda
lorp, valamint paresztéziák előfordulhatnak, továbbá nem specifikus 
átmeneti változások {lassú hullámok) jelentkezhetnek a posztmie-
lográliás ~EG-képen .. ''''·"· ' ; ",-~ > ' ,, 
Figyelmeztetés •. óvatossag,ajánJ~tos a~:~nam!'ézisben szerepl6 

·allergia; asztma vagy. egyéb ,túlérzékenységi r.eakc1ó es~lén.' Ilyenkor 
a kortikoszteroid-, antihisztaminpremedikáció·megfontoland9.'~-·~· 
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Allergiás, anafilaxiás jelenségek elháritására lel kell készülni. (Az 
aktuális teendőket-l. 315. oldalon.) 

· Súlyos· máj- vagy vesekárosadott betegek, pajzsmirigytúltengése~ 
·vagy mielomatózisos betegek vizsgálatát különös gonddal kell vé-

,-.·gezni., . . .. . · 
500 11mol/Ileletti szérumkreatinin-érték esetén cukorbetegnek csak 
abban az esetben .szabad' adni,, ha a várható eredmén~jel~sen 
meghaladja a kockázatot. 
A dehidráció kerülendO. 
A készftmény alkalmazása után- jódtartalmának zavaró hatása miatt 
- kb. 2 hétig nem végezhető jódizotóppal pajzsmirigyvizsgálat. 
A készitmény más gyógyszerrel nem keverhető. 
A kontrasztanyag fel nem használt mennyiségét el kell dobni. 
Megjegyzés. ~ Kizárólag lekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin-
tézeti) felhasználásra. · 
Csomagolás. 180 mg l/ml10 x 10 ml; 180 mg l/ml10 x 15 ml; 
240 mg l/ml10 x 10 ml; 300 mg l/ml10 x 10 ml; 300 mg 1/ml 
6 x 20 ml; 300 mg 1/ml 1 O x 50 ml; 350 mg 1/ml 6 x 20 ml; 
350 mg l/ml10 x 50 ml. 

OPACIST E. R. Bracco X 11 O 
inj. - /·' . · 
Hatóanyag. 20 g iodamidum (200 ml) vizes oldata. (Jódtartalom; 
60;6,mg/ml.) 
Javallatok. Retrográd cisztouretrográfia; aszcendáló pielográfia. 
Ellenjavallatok, Jódérzékenység; Aszcendáló pielográfia nem vé
·gezhetó húgyutak kiterjedt tuberkulózisa, hólyagmalignitás; ureter 
elZáródása vagy malformációja, valamint kifejezett prostatamegna-
gyobbodás esetében. . · 

.. Alkalmazás. Retrográd cisztouretrográfiás vizsgálat alkalmával a 
hólyagból a vizeletet katéterrel ki kell üríteni. Utána a katéter·szabad 
Végét csapos összekötővel össze .kell kapcso_lni a kontrasztanyagat 
tartalmazó üveggel (az összekapcsolás előtt néhány csepp·· kont
'rasztanyagot hagyni kell kicseppenni). , 
Aszcendá/6 pielográfia es~tén az ureterkatéterezést - amennYiben 
szükséges.,... átvilágitásos ellenőrzés mellett kell végezni. Ha a. vese
kelyhek és -medencék megfelelő kontrasztot mutatnak,·az ureterka
tétert vissza kell húzni a hólyagba, és az utóbbit feltölteni. Az ureter
katétert ..össze kell kötni az üveg múanyag kónuszávat·. (a kónusz 
végétől·& ureterkatéterbe helyezett tű kónuszába vezető gumidarab 
segitségével). . . , , , , · c .· -
Mellékhatások. Túlérzékenységi vagy analilaktoid reakciók; arc
vagy gégeödéma; respiráció, konvulziQ;;sokk. Hematúria, oligúria és 
,anúria. · 
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Figyelmeztetés. Óvatosság ajánlott húgyúti fertőzésben"szenvedő 
betegek esetében. Terhes nők vizsgálata kerülend6. Atmeheti vize
letretenció. kockázata miatt a károoodott vesemúködésú betegeken 
az aszéendáló pieiPgráfiát nem szabad 48 órán belül megismételni. 
Az anafilaxiás, anafilaktoid reakció megel6zésének, ill. kivédésének 
módját La 315 .. oldalon. 

· Megjegyzés.· + Kizárólag fekvöbeteg-gyógyintézeti felhaszná
lásra. 
Csomagolás. 200 ml. 

OPODELDOK Biogal . mV 200 

Ö~zetétel: 7,0 g sapo stearini, 2,50g ~mmoniasoluta·lO%; 2.~0 g 
camphora. 1.0 g aetheroleum lavandulae;44 g alcoholum 96%:(1 00 
g) üvegenként 
Javallat. Reumás fájdalmak. 
Alkalmazás. Külsőleg bedörzsölésre. 
Magjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (1 00 g) 6 Ft. 

OPTACID Kőbányai J 71b 
granulált porkeverék 
Hatóanyagok. 164 mg natriUm hydrogensulfuricum sicc. és 800 
mg natrium dihydrogenphosphoricum sicc. 2 g granulált pezsg6 
porkeverékben. 
Javallatok. Heterochilia, hipoklórhidria. hiperklórhidria, rendszer
telen étkezés okozta- pailaszok/-,anacid_ diaré. a gyomorne,d1'l.:.:kiyá
lasztás zavarain alapu16-b6rtüneteki ulcus vantriculi et dlloQeni; 
Adagolás. Felnőtteknek szükség •eszerint naponta 3-szor 2:,4 g 
(3-szor 1-2 csapott kávéskanál) granulátum, "' "··· 
Gyermekeknek 1-6 éves korban naponta 273-szor 1 g (2-3-szor 
1 csapott mokkáskanál), 7-14 éves• korban 2-szer 2 g (2"szer 1 
csapott kávéskanál) granulátum. A granullilt porkeverék adagjét fél 

'·pohár vizben oldva. étkezés közben vagy után kell bevenn~ J g 
Optacid megfelel egy csapott mokkáskanálnyi,"2 gcOptacid ·pedig 
e9Y csapott kávéskanálnyi mennyiségnek. · 
Megjegyzés. Vény. nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 60· g. 

O RADEXON Organon ·c,· · • •··· , mV 100 
s-·mg· inj~,~---~--::-- . -,·_,:,y,_- -,''-· •:\"j' !~~-,, . . ": 

HatóanYag. sm·g dexamethasonum natrium phosphoricum (1-ml) 
amp.-nként. . ,J· -. · - --
Javallatok./v;,-ainikbr':QYors sokk-
állapot (általában epinefrinnel 
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lyos allergiás tünetek;- coma hepaticum; cerebrális ödéma, Súlyos 
tifoid láz stb. ··· · 
Sc. vagy im., amikor az orális glükokortikoidterápia riem oldható 
meg, vagy nem kivánatos: elsősorban narkózis alatt, gasztrointeszti
nális zavarok (pl. hányás) eszméletvesztés esetén. 
Ellenjavallatok. L.: Adreson szuszp. inj. 
Adagolás. Altalában naponta 5 mg elegendő. Sokkba(L~yéb 
speciális kórképekben naponta 2-3-szor 5 mg iv .• egyes-esetekben 
ennéllényegesen nagyobb adag is szükséges lehet. Lokális alkalma
zás (periartikuláris, intratekális, intralumbális, intrapleurális} céljára 
általában 2,5-5 mg elegendő. 
Mellékhatások. .Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Adresen 
szuszp. inj. 
Figyelmeztetés. lv. lassan kell beadni. 
Fertőzéses folyamatban a fertőzés oki terápiáját biztosítani kell. 
Nagy mennyiségének - különösen folyamatos - alkalmazása után 
csak fokozatosan hagyható el. 
lnfúziós célra izotóniás só-, 5%-os·glükóz-, Ringer-, Ringer.::laktát-, 
5%-os szorbitololdatban alkalmazható. · 
A lokális alkalmazás során is aszeptikus körülményeketkell biztosita
ni, mivel a glükokortikoidok csökkentik a fertőzésekkeL szeriibeni 
ellenálló-képességet. 
Megjegyzés. >!<ol< Kizárólag fekvőbeteg,gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 100 amp. (5 mg). 

ORADEXON Organon mV 100 
tabi. 
Hatóanyag. 0,5 mg .dexamethasonum tabl.-nként. 
Javallat.-Aránylag rövid ideig tcirtó, de fokozott:kortikoszteroid-
hatás· elérése. · 
Ellenjavallat. L.:-_Adreson szuszp.-inj. _, 
Adagolás. A napi 4-6 mg-os adagot nem kívánatos túllépnL 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Adresen 
szuszp. inj. ~ 
Figyelmeztetés. Az exogen··glükokortikoidok a beteg mellékvese
kérgének múködését gátolják. A kéreg múködése ilyen esetben le
lassul, és ez a körülmény az adagolás megszúnte-után még· hónapo
kon át fennáll hat. A kéreg ilyenkor tehát a stresszállapotokra lassab
ban és gyengébben reagái:•A hátrány részben úgy küszöbölhető ki. 
hogy egyrészt- az egész napi adagot reggel adjuk be, másrészt soha
sem szakítjuk meg az adagolást hirtelen, továbbá a kezelés Végén 

-· A_CTH- '-{Exacthin- )' injekciókat adunk a mellékvesekéreg·serkenté
sére. 
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Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre adható ki, és,csak egyszerio alkalom. · 
mal. -A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos,_ üzemorvos (a-toVábbiak· 
ban: kezelóorvoS)-.akkor rendelheti, ha azt a-területileg-ésszakffiailag 
illetékesfekvóbeteg,ellátó osztal y, szakrendelés (gondozó )cszakor· 
Vasa jaVasOlja._ A_. javaslatot tevő intézet ._megn·evezési3t,-_.a ja~_aslat 
keltét a vény hátlapjánfel kell . .tünte.tni. A kezelőorvos ..-Jróníkus 
betegségek esetén • ~.· a. javaslat alapján; annak keltétől· számított 
maximálisan 12 hónapig- rehdelheti a gyógyszert.· -Amennyiben a 
·beteg sZámára ezt ·az-idótartamot meghalaQóan továbbra is szüksé
ges ·a- gyógyszer, úgy az· csak-újabb szakintézeti- javaslat alapján 
rendelhető.- Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógy" 
kezelése más, forgalomba. hozataira engedélyezett gyógyszerrel 
eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 20 tabi. 

O RÁDlAN Chinoin '·< . 1\11.500 
tabi. · · . 
Hatóanyag. 200 mg chlorhexamidum tabl"nként. 
Java liSt. Felnőttkori diabetes_ mellitus, ha: a~· inzulintermelés-nem 
szúnt meg. _ .-·~~;~ . --;:_-·- .' 
Elle!njavallatok. Acidózisos anyagcserezavar, igy praecoma et cb
ma diabeticum, fertőzések, lázas állapot, súlyos vese-, ill. májműkö
dési elégtelenség, terhesség, inOtéf,,·Juvenilis .diabetes fllellitos- ke
zelésére nem alkalmas. 
Adagolás. Egyéni megítélés alapján; csak gyógyintézeti vagy szak
orvosi járóbeteg-rendelésen történt be,. ill. átállitás után, állandó 
orvosi és. laboratóriumi ellenőrzés mellett adagqlható. lnzulitiról-tör
ténő átállításkor az inzulin elhagyása fokozatos_·legyen.· -1.,.<:;;'\ ---~ 
Adagja napl 100c-600 mg, legfeljebb 800 mg (%-3, maximálisan 
4 tabi.) étkezés közben:vagyoközvetlenül utána. Azadag,csökker\tese 

>.vagy növelése· csak megfelelő ~at:>oratóriumi -ellenórZésTITiellett.tör
.ténhet. ·Az adagolás beszüntetésének szükségé. esetén oGiiEimallal 
vagy G ilemal + Adebit kombinációvakesetlegJnzulin,adagolásával 
folytatható·a kezelés, .. . . . . 

···•. Mellékhatások; :Cs.ontv.elóártalom :(agranulocitózis), valamint al
l_~_rg_i~s __ r_e_~~_ciók, _fejfájás, _szé_kr~~ed$!'. _gyomor-bél __ pana~_zok, _ n~~ ·'·'"'i'+··· 
gy_obb adagok .alkafmazása esetéo;:,_a_ pajzsll}irigy·_.rilűkö.d~si Za- - · 
vara.- ->i'.'' 
GyógySzerkölcsönhatások. -Q.vatosaf!-'adhat6:,; r':: 

:"'· szulfonamidokkal, ·szalicilsav-;-~ fenilbutazon--:.r kutnarinszármazé-" 
kokkal, MAO"bénitókkal;.béta'receptor,blokkolókkal,klóramfeni
kollal, -guanetidinnel és_ r.okonvegyületeivel -(hipOgl_ikémia:veszé-

. lye); . . . . . o . . <· , ... : o 
-.vizelethajtókkal (elsósorban-tiazidszármazé.kokkal).-;kortikosztero
. idokkal. fenitoinnal (hatását csökkentik). 
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Figyelmeztetés. A kezelési időszak alatt a beteg diétája és élet
módja állandó legyen. Az étrendi előirások szigorú betartása elen
gedhetetlen. Mútét előtt a beteget inzulinra kell beállitani. Kezelés 
alatt a vérképet rendszeresen ellenőrizni kell. A1kalmazás_ának időtar
tama alattszeszes italt fogyasztani tilos, mivel e_setenként alkoholin
tolerancia fordulhat elő. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. (Rendelését utasÍtásszabá
lyozza, l. 3.8 fejezet.)·- Térftésmentesen,rendelhetó. Hlr'áZ~"Qívos 
térftéskötelezettséggel rendeli, rendelkezése szerint - egy vagy két 
alkalommal - ism.ételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

ORAP Kőbá;;-yai C 200 
o. ·l és 4 mg tabi.· . .. . 

Hatóanyag. 1 mg, ill. 4 mg pimozidum tabl.-nként. 
Javallat. Szkizofréniás betegek tartós utókezelése, elsősorban kór-

' házi elbocsátásukat követően rehabilitációjuk idején (ún. fenntartó 
kezelés). Enyhe tünetekkel zajló akut szkizofréniás betegek egy ré: 
szében az Orap alkalmazása a kórházi felvételt elkerülhetövé teheti, 
és önmagában is remissziót eredményezhet. Súlyosabb izgalhl'i_ álla
potban és produktiv tünetek fennállásakor az Orapot erősebb pszi
choszedadv hatású, nem fiuorozott neuroleptikumokkal kell kombi-
nálni.. .· . . · .. o 
Ellenjavallat. Extrapiramidális kórképei<_ depresszfv állapot. o · -
Adagolás. A kezdő adag általában napi 2-6 mg. amely szükség 
szarint 8, legfeljebb 1Omg-ig emelhető. Agyógyszert legcélszerűbb 
regget.-egy ,adagban beadni. Minthogy-a készítménv- íztelen és szag
talan, szükség eselén a beteg ételébe keverve is beadható. Ha az 

.. :Orap alkalmazását erősebb .,potens" neuroleptikum- adagolása :u_tán 
, kezdjük el. akkor a szükséges adag beállitása mellett az előző gyógy· 

_ -,szer ada_gját fokozatosan kell csökkenteni. Az optimális hatás elérése 
után az.-.'Orap adagját lassan és fokozatosan csökkentjük az-egyénileg 
megállapítandó optimális fenntartó adag ra, amely a legtöbb esetben 
2-3 mg. A kúra időtartama 3-12 hónap. .·· · 
Kombinált kezelés. Nem fiuorozott neuroleptikumokkal- és szükség 
esetén néhány relaxációban végzett elektrosokk-kezeléssei jól·kom-
binálható. o 
Mellékhatások. Enyhébb extrapiramidális. tünetek (akatfzia,. tre
mor), a kezelés megszakitását nem tesz_ik szükségessé; Parkan, Pi
polphen hatá$ára, de rövjQ idő alatt spontán is megszOo_nek. -Tartós 
adása gyengeséget, fáradékonyságat,. étvágytalanságot és enyhe 
hangulati nyomottságot okozhat. E mallékhatások timoleptikus -sze-

• rekkel és robaránsokkal jól befolyásolhatók. Előfordulhat továbbá 
bőrkiütés.- nagyon- ritkán hipotenzió . 
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Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- központi idegrendszer depresszánsaival (hatásfokozódás); 

- .... -antihipertenzhiumokkal (fokozott' vérnyomáscsökkenés )~ ' 
-levodopommale{natásán:sökkenti) .. ·· · 
Figyelmeztetés. c E gyógyszer szedésekoi fokozott 1!lővigyázatos-
ság szükséges. . . · . .. . c. _ • "'" 

Alkalmazásának.első-szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- jármCívetVéi:etni·vagy·balesetí veszéllyál'járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandómeg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. ofo ofo Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető,-Az 1 mg-os tabl.-t 
az orvos akkor rendelheti. ha azt a ter-ületileg, ill. ·szakll)ai_lag illeték~S 
fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó)•szlikt>rvosa'java
solja.- A 4 mg-os tabl.-t az a szakrendelés (gondozó)·szakorvosa 
rende1heti, aki a· gyógyszer javallatai szarinti betegség ·esetén-beteg 
gyógykezelésére területileg és szakmailag illetékes.- ,...._Az. illetékes 
maotálhigiénés {ideg) gondozó szakorvosa térhésriléntesen rendeli. 
Csomagolás. 50 tabi. (1 mg); 20 tabi. (4 mg). 

ORGAMETRIL . Organon 
tabi. 

"Hatóanyag; 5 mg lyn"estrené>ltim, tabl:-nként. 
Javallatok. Primer és szekunder ameno_rrea speeiélis esetei;.:OJi~o
és-hipomenor_rea; po_l_imenorrea. ReJldellenes funkciós vérzés ·i,'S:.hi
s>ermenorrea. Menstruációs zavar. ovulációs vérzés, ovulációs fájda:

Aom; menstruációt megelőző feszültség. Fibrocisztás emlc5betegség. 
EndometrióZis_:-:.:-Menstruáció meg"akadályozása w·agy·.':ké~_leltetése. 
Egyes karcinómák kezelése. ··. . .. < '!: y 
Ellenjavallatok. Terhesség. Súlyos májmegbetegedések; .pángá
sos .sárgaság; az ·anamnézisben-:terhesség alatti, továbbá gesztagén 
alkalmazása következtében je1entkezett·sárgaság; meiYtniatt a máj-:
furlkciós ·vizsgálat- kóros értéket ad; Rotor-szindróma(-és Dubin

,Johnsnn·-szindróma. Nem -diagnosztizált- vaginális vérzés.- Súlyos 
prurituszanamnézis terhesség alatt-vagy korábbi gesztagénalkalina-
zás_i--Wagy_herpe~·gestationis:_ _ __ __ _ ·'';:--,_~. "· 
Ad8901ás:· Priinei és sz'ekunder 8menb,iJrr;~e~a11 ~:;,~:~~:~1e~::i~:~,f kezelés osztrogén, pl. naponta U,Ub mg e.: 
kezdődik orálisan. Ezt '25 napon· keresztül riap-onta- kell adagOini. 
Ezzel kombinálva a 16-25. napon napi 1 tabi .. .A kezelés befejezése 

·után ·általában 3-5,napon belül-elvonási vérzés lépJfeL A további 
terápia (2;. ciklus) az,elvonásiNérzés·5:,napjánCkezdődik ösztrogén
nel (0,05 mg etinilösztradiol):amelynek adagolására a ciklus.5-25. 
napján kerül·sor, és újból napi 1 tabi. Orgametril a ciklus,16-25. 
napján ( anivonási vérzés 1. napjátaciklus'1ó'riapjaként számitjuk), 
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Ezt a kezelést legalább még egy ciklus során meg ~ell ismételni. 
0/igo- és hipomenorreában.-naponta 1 tabi. a ciklus 16-25.-napján 
(a menstruációs vérzés 1. napját tekintjük a ciklus 1. napjának). 
Polimenorreában naponta 1 tabi. a ciklus 5-25. napján. Ezt a· keze
lést célszerú 2-3 ciklus során megismételni. 
Rendellenes funkciós vérzés és hipermenorreában cse,kélyebb pana
szok esetén: naponta 2 tabi., .1 O napon át. A kezelési idós_z_~_!(- meg
kezdése után néhány nappal általában megszúnik a vérzéS.AtetBpiát 
a következő 3 menstruációs ciklus során napi 1 tabl.-val folytatjuk 
minden egyes ciklus 16-25. napján. Súlyosabb panaszok esetén: 
naponta 2 tabi. 1 O napon át, majd naponta 1 tabi., 3 hónapon át, 
megszakítás nélkül. 
Menstruációs zavar: 1.: primer amenorrea (2, ciklus). 
Ovulációs vérzés, ovulációs fájdalom. menstruációt mege/6zó fe
szültség; librocisztás emlóbetegség: az ovuláció elnyomásáta na
ponta 1 tabi. a ciklus 5-25. napján: Fibrocisztás masztopátiás bete
geket legalább 3-4 hónapig kell kezelni. 
Endometriózis: naponta 1 tabi., legalább 6 hónapig. 
Menstruáció megakadályozása vagy kés/eltetése: bevételét a-ciklus 
5. napján kell megkezdeni és kívánság szarinti ideig·folytatni. Ha a 
terápia ellenére áttöréses vérzés következik be, az adagot·3-5 napig 
napi 2 vagy 3 tabl.-ra kell emelni. Hormonális fogamzásgátlót nem 
használó nőknél 14 napi kezelés kb. 1 O napos késleltetéSI eredmé
nyez. A készítményt a várható menstruáció előtt nem később, mint 
1 héttel kell alkalmazni. 
Egyes karcinómák kezelése: 6-1 O tabi. naponta, hosszabb időn ke
resztűl. 
·A tablettát szétrágás nélkül kell lenyelni. 
Mellékhatások. Menstruációk közötti vérzés, amenorrea a gyógy
szeres kezelés után, a méhnyak nyálkatermelésének változása, bizo
nyos vaginális fertőzések; candidiáziS. Mellérzékenység. Hányinger, 
hányás, kolelitiázis, pangásos sárgaság. Májfolt, bőrkiütés. Fejfájás. 
migrén, hangulatváltozás. Csökkent glükóztolerancia, testtömeQVál
tozás. 

· - Figyelmeztetés. A kezelést félbe kell szakitani. ha rendellenes 
májfunkció vagy pangásos sárgaság lép fel. 
Májfoltra hajlamos nők a kezelés idején a napsugárzástól· óvják 
magukat: -. -· ·- - ·· ' 
Egyes laboratóriumi tesztek ·eredményét befolyásolhatja. Hosszabb 
kezelés során rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges. 
Fokozott figyelemmel kell kísérni a· következő· megbetegedésekben 

-szenvedőket: -tromboembóliás panaszok_-. -(mivel az_ -ösztrogént/ 
progasztagént tartalmazó készitmények a keringési megbetegedések 
nagyobb ,kockázatát jelentik), látens vagy kimutatható szívelégte

_-tenség; veseelégtelenség, epilepszia.- -migrén, magas vérnyomás 
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(vagy ezen betegségek anamnézise); diabétesz (mivel gesztagének 
.- súlyosbítják a glükóztoleranciát-_és-esetleg- növelik az inzulin vagy 

egyéb antidiabetikumok szükséges mennyiségét)c 
Megjegyzés. >!o .Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
m·al.- Az a szakrendelés-(gondozó) szakorvoS~ rendelheti. aki a 
gyógyszer javallatai szeririti betegség esetén a beteg gyógykezélésé
re-területilég és szakmailag-illetékes. Csakabban at esetben rendel
hető, ha a beteg gyógykezelése más;forgalomba hozataira engedé
lyezett gyógyszerrel eredrnény~sen nem -biztosítható.-

. Csomagolás. 30 tabi. 

OSPOLOT Bayer 
tabi. _ ··:-~-:"'7-'o: _ 
Hatóanyag. 200 mg suitiarnum tabi.~ nként, .•. 
Jávallatok. --T emporélis lebenyi epilepSzia~· pszichomotoros ·roham. 
Grand mal epilep"sziában más antiepileptikummal kombinálva. 
Ellenjavallat. Veseelégtelenség: . 
Adagolás. l ndividuélis. Felnőtteknek általában kezdetben naponta 
200 mg (2.'szer% tabi.), majd fokozatosan emelhető legfeljebb 
600 mg-ig (3-szar 1 tabi.). • 
Gyermekeknek: Cr-5 mg/ttkg/nap, majd 1 0-15 mg/ttl<g/nal> Ol;IYel,lő 
részletekben elosztva, étkezés után. " . . ~ -_ __ 
Mellékhatások.---_ParesZtézia, gasztrointesztinális zi:'lvarok, fejfájás, 
szédülés, diszpnoé. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- feniteinnal (ennek szintjét a vérben növeli). ·-,-~"C') 
Figyelmeztetés. Egyéb antiepileptikumra vagy,más antiepil_~pti-

.. _kumróL Ospolot -_ke~elésre ... áttérni. csak fokozatosan és -sZakorVos 
ellenőrzése.:.mellett:lehet. V~rképellen9rzés és vizeletvizsgá_lat:a-ke:ze
lés alatt szükséges; GépjátmJlvezetés; veszélyes munka végzése_3,)2 
fejezet figyelembevételével. • '·"· 
Megjegyzés. +. Csak vényre -adható ki, 
mai .. A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, ·· 
ban: kezelőorvos)' akkor rendelheti, ha-azta 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés 
vosa '"jaVaS,Q_!ja.· 1~:. javásl~tot· tevő- intézet-'tnegnevezés'ét· 
keltét a vény hétlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos.
betegségek esetén-a javaslat-alapján;: annak keltétől számitva maxi
mélisan 12 hónapig rendelheti .a gyógyszert. Amennyiben a beteg 
számára ezt.'-az idótartamot.-meghaladóan továbbra is szükséges a 

·>gyógyszer, -.úgy az. csak.újabb szakintéze.ti- javaslat .alapján rendel, 
.hető:· : . . . .. ··::,_·~ ... ~'· 
EpilepsziáBan szenvedő betegnek az ideg-:elme·szakrendelés_(gol'l
do~9) ,szakoryosa -· vagy,,-javaslat~ra_-,-a ---k-ezelőorvos ··-(körze!k·'-Üz--emi 
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orvos, körzeti gyermekorvol;;) térítésmentesen rendelheti. -·,Csak 
abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése més, forga
lomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen n~m biz
tosítható. 
Csomagolás. 50 tabi. 

OTERBEN Chinain . ~- M'SOO 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg tolbutamidum tabl.-nként. 
Javallat. Felnőttkori diabetes mellitus, ha az inzulintermelés· nem 
szúnt meg. . 
Ellenjavallatok. Acidózisos anyagcserezavarok, igy praecoma _et 
coma diabeticum, fertőzés, lázas állapot, súlyos vese-, ill. májműkö
dési elégtelenség, mútét, terhesség. Juvenilis diabetes mamtus ke-
zelésére nem alkalmas. , 
Adagolás. Egyéni megítélés alapján, csak gyógyintézetben vagy 
szakorvosi járóbeteg-rendelésen történt be-, ill. átállítás után,-ál_lan
dó orvosi és laboratóriumi ellenőrzés mallett adagolható. Inzulinról 
történő átállitáskor az inzulin elhagyása fokozatos legyen. Adagja 
napi 250-1500 mg, legfeljebb 2000 mg ('h-3, maximálisan 4 tabi.). 
A gyógyszert elosztva, az étkezések után kevés folyadékkal kell 
bevenni. Az adag csökkentése vagy növelése csak megfelelő-labora
tóriumi ellenőrzés mallett történhet. Az adagolás beszüntetésének 
szüksége esetén G ilemallal vagy G ilemal + Adebit kombinációval, 
esetleg inzulin adagolásával folytatható a kezelés. 
Mellékhatások. Allergiás reakciók (urtikária, --eritéma, pruritusz 
stb.), valamint múló fejfájás, székrekedés, gyomor-bél panaszok. 
Örökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. · · 

·: Gyógyszerkölcsönhatások.-ővatosan adható:- ·.: 
- szulfonamidokkal, szalicilsav-, fenilbutazon-,- kumarinszármazé

kokkal, MAO-bénítókkal, béta-receptor-blokkolókkal. klóramfeni
kollal, gúanetidinnel és rokonvegyületeivel (hipoglikérn_i~--veszé-
lye); ~ . .. . 

- vizelethajtókkal (elsősorban tiazidszármazékokkal)_,_ kortlkO'szte-
roidokkal, feniteinnal (hatását csökkenthetik j. . . . · 

Figyelmeztetés. A kezelési időszak alatt a beteg diétája és-élet
niódja állandó legy'en. Az étrendi előírások szigorú betartása elen .. 
gedhetetlen. Műtét előtt a beteget inzulinra kell beállítani. 
Alkalmazásának időtartama alattszeszes italt fogyasztani tilbs,-mivel 
esetenként alkoholintolerancia fordulhat elő. A vizeletvi.zsgálat· so
rán a szulfoszalicil vagy pikrinsav hatására durva:pelyhekben kiválik, 
amely nem tévesztendő -össze a fehérjevizeléssaL 
Megjegyzés. >!o Csak vényre adható ki. Rendelését utasítás szabá.
lyOzza (l. 3.8 fejezet). Térítésmentesen rendelendő. Ha -az orvos 
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téritéskötelezettséggel rendeli, rendelkezése szarint --egy vagy két 
'alkalommal ~ ismételhető; - -~ 
Csort1agolás. 20 tabi. 

O TI CUR · Biogal U 220 
fülcsepp . _ . _. 
Hatóanyagok. 500mg phenazonum, 500'mg terraeainiUm chiora-
tum (9 g) glycerinumban. -·· 
Javallat. A külső hallójárat fájdalmas megbetegedéseinek tüneti 
kezelése. 
Alkalmazás. Külsőleg. Naponta 3"szor ~1 O cseppet a hallójáratba. 
Megjagyzés. "'"' Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 1 üVeg (1 O g~; 

OTOSPORIN Weilcome U 11 O 
fülcsepp 
Hatóanyagok. 10000 NE potymyxinum B sulfuricum, 3400-NE 
neomycinium sulfuricum, -1 O mg hydrocortisonum- (1 ml) viZes_ ol-
datban. · 

·Javallat. A külsó hallójárat bakteriális fertőzése és gyulladésa. / 
- Ellenjavallat:;-- Polimi)(in--és neomicin iránti túlérzékenység. :-- r, 

Adág-olá_~.-- Felnőtteknek- és gyermekeknek naponta -_3-4-szer 
3 csepp; Ugy is alkalmazható.- hogy-az oldattal átitatott gézesikat 
helyeznek .a külsö hallójáralba 2 448 óra időtartamra. 
Figyelmeztetés. A külsó hallójáratot és fülkagylót mindenbecsep
pentés előtt alaposan ki kell tisztítani és meg kell szárítani_ (szappan 
nem ha~nálható!). ''" 

· Gombés fertőzésben hatástalan. ~' · 
Belsőleg nem haszná1hat6.- · 1> 
Perforált dobhártya esetén az adagot ajánlatos-legfeljebb 10riapón 
át adva naponta3,..szor. 3 c:Seppre-csökkenteni; Csecsemők folyama-
tOszlokális szteroidterápiája kerülendő-. _ -,-_ ·""-"< _, 
Magjegyzés. "'"' Vényen nem rendelhető. ~ Szakrendelések 
(gondozóintézetek) költségvetésük-terhére szerezhetik be az-őket 

· ellátó gyógyszertárakbóL -
. Csomag_olás.1 üvegJ5ml) ... 

szi menopauzában, 
- emocionális labilitás, az= úrogenitális 
· - vizelete1cseppenést); kolpitisz."és'vulvitisz;-kolpitis 
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vaginae (pl. gyúrúpesszáriumot alkalmazóknél); méhnyakfelmarö
dás; leukorrea ösztrogénhián nyal. Műtét -előtti és utáni kezelésben 
(vaginális mútéteknél, sebési:i beavatkozásoka portio Uterin és kü~ 
rettázsban). Meddőség cervikális faktor miatt; diszpareunia (pl. atró~ 
fiás vaginális mukózis miatt). 
Ellenjavallatok. Terhesség. Trombózis; ismertvagy gyanított öszt
rogéntől függő tumorok; nem tisztázott eredetű vaginális_ y~és. 
~dagolás. Egyedi megfontolást igényel. .. ~-
Osztrogénhiány-szímptómák: 4-8 mg naponta az. első- hét során, 
majd fok?zatos dóziscsökkentés a következő két hét folyamán, elér
ve a napl 1-2 mg fenntartó adagot. Akár folyamatos, akár ciklikus 
(pl. 1~3 hónap gyógyszerrel, 1 hét anélkül) terápia mellett. 
Kolpitisz-és vulvitisz enyhe panaszokban: Tabi.: 0,5-1 mg (Y~1 
tabi.) naponta a szimptómák eltúnéséig. Súlyosabb panaszokban 
naponta 1~2 mg (1~2 tabi.) az első hét folyamán; majd fenntartó 
terápia 0.~1 mg (~1 tabi.) naponta./nj.;napi 1 mg (1 amp.) vagy 
hetenként 2~3 mg (2~3-szor 1. amp.) im. 
Colpilis senilis, decubitus vaginae, méhnyakfelmaródás, /eukorrea 
ösztrogénhiánnyal. Tabi.: 1-2 mg naponta az első hét során, m8jd 
fenntartó terápia 0.~1 mg naponta. /nj.: napi 1 mg (1 amp.) vagy 
hetenként 2~3 mg (2~3-szor 1 amp.) im. 
Mútét előtti és utáni kezelésben 0.~1 mg (~1 tabi.) naponta. 
A kezelést a mútét előtt két héttel kell megkezdeni. Altalában néhány 
hétig tartó mútét utáni kezelés elegendő. 
Meddőség cervikális faktor miatt: 1 mg (1 amp. im. vagy 1 tabi.) 
naponta· a menstruációsciklus 8. napjától a 15. napig (a rnenstru.áci-
ös vérzés első napja számit 1. napnak). . 
Diszpareunia; 1 mg (1 tabi.) naponta a ciklus első 14 napján, majd 
négy nap lépcsőzetes redukció. 
Kiegészltő terápia vaginális fertőzések kezelésében: O.~ 1 mg (~ 1 
tabi.) naponta. . 
Az adagoliist az egyes betegek állapotának megfelelóen kell megha-
tározni;.. -
Mellékhatások. Hányinger, hényás, érzékenység, fájdalom a mell
ben, a mell megnagyobbodása; a terápia során vagy azt követően 
csekély közti vérzés; túlzott méhnyaki mucustermelés; fejfájás . 
Figyelmeztetés. Az inj. im. alkalmazandó. A tabL-t szétrágás nél
kül kell lenyelni. Lényeges, hogy a teljes napi adagot egyszerre 
vegye be a beteg. Fájdalom a mellben vagy a cervikális mucus túlzott 
termelése túl magas adagolásra utalhat. Tartós kezelés során szüksé
ges a rendszeres orvOsi ellenőrzés. Fokozott ellenőrzésre sZarulnak 
a következő megbetegedésekben szenvedők: tromboembóliás 
rendellenességek az anamnézisben; látens vagy manifeszt szfvelég
tel~nsé!;J; beszúkült vesemúködés; magas vérnyomás; epilepszia 
vagy m1grén (vagy ezek anamnézise); súlyos májrendellenességek; 
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endometriózis; fibrocisztás-masztopátia; porfíria; hiperlipoproieiné
mia; diabetes mellitus; súlyos prurituszanamnézis a-terhesség_:vagy 
KorábbLösztrogénhasználat során; herpes gf!stationis; otOszklerózis 
súlyosbOdiisa,-
Megjegyzés. ol< -l nj. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondo· -
zóintézeti) felhasználásra, - _ - _ 
T ab/.: CS8k_ vényre adható-ki, és-csak_egysze'ri alkatommBI. ~-A_körZeti 
orvos. üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiakban: kezelőor
vos) akkor rendelheti. ha--azt--a területileg ·és szakmailag -illetékes 
fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa java
solja. A ·javaslatot tevő intézet megnevezését, a javaslat keltét a vény 
hátlapján fel kell -tüntetni;- A--kezelőorvos- krónikus- betegségek 
esetén-a javaslat alapján, -annak ~eltétőJ,számitott maximálisan 12 
hónapig.rendelheti-a gyógyszert.,Amennyil;>en a beteg,.szám~ra ezt 
az -idótartamolmeghaladóan_-továbbra-:is szükséges a~gyógyszer,-úgy 
az csak úja bb szakintézeti javaslat alapján rendelhető.- Csak abban 
az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése més, forgalomba 
hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 2 amp. (1 ml); 30 tabi. (1 mg). 

OVIDON Kőbányai Q ~31 
tabi. 
Hatóanyagok. 0,25 mg no<gestrelum és 0,05 mg aethinyloest, 
radioium tabl.-nként. 
Javallat. Orélis fogamzásgátlás. 
Ellenjavallatok. Hepatitisz utáni állapotok, súlyos idiopátiás ter
hességi ikterusz és súlyos terhességi pruritusz az- anall)Jlézisben. 
Dubin-:-Johnson- és Rotor-szindróma.- májműködési zavé!rokAc.ole
cisztitisz, trombóziskészség, súlyos _organikus szivbetegSég~<króni
kus koJitisz, az. endokrin mirigyek -betegségei, maJignus.Ju_l'nGrók, 
elsősorban emlőkarcinóma, továbbá laktáció és intolerancia. 
Adagolás. Szedését a menstruáció első napjától számflott 5; napon 
kell elkezdeni és 21 napon át napi 1 tabi.-! kell azonos napszakban, 
lehetőleg este bevenni. Ezt követően .7 nap szünetet kell tartani, ·ami 

",alatt menstruációszerú megvonásos vérzés jelentkezik .. 
függetlenül-Emnek bekövetkeztétől és tartamától. az 1 hetes szüne
tet:követő napon az újabb 21 napos kúra megkezdhet6: Kfímti 
adagolás mindaddig folytatható, amíg a terhesség megelőzése kivá
natos. 
Rendszeresszedés eselén a fogamzásgátló hatás az 1 hetes tabletta
szedési .szünetre is-kiterjed. Ha a tabl~,bevétele egy napon elma.rad, 
azt a legrövidebb időn belül pótolnLkeii.,Nem tekinthető folyaina
tosnak az ovulációgátlás, ha a kúra folyamán 2 tabL bevétele-közölt 
36 őránál hosszabb idő telt el. A kezelés során esetleg jelentkező 

··enyhe,- pecsételő vérzés nem :indokolja- a- kúra:·megszakitását;· .. Erő~ 
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sebb áttöréses vérzés-esetén a tabi. szedésétabba kell hagyni és a 
vérzés 1. napjától számított 5. napon újabb 21 napos kúrát lehet 
elkezd_eni. Az áttöréses és pecsételő vérzés jelentkezése a további 
alkalmazás során csökken, majd rendszerint meg is szúnik. Funkcio
nális vérzészavarok, középid ős fájdalom. díszmenorrea esetén a tabi. 
terápiás értékű. "~· 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális tünetek, mellfeszülés, testtö• 
meg-növekedés. A folyamatos kezelés során rendszerint-es6ta{ennek 
vagy megszúnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Az egyidejűleg szedett enziminduk
tiv gyógyszerek a metabolizáció meggyorsításával a fogamzásgátlás 
biztonságát csökkenthetik. 
Figyelmeztetés. Varikozitásbail, epilepsziában, hipertóniában, 
depresszióval járó pszichiátriai kórképekben, diabetes maiiitusban 
rendelése· alapos megfontolást igényel. 
A magzat védelme érdekében a tervezett terhesség előtt 3 hónappal 
a tabletták szedését tanácsos abbahagyni és más, nem hormonális 
védekezési módszerhez folyamodni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. Rendelhetőségét a 
- módositott- 23/1973. (Eü. K. 17.) EüM sz. utasításban, valamint 
az Egészségügyi Minisztérium 89560/1979. (Eü. K. 1980. 1.) sz. 
közleményében foglaltak szabályozzák (1.: 3.7 fejezet). 
Csomagolás. 21 tabi. 

OXACILLIN Chinain S 71 O 
inj .. kapszula 
Hatóanyag. 250 mg oxacillinum natricum por amp.-nként, ill. kap
szulánként. Oldószer: aqua des!. pro inj. (1.5 ml) amp.-nként. 
Javallat. Penicillinrezisztens (penicillináztermelő) Staphylococ
cus-fertőzések. 
Ellenjavallat. Penicillintúlérzékenység. 
Adagolás. Szokásos napi adagja felnőtteknek és 40 kg'on felüli 
gyermekeknek 3-4-szer 0,5-2 g (2-8 amp.), 40 kg-on aluli gyerme
keknek 50 mg/ttkg/nap, 2-4 részletben im .. ill. iv. (infúzióban). 
Súlyos esetekben az adag növelhető.· Az ·injekciós oldat közvetlen ül 
a használat előtt készftendő el. A por az oldószerben maradék nélkül 
feloldódik. 
Per os: Felnőtteknek és 40 kg-on felüli gyermekeknek 4-szer 2 kap
szula naponta, 40 kg-on aluli gyermekeknek 50 mg/ttkg/nap, 4 adag
ra elosztva. Felszívódása a legkedvezőbb, ha a beteg a kapszutákat 
étkezés előtt 1-2 órával veszi be. 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók: eritéma, urtikária, 
angioneurotikus ödéma, anafilaxiás sokk; gasztrointesztinális tüne-
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tek: hányinger. -hányás, hasmenés; átmeneti SGOT -emelkedés. Az 
im. injc fájdalmas lehet. · • 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
-bakteriosztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
Peniciili nt ·.és aminogtüko_zid tfpusú antibiotikumot· együtt adva az 
infúziós oldatban hatáscsökkentő kémiai reakció jön létre; ezért a két 

· s:zer külön adagolandó. · 
Figyelmeztetés. Penicillinkezeléskor súlyos, sőt halálos anafilaxi
ás sokk léphet fel. főleg aliergiéra hajlamos egyénekben, ezért aller-

- giás, asztmás anamnézisú betegek penicillinkezelésekor óvatosság 
ajánlatos .. A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztallergiára 
klinikai és laboratóriumi adatok vannak~ _ , 
Tartós adásakor a vérkép •. a máj- és.ve~efunkció ellenőrzése s~üksé-
ges. · 
Megjegyzés. + Kizárólag Jekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 6 amp. + uldószer; 50 kapszula. 

OXYBIO N Biogal S 71 O 
por szirup készitéséhez , 
Hatóanyag. 5 OOO OOO NE phenoxymethyl-penicillinum benzatfii
nicum üvegenként 
Javallato_k. Enyhe -és középsúlyos Streptococcus•, Pneumococ- _ 
cus-,_ Gonococcus- és nem penicillináztermeló Stéiphyloc_occus
fertózések kezelése, ill. profilaxisa. 
Kezelés: elsősorban tonsillitis follicularis, felső légúti infekciók, fa
ringitisz. br9nchitisz, otitisz. valamint a pneumóoiák egy ré$~e; 
Profilaxis: skarlát kivédése; reumás láz, ill. chorea minor visszatérésé~ 
liek gátlása. " \; · 
Ellenjavallat. Penicillinallergia. . . . ,j 
Adagolás. A csapvizzel (ivóvfzzel), csecsemők esetén forralt ivóvíz
zel nyakig feltöltött és néhányszor erősen összerázott üveg adagoló-
kanalanként 250 OOO NE peniciHint tartalmaz. · · 
Napi terápiás adagok: csecsemőknek 750 OOO NE(3-szor 1 adago
lókanál j, 173 éves gyermekeknek 1 millió.NE (4,szer 1 adagolóka
nál), 3-6 éves gyermekeknek 1.5 millió NE (3-szor 2 adagolókanál), 

· ~-6-12céves·1)yermekeknekc2 millió NE ( 4~szer· 2 adagolókanál):· ·· 
A kezelés időtartama általában 5-7 nap. Streptococcus-fertőzésben 
a kezelés minimális ideje 1 O nap, a második betegség: !<ivédése 
céljából. . .. 
.Mege16zés céljára; kisgyermekeknek .naPi 25P000,.50P .. OOO. NE 
(1-2adagolókaná1),3-c6 éves korú gyermekeknek napi 1,5 millió NE 
(3-szor 2 adagolókanál). ·· . . . . 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók (eritéma, urtikária, 
Ouincke,..ödéma. igen ritkán anafilaxiás- sokk) ... A.kezelés.során a 
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széklet lazulása észlelhető, ez azonban a gyógyszeradagol.áS befeje
zésével megszúnik. 
GyóQyszerkölcsönhatás .. Együttadása kiJrülendó: 
-.bakteriosztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezelés közben (per os adáskOr ritkáb
ban, mint parenterálls adagolás esetén)-súlyos, Sót halálos anafilaxi
ás sokk előfordulhat, elsősorban allergiás hajlamú egyé~eke:~_.,f;zért 
asztmás, allergiás anamnézis esetén fokozott óvatosság· 'o31fölott. 
A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztallergiára klinikai és 
laboratóriumi adatok vannak. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 1 üveg. 

OXYCODON Alkaloida A 500 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg oxycodonium chioratum tabl . .,nként. 
Javallatok. Daganatos betegséggel járó fájdalom csillapftása, ne
héz köhögési inger (pl. tbc) mérséklése, ha más köhögéscsillapító 
eredménytelen. Angina pectorisban oki terápia kiegészítése. 
Ellenjavallatok;· Tisztázatlan etiológiájú- hasi szindróma.- Légzési 
elégtelenség. Súlyos máj- és veseelégtelenség. Akut májporfíria. 
Martinszármazékokkal szembeni túlérzékenység. Terhesség, szopta
tás. 
Adagolás. Felnőtteknek általában egyszeri 5 mg (1 tabi.); (hatás
er6ssé9e 1 Omg martinnak felel ·meg); nagyon erős fájdalom- vagy 
köhögési ingeresetén az egyszeri adag 7,5 mg (1 ~tabi.). Fiatalok
nak és gyenge alkatú személyeknek kezdetben 2,5 mg (l> tabi.). 
Depresszióra hajlaf!IOS egyéneknek óvatosan adható. 
Mellékhatások. Almosság, kábultság- és fáradtságérzés, légzési 
nehézségek, bradikardia, tartós szedés után gasztrointesztinális pa
naszok (székrekedés, émelygés, hányás, epeutak görcse), vizeletüri
tési panaszok, a szem akkomodációs zavarai. Eufóriát, hozzászokást 
okoz. -
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- központi idegrendszert deprimáló gyógyszerekkel (a központi 

idegrendszeri·mellékhatások fokozódhatnak). 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának és a jJszichomoto'ros teljesít
ményt befolyllsoló hatásának időtartama alatt járművet vezetni' vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tHos. 
Alkalmazásának, ill.- hatásának tartama alatt tilos szeszes italt ·fo· 
gyasztani! 
Megjegyzés. til til Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom· 
mal. - Rendelése és gyógyszertári kiszolgáltatása tekintetében a 
kábítószerekre vonatkozó szabályozás érvényes. {L.. 3.4 fejezet.) 
Csomagolás. 1 O tabi. 
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OXY CO RT Pol fa T 110; T 200 
spray 
Hatóanyagok. 150 mg. ill. 300 mg oxytetracyclinum. 50 mg. ill. 
1 00 mg hydrocortisonum tartályonként. . . · 
Javallatok .. Oxitetraciklinekre_ érzékeny· mikroorganizmus -okozta 
bőrfertőzések,. aUergiás ekcéma, neurodermatitisz, pruritusZ licheni
fikácíóval, --ekcémás--dermatitisz, ét81 okozta ekcéma.- csecsemőkori 
ekcérria, kantakt dermatitisz. Nem· specifikus- pruritusz. Lábszárfe-
kély, égés. felfekvés. . 
Ellenjavallatok. Oxitetraciklinérzékenység. a bór tuberkulotikus 
elvá1tozásai, herpes simplex, vaccinia és varicella. 
Alkalmazás. Lehetőleg tisztitsuk meg a kezelendő területet. A 
spray-t naponta háromszor-négyszer alka:_lmazzuk.·.-Súlyos .. állapot
ban 2 óránként is alkalmazható, majd a gyakoriság csökkenthe~ő. ha 

- a terápiás -hatás jelentkezik. - -- - - -
Figyelmeztetés. Számolni kell a rezisztens mikroorganizmusok, 
főként gombák. staphylococcusok túlnövekedéséveL A szem kör
nyékén nem alkalmazható. 
Megjegyzés. ol< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése. 
szerint- egy- vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tartály (38 g); 1 tartály (75 g). 

OXYTOCIN Kőbányai O 400 , 
inj. -
Hatóanyag. 5 NE oxylocinum (1 ml) amp.-nként. . . 
JaVallatok. -A szülés megindítása, pr-imer és szekunder _fáJásgyen
geség -esetében, valamint óvatosan a szülés táguJási és kit9l(lsi sza
kában is.-Profilaktikusan és terápiásan placentáris_vérzések:és.atoni~ 
uteri esetében. Sectio caesareában a méh izomzatába. Gyelm~kágy
ban szubinvolúció és vérzés csillapítása. Abortus incompletus,·iázas 
vetélés: Szövettani diagnózis után nőgyógyászati vérzések. 
Ellenjavallatok. A magzat és medence téraránytalansága; haránt-, 
ill. ferdefekvés. fenyegető méhruptúra. SzGk medence. 
Adagolás. Általában az im. adást részesítjük előnyben. Ha az im. 
adás hatástalan vagy azonnali hatást. akarunk elérni; iv. alkalmazzuk. 
Az iv. adagolás mindig lassú injiciálással történjen. lm: és iv. 0,2-0,5 
nit. :Sectio ·caesareában ·1 ·mt az--uterus· izomzatába;-· Nőgyógyászati 
indikációk ese_tében-_1-2 ml sc. vagy_ im. · . _ . 
Mellékhatások; T achikardia. vérnyomáscsökkenés. Asztmásoknak 
bronchospazmust okozhat. -
Figyelmeztetés. Az alkoholban tartottfecskendőt az oxytocin fel
szivása előtt steril desztillált vizzetalkoholmentesitem kell. · 
Megjegyzé_s._ +--Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-: egy vagy két alkalommal - ismételhető . 

. Csomagolás. 5 amp. (1 ml); 50 amp. ·(1 ml). 
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PAMBA Germed í 250 
i nj. 
Hatóanyag. 50 mg acidum paraaminomethylbenzoicum (5 ·-ml) 
amp.-nként. 
Javallatok. Kórosan fokozott fibrinolízis okozta vérzékenység: gyo~ 
morvérzés, hemofília, cirrózishoz társuló vérzékenység, colitis ulce~ 
rosa; nagy malikasi és- abdominális mútétek; prostatak~~c_i.Q..,P.ma, 
prostatahipertrófia miatt végzett mútétek; korai lepényleválás~ Ténye
gelő vetélést kisérő vérzések stb. 
Terápiásan alkalmazott sztreptokináz vagy urakináz által kiváltott 
fibrinolízis esetén antidaturnként alkalmazható. 
Ellenjavallatok. Trombózis,-veseelégtelenség. Gravidáknak az el_ső 
két trimenonban. 
Adagolás. Szokás,os adagja 50-100 mg iv. vagy 100 mg im. 
Mellékhatások. Emelygés. hasmenés. ortosztatikus regulációza
var. 
Megjegyzés. ol< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 10 amp. (5 ml). 

PANANGIN Kőbányai H 100 
drazsé, inj. 
Hatóanyagok. 140 mg magnesium aspaf1:icum (Mg+ + -= 1-1,8 mg, 
158 mg kalium asparticum (K+ = 36,2) drazsénként;-400 mg mag~ 
nesium asparticum (Mg+ + =33, 7 mg), 452 mg kalium asparticum 
(K+ ~ 103.3 mg) amp.-nként (10 ml). 
Javallatok. Adjuvánsként az angina pectoris kezelésében. Szívin
farktust kisérő, valamint infarktus utáni aritmiák kiegészitő kezelése, 
digitáliszintolerancia, ill. digitáliszintoxikáció következtében fellépő 
kamrai aritmiák (ventrikuláris extraszisztolé, paroxizmus) megszün~ 
tetése. 
Ellenjavallatok. Akut- és krónikus veseelégtelenség. 
Adagolás. A coronariakeringés zavara esetén naponta 3-szar 
2 drazsé vagy 2 amp. 50-100 ml-re higítva 5%-os glükózoldattal 
lassú iv. injekcióban vagy lassú cseppinfúzióban. Profilaxis céljára 
3~szor 1 drazsé naponta. Infarktusban naponta 2 amp. (egy este, egy 
reggel) .50-100 ml5%-os glükózoldattal hígitva infúzióban. Kombi
nált kezelésre alkalmas. 
Megjegyzés. lll A drazsé vény nélkül is kiadható. Az inj. csak 
vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint - egy vagy két 
alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 50 drazsé; 5 amp. (10 ml). 
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PANIVERI N Chinain H 800 
inj., tabi. 
Hatóanyág_ok. 17,6 mg-acidurri nicotinicuin, 64,2 mg dr.ótaVeriili
um chloratum, 80 mg phenazohum (2 ml) amp.-nként; 22 mg aci
dum nicotinicum, 78 mg drotaverinium chioratum tabt.·-nként, 
Javallatok. -Érgörcsökkel járó' szk!erotikus· megbetegedések,= mint 

-encephalopathia arteriosclerotica~ angiospasmus Cerebri,<endarteri
tis obliterans, coronariaszklerózis; klimax kapcsán fellépő érgörcsök, 
migrén stb. 
Ellenjavallat. Súlyos máj-, vese- és szívelégtelenség. 
Adagolás. Az inj. átlagos egyszeri adagja sc. vagy im. 1-2 ml, amely 
a nap folyámán még egYszer megismételhető:- Gyors hatás, elérésére 
1 mllassan iv., szükség esetén naponta kétszer.-,Endar:teritis obiit.- és 
általában perifériás érszOkületek·eseté.ben etőször 1•·ml•'igen•laSs8n 
az-arteria -femoralisba,'és ezt: az-adagot-a kezelés ·folyamáiléfokoZáto
San emeljük 2 ml-ig. A tabi. napi adagja 1-3 tabi., melyet angiospaz
mus .vagy m1grén esetén éhgyomorra. e~.JYébként étkezés után- vete
tünk be. Angiospasztikus állapotokban, klimaxban a tabl.'-t kúrasze
rúen adagolhatjuk. _ _. 
Mellékhatások. Az arcon, esetleg más testrészen rövid ideig tartó 
égető érzéssel járó kipirulás, bőrkiütés, viszketés, fejfájás; szédülés, 
hányinger, palpitáció, vérnyomásesés, hiperaciditás, diszpepszia. 
Megjegyzés. lll Az inj. csak Vényre adható ki. Az orvos rendelkezé
se szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. A tabi.· vény 
nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml); 20 tabi. 

PANT.HENOL Germed P·900 
i nj .. ta b]. . . . . . . . . . \ .•· 
Hatóanyag. 500 mg dexpanthenolum (2 ml) amp.-nként; HJO'nig 
dexpanthenolum tabl.-nként. · 
Javallatok. Epitéliumkárosodás (égés, abrázió), bőrátültetés, bőr
gyulladást okozó infekció, allergia; herpes labialis, ekcéma;_ crusta 
lactea,-- égési--seb, ulcus- cruris,- dekubitusz, -fissura a!li. diszhidrózis, 
hajnövekedési zavar. Csökkent táplálékfelvétel, egyoldalú táplálko
zás~_ fokozo~ _ _pantoténs~;~v:-felhaszn_ál~s .. (~e_r_he~s_ég, _ hiperti_re?zis), 
elégtelen pantotérisav-telszívódás . (gyómör-, belbefelfséíjekT""és · 
megnövekedett pantoténsav-kiválasztás következtében-létrejött vi
taminhiány. Felső légutak gyulladásos megbetegedései (akut és 
krónikus rinitisz, szénanátha). 'Bélfunkciózavarok,- íleusz, paralitikus 
bélatónia, májbetegségek (hepatitisz, májcirrózis). Terhesek lábszár-
görcse, szaruhártyafekély. · · 
Adagolás. Feln6fteknek naponta 500 mg (1 amp.) sc., iv., im., ill. 
naponta 200-400 mg-ot (2-4 tabi.) elszopogatni. Gyermekeknek: 
"h-1 amp. im. -naponta, ill. 1-2 tabi. naponta.--
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Megjegyzés. A tabi. vény nélkül is ki adható. -Az ínj. csak vényre 
adható ki. Az orvos rendelkezése szerint,;.... egy vagy két alkalommal 
- ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi.; 5 amp. (2 ml); 1 O am p. 

PANTHENOL 
spray 

G errned ~~-900_ 

Hatóanyag. 6 g dexpanthenolum (140 g) vízzel lemosható hab
aeroszolban. 
Javallatok. Kis és nagy felületű sérülés, égési sérülés, műtéti seb, 
rosszul. gyógyuló transzplantáció, abrázió, dekubitusz, ulkusz, fisz
szúra,·ragadesz, epitélkárosodással társult dermatitisz, herpes labia
lis solaris. 
Alkalmazás' Naponta 3-4-szer kb. 1 O cm távolságból a tartályt 
függőlegesen tartva a sebfelületet befújni. 
Figyelmeztetés. Minden használat után ~.szele~et gondosan meg 
kell tisztitani a lerakódott habmaradéktóL Ugyelm kell, hogy a per
met a szembe ne kerüljön. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az..orvos rendelkezéseszerint 
- egyvagy két alkalommal- ismételhető.-Az orvos akkor rendelheti, 
ha azt a területileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó 
osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvqsa ·javasolja. 
Csomagolás. 1 palack (140 g). 

PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM Chinain F OOO 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 40 mg papaverinium chioratum (1 ml) amp-nként, ill. 
tabl.-nként. 
Javallatok. ·Simaizomgörcsök (epe-,- vese~ és uréterkő-kólika, 
gasztrointesztinális görcsök, bronchusgörcs), arteriosclerosis oblite
rans, artériás és pulmonális embólia, cerebrális isémia. 
Ellenjavallatok. Infarctus myocardii akut szaka; AV-blokkban iv. 
nem adható. 
Adagolás. Felnőttek szokásos adagja naponta 80-360 mg (2-3-
szor 1-3 tabi., ill. 2-9 amp; sc. vagy im.). Szükség esetén- iv. is 
adható, lassan befecskendezve. Gyermekeknek: 1 éves korig napon
ta 20-40 mg (2-4-szer Y. tabi., ill. 0,25 ml sc., im.); 2-6 éveseknek 
naponta 40-80 mg (2-4-szer Y, tabi., ill. 0,5 ml sc., im.); iskoláskorú
aknak naponta 80-160 mg (2-4-szer 1 tabi., ill. 1 ml sc., im.). 
Mellékhatások. Nauzea, anorexia, izzadás, gyengeség, szédülés, 
aritmia, álmosság, fejfájás, arckipirulás, bőrkiütések, diaré vagy obs
tipáció. Különösen gyors iv. alkalmazás esetén vérnyomásesés, kol-
lapszus. -
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· Figy!l.mei:tetés. Óvatosan kell alkalmazni glaukóma és prostatahi-
pertrafia esetén.- -
Megjegyzés. ll! A tabi. vény nélkül is kiadható. Az inj. csak vényre 
a~ hat? kL Az orvos rendelkezése szarint-egy -vagy két alkalommal 
-- 1smetelhető. . 
Csomagolás. 1 O amp.; 20 tabi. 

PARKAN Chinain A 400 
~~- . 

Hatóanyag. 5 mg trihexyphenidylium chioratum tabl.-nként. . 
Ja':'allatok. -Parkinson;;kór minden formája (idiopátiás-arterioszkle
rózlsf:?S és poszte·ncefalitiszes·típus-ok):;-:netiroleptikomokokozta 'ext"' 
rapiramidális tünetek. ··- - ·.'·'-:'· ·- -~-- - "--·:<:·< 

Ellenjavallatok: Glaukóma. prostatahipertrófia. tachiaritmiék ·gyo-
mor-bél rendszer sztenózisai, megacolon. _ -- ' 

· Adagolás. Egyedi, a kezdeti kisadagról néMny napon· ét az adag 
fok!lzatosan emelendő~ amíg op~imális_ tüneti javu!ás~áu- be vagy 
a_~1g_ nem tlirh_ető mallekhatások Jelentkeznek. Park1nsonizmus· kü- .
lonbozó forméiban szakésoskezdeti adagja feln6tteknek első napori 
1,25 mg (%tabi.), mésodik napon 2,5 mg (Wtabl.), majd a követkÉÍ' 
zökben mmdennap 2,5 mg-mal (%tabi:) több, a 4-6 nap múlva elért 
nap1 7,5-10 mg (3-4-szer% tabf.) összadagig. Posztencefalitiszes 
betegek kezelésére napi 15 mg (3-szor 1 ~bl.) adagolésa is szüksé
gessé vélhat. 
A ke_zelés abbahagYásS - hasonlóan lassan - fokozatosan történjék 
ellenkező esetben a tünetek átmeneti; súlyos romlásával kell szatnolni:· 
GyóQys~er _kiváltotta i szokásos napi ada'Qj~_S..:f!>-
mg koze es1k. de i 1 ,25 mg (% tabl.) . .l'arl<an. 
nal a reakció Célszerű a gyógykéz8iéSt 
1 ,25 mg-mal extrapiramidális tünetek 
nem szlinnek 
növelhető. Nél1énlv 
silhoz 

alkalmazható. 
sebb elegendő. A 

,-helyettesfthetik,-iiYenkor fokozatosan kell egyik 
sikra áttérni. -- -
Mellékhatások. Széj- és torokszérazság, akkomodéciós zavar ~
chikardia, vize:letürít_~i ~el)ézség, pszi9hés_tüne:tek, ·izgatottság: za

, vartság, dezonentác10, fokant nagy adagoktól delirium, hallucináció 
paranoid reakció, hőemelkedés fordulhat elő: Az adag csökkentésér~ 

_a mellé_khatások rendszerint enyhülnek vagy megszOnnek; 
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Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- antikolinergikumokkal. triciklikus antidepresszánsokkal (az atro

pinszerO mallékhatások fokozódhatnak); 
- meprobamáttal, tol perizannal (az izomtónust csökkentő hatás -fo~ 

kozódik). 
Figyelmeztetés. A tardív diszkinézlát nem vagy kifejezetten előny-
telen ül befolyésolja. . · · . 
Hatvan év felett a betegek különösen érzékenyek a gyóQ'lSzéf""íránt. 
Magas vérnyomás esetén, sziv-, máj- vagy veseelégtelenségben 
óvatosan, rendszeres orvosi ellenőrzés mallett adható. Dependencia 
is kifejlődhet. Kóros méregélvezeti szerkénti alkalmazását meg kell 
gétolni. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatáiozandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkét végezni 
tilos. A továbbiakban egyénenként határozandó meg a tilalom mér
téke. 
Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani! 
Megjegyzés. ll! ll! Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Parkinson-kórban és -szindrómában szenvedó betegnek a ke
zelőorvos (a körzeti, üzemi orvos, az ideg-elme szakrendelés, gon
dozó szakorvosa) térítésmentesen rendelheti. Térítésmentesen törté
nő rendelésekor a vényt két példányban kell kiéllítani. A másolati 
példényra ré kell vezetni a .Mésolat" szót. Az OIVOS köteles a vény 
mindkét példányát aláírni és bélyegzőjének lenyomatával ellátni. 
Rendelése, kiadása és nyilvántartása során figyelembe kell venni a 
3.5 fejezetben leirtakat is. Fekvőbeteg osztélyok olVasai járóbete
geknek a 3.6 fejezetben leírtak szerint írhatják fel. Orvos részére 
személyi igazolványa felmutatása mellett nem adható ki. 
Csomagolás. 50 tabi. 

PARLODEL Sandoz mQ 500; A 400 
tabi. 
Hatóanyag. 2,5 mg bromocriptinum (mezilétsó forméjéban) tabl.
nként. 
Javallatok. Endokrinológia. Prolaktintól függ6 mensturációs zava
rok és infertilitás (hiper~ és normoprolaktinémiával járó állapotok): 
amenorrea (galaktorreával vagy anélkül), oligomenorrea, luteális 
fáziselégtelenség, gyógyszer (pl. pszichotrap vagy antihipertenziv 
szerek) okozta hiperprolaktinémiás zavarok. Prolaktintól nem függő 
infertilitás: policisztás ovarium szindróma, anovulációs ciklusok (an
ti ösztrogének pl. klomifenkezelés kiegészítésére). 
Prolaktinómák: profaktint szekretáló hypophysis rriikro- és makro~ 
adenómáinak konzervatrv kezelése, sebészeti beavatkozás--előtt a 
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tumor méretének csökkentéSére, ~s az· 9Jtávol_itáS: megkönnyitéSére. 
mútéti beavatkozás után, ha a.prolaktinszintemelkedett maradt-. 
Akromeg;JI~a; _elsódlegesen a mútéti vagy-sugárterápia -kregészítése, 
egyes ·esetekben azonban önmagában is ·alkalmazható; 
Laktáci6gátlás: a laktáció megelőzése (post partum, postáboitum}, 
a megindulttejelválasztás szuppressziója, gyermekágyi mellfeszülés, 
kezdódó puerperális másztitisz. · · -
Az emi6J6indulatú betegségei: masztalgia-(izoláltan/ premenStfuális 
szindrómához vagy jóindulatú csomós, ill; cisztás elváltozásokkal; az 
emlő cisztás-vagy csomós jóindulatú, főleg fibrocisztikus elváltozá- · 
sai}. 
Neurológiai java/Jatok. ldiopátiás és posztencefalitiszes Parkinson
kór;valamennyi_ fázisa,---moiloter_áp_iá_pan.->vagy más :a_ntipt~r~inson-
készitménnyel együttadva. · ·.. · . · 

,._·.Ellenjavallat~ Abszolút·ellenjava:llat -nem ·ismert: Terhességben tör
ténő alkalmazásával kapcsolatban lá~d a Figyelmeztetés fejezetet. 
Adagolás. Mindig étkezés közb,en kell bevenni. 
Menstruáci6s zavarok és nói infertilitás: naponta 2,5-3,75mg (2-3-
szor Jol tabi.}, szükség eseténennek kétszerese. A kezelést addig kell 
folytatni, amig a menstruációs ciklus normalizálódik és/vagy az OVU-
láció :bekövetkezik. A visszaesés megelőzése érdekében a -kezelé;s 
több ciklusen át folytstható; . . . , · 
Prolaktin6mák: napi 2;5-3,75· mg (2-3-szor% tabi.} fokozátosan 
·addig az adagig emelve, mely biztosftja a plazma prol8ktinkonCent
rációjának adekvát csökkenését. 
Akroinegália: kezdetben naponta 2,5-3;75 mg (2-3-szor Jol tabi.}. 
A klinikai hatástól és mellékhatásoktól függően napi 4-8-,ll!bl.-ig 
emelhető.· . · , -c ·' " 
Laktáci6gátlás:napi 5mg (2"szer 1tabl.} a reggeli ésazestl ét~ezés 
közben 14 napon keresztül. A laktáció megindulásának megakadá· 
lyozására a kezelést a szülés vagy abortusz után minél -hamarabb 
meg kell kezdeni. 2-3 nappal a kezelés abbahagyása után némi 
tejelválasztás mutatkozhat, ennek megszüntetésére_, :a kezelést 
ugyanazzal az adaggal további egy hétig kel! folytatni. 
Gyermekágyi mellfeszülés: 2,5 mg (ttabl.}. Ha szükséges, ~12 óra 
múlva megismételhető úgy, hogy a tejelválasztás ne szupprimálód,.. 
jan·: _ . - · ---·~··- ~-·-

Kezdódó gyermekágyi inasztitisz: ini nt laktáclógátlásra. Egyidejű 
antibiotikus kezelés is 'szükséges lehet;·-

.. Az em/ó }6 indulatú betegségei: napi 2,5-3,75 mg (2'"-3-szor Jol tábl.}, 
mely. fokozatosan kétszeresére ... emelhető. , ' -, .. _ 

.. Neurol6giában a kezelést kis.adagokkal.kell· kezdeni: napi 1 ,25 .mg 
(%tabi.} lehetőleg este, egy héten keresztül. A betegek beállítását 
lassan·kell végezni úgy, hogy mlnimális effektív adaggal érjük ·ef a 
terápiás hatást. A napi adagot-hetenként.1,25 mg-mai{Jol tabi.) kell 
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emelni. A napi adagot -2-3 egyenlő részre kell elosztani. A kívánt 
terápiás hatás 6-13 héten belül érhető el. A későbbiekben az adag 2,5 
mg-mal (1 tabi.} tovább emelhető. Ha a beállitás. ideje alatt nem 
kívánatos mallékhatások jelentkeznek, a- napi adagot csökkenteni 
kell, és legalább egy hétig a csökkentett adagot kell alkalmazni. 
A mel_lékhatások megszúnése után az adag ismét növelhető. Azon 
betegeknek, akiken levodopakezelés hatására motoros z~yaro!< je
lentkeznek, a levodopa adagját még a Parlodel-kezelés megke'ií'lese 
előtt célszerű csökkenteni. Ha- a Parlodeire a beteg megfelelően 
reagál, a levodopa adagja fokozatosan csökkenthető. Bizonyos ese
tekben a levodopa teljesen elhagyható. A szokásos terápiás tarto
mány mind.mono-, mind kombinációs kezelésben napi 10-40 mg 
bromokríptin. Ritkán nagyobb adagok is szükségesek lehetnek: 
Mellékhatások. A kezelés első napjaiban émelygés és szédülés, 
fáradtság vagy hányás, ezek általában nem indokolják a kezelés 
megszakítását. Szükség esetén a kezdeti émelygés és/vagy· hányin
ger megszüntetésére alkalmazása előtt 1 órával ajánlatos antiemeti
k-um (Daedalon, Torecan~'Cerucal) adása. Ritkán ortosztatikus hipo
tenziót okozhat, ezért ajánlatos ambuláns betegek vérnyomását a 
kezelés első napjaiban ellenőrizni. Nagy adagok alkalmazásakor 
székrekedés,-álmosság, ritkán zavartság, pszichomotoros nyugtalan
ság, hallucináció, diszkinézia, szájszárazság, lábikragörcs. Ezek a 
mallékhatások mind dózísfüggők, az adagok csökkentésével mérsé
kelhetők, ill. megszüntethetők. 
Hosszabb ideig tartó kezelés alatt ritkán az ujjakon és lábujjakon, 
különösen olyan betegeken, akiken előzőleg Raynaud-féle tünetek 
fordultak elő, hideg hatására reverzibilis elfehéredések jöhetnek-létre. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adhat6.-
- eritromici n nel ( növelheti a bromokriptin koncentrációját a szérum-

ban}. 
Figyelmeztetés. Mivel az infertilitást felfüggesztheti, a fogamzó
képes nőknek, ha gyermeket nem kívánnak, megbizható fogamzás
gátló módszereket kell alkalmazni. 
Ha olyan nő kapja, akinek betegsége nem társul hiperprolaktinémiá
val, akkor a gyógyszert a legkisebb hatásos adagban kell adríi a 
prolaktinszintnek a normális érték alá való csökkenése és luteális 
funkció·zavarának·megakadályozása érdekében. Azokon a betege
ken, akik masztalgia vagy az emlő csomós vagy fibrocisztikus elvál
tozásainak kezelésére kapják, megfelelő-diagnosztikus módszerekkel 
a malignitást ki kell zárni. Olyan akromegáliás betegeket. akiknek 
kórtörténetében kimutatható-a gyomorfekély,lehetőleg más kezelés
ben kell részesíteni. Ha ilyen betegeken mégis alkalmazni kell, figyel
meztetni kell őket az esetleges gasztrointesztinális mallékhatások 
azonnali bejelentésére. 
Igazolt terhesség esetén, ha a beteg gyermeket kíván, adását lehető-
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leg abba kell h8gyni; Megvoná~a után,az/abortuszok·gyakoriSága 
nem nő. A terhesség első 8 hetében alkalmazva,- a terhesség lefolyá· 
sát, kimenetelét nem befolyásolja kedvezőtlenül. . . 
Ha a terhesség hypophysisadenóma esetén következik be·és a keze. 
lést felfüggesztették~ a terhesség egész időtartama alatt szigorú el· 
lenőrzés szükséges; ·mely kiterjed a látótér rendszeres vizsgálatára is. 
Azokon a: betegeken, -akiken_ a proiBktinómá'kifejei:ett.-növek~dése, 
pl. fejfájás vagy a látótér. beszGkülése jelentkezik, a kezelést ismét 
meg kell kezdeni.- Egyes esetekben a Sebész1 beavatkozás mérlege
lendő. Ha a kórtörténetben pszichotikus_zavarok, súlyos kardiovasz
kuláris megbetegedések, gyomorfekély vagy gasztrointesztinális 
vérzés szerepel, a nagyobb adagok alkalrhazása·fokozottóvatossá
got igényet Hosszú ideig :nagy_ -adag okkal kezeJt __ parkinsonos-.-bete
gen ritkán piaurális beszGrődés·figyelnető meg. Bár•·az.oki•összi>füg
gés .az észlelt. jelenség -és __ .a_. készitmény-. .alkalmazása.-közötf.nem 
bizónyitott, a nem várt pleuropulm·onális tünetek_jele_ntkeiésekor a 
kezelést fel kell függeszteni és a_lapos kivizsgálást ke.ll végezni.·: 
Akut túladagoláskor metoklopramid (Cerucal) adása javallt. Alkal
mazása látászavart okozhat (jármavezetés; baleseti veszéllye], járó 
munka!). -
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondoz\>- . 
intézeti) felhasználásra. · 
Csomagolás. 500 tabi. 

PARTUSISTEN Boehringer l. mQ 41 O 
inj .. tabi. · · · 
Hatóanyag. 0,5. mg fenoterolum bromatuin (1 O ml) amp".nként; 
5 mg fenoterolum bromatum tabl.-nként. _ -~,'- _-__ /_--
Javallatok. /nj.: fenyegető koraszülés (a terhesség 37-38. hetéig); 
partus immaturus imminens tünetei a 16. terhességi héttől); .cervtX-
inszufficiencia és esetán az idő előtti fájástevékeny-
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.. kitolási szak fájásrendellenesség-ei 
vagy inkoordinált fájá

szivfrekven-

{placenta praevia, idő előtti lepényleválás) és intrauterin fertőzések. 
Súlyos vese- és májelégtelenség. 

,Adagolás. /nj. A kezelést tartós iv. cseppinfúzióval kell bevezetni. 
Az.infúzió összeállításakor 0,5 mg-ot (1 amp.) 250 ml 5%-os glü
kózoldathoz ajánlatos t~nni. [20 csepp (~1 ml) 2 ~g Partusisten
nek felel meg.] Az optimális sebesség: 0,5-;3,0 ~g/perc. 
Az infúzió készítéséhez az izotóniás konyhasóoldat- ná~ril!_ITI_tattal
ma mian- nem alkalmas, külö-nösen tartós kezelés esetén.-Aján1atos 
a tokalitikus hatást biztosító legkisebb adag megválasztása. 
Ha a cseppszámot nem lehet pontosan beállítani, kisebb koncentrá
cióban tanácsos alkalmazni, az esetleges túladagolás elkerülésére. 
Ilyen esetekben 0,5 mg-ot (1 amp.) 500 ml infúziós oldathoz adnak 
(20 csepp 1 ~g Partusistennek felel meg). Fenyegető koraszülés és 
partus imrnaturus imminens esetán az infúziós kezelést mindaddig 
folytatni kell, amíg a teljes tokolizis bekövetkezik. 
Utákezelésre orális formában alkalmazandó, az utolsó iv. inf_úzió 
bevezetése előtt 15-30 perccel kezdve. 
Tabi. Naponta 20-40 mg (4--8-szor 1 tabi.). 
Mellékhatások. Nyugtalanság; remegés, izzadás, szívdobogás és 
szédülés. Émelygés, hányinger és hányás ritkán jelentkezik. Az anyán 
pulzusszaporulat figyelhető meg, a magzati szivfrekvencia azOnban 
legtöbbször nem változik, vagy ha igen, a változás jelentéktelen. 
Továbbá vérnyomáscsökkenés állhat be, különösen a diasztolés vér
nyomásé. Kardiovaszkuláris mellékhatások rhiatt az infúziós kezelés 
alatt..taf)ácsos a beteget oldalra fektetni. 
A készitmény glükogenolitikus hatásának következményeképpen a 
vércukorszint emelkedik. Cukorbetegség esetén ez a jelenség kifeje
zettebb.-
A kezelés alatt csökkenhet a bétperisztaltika, rhkán bélatónia-iS fel
léphet, -ezért gondoskodni kell a széklet megfelelő rendezéséről. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
-intrauterin fertőzésekben kalcium- és D-vitamin-tartalmú készft

ményekkel, valamint dihidrotachiszterinnel vagy mineraloszteroi
dokkal. 

óvatosan adható: 
-orális antidiabetikummal (ezek hatását csökkenti). 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 25 am p. (1 O ml); 100 tabi. 
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PATENTBLAU V 
i nj. 

Byk x 130 

Ható_anya_g. 50 mg ·sulpham.im coeruleúm (2 ml} 8nip.Mnkéndzo
tó_niás oldatban. 
_Alkalmazás: lnjiciálható fest~k nyirokutak és-artériák lokahzálására, 
a készitillényhez csatolt részletes IJasználatL:utcisítás szerint. 
Megjegyzés. li< . .Vényennem rendelhető. "'SZakrendelések (gon
dozóintézetek) költségvetésük terhére szerezhetik be az őket ellátó 
gyógyszertárakbóL 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml). 

PAXIRASOL EG IS K 200 
i nj .• oldat, tabi. 
Hatóanyagok, 4 mg bromhexinium ~hloratum (2'ml}'ámp:"nként; 
120 mg bromhexinium chioratum (60 ml) oldatban;·B mgbromhe-
~inium chioratum tabl.:...nként. · 
Javallatok. Minden olyan légzőszervi megbetegedés, amelyben a 
hörgőváladék elfolyósítása és felköhögésének a megkönnyitése 
szükséges (tracheobronchitisz, krónikus bronchitisz, krónikus obst-__ 

· ruktiv tüdőbetegségek különbözó formá i, krónikus- gyulladásos tü~
dőbetegségek; pneumokoniózis; bronchiektázia)·.-- Diagnosztik>Us 
célból intrabronchiálisan adagolt idegen· anyagok felköhögésénék 
megkönnyitése (bronchográfíában). 
Ellenjavallat •. Ez ideig nem ismert. _ 
Adagolás. Feln6tteknek napi adagja 24 mg (naponta 3cszor 1 tabi.. 
ill. 3-szor 4 ml oldat). Belégzésre (aeroszol készülékkel) 2-3-szor 
2 ml oldat naponta. Klinikailag súlyos kórképekben, továbl>é poszt
operativ komplikációk megelőzése céljából parenterálisar) célszerű 
alkalmaznj:- naponta 2-3.,szor 1- amp. sc.-, im.- vagy iv .. (iV>·an aZ 
injiciálás időtartama 2-3 perc), Infúzióban glükóz-. fruktóz- vágy 
Ringer-oldattal hfgítva használható. -Kémiai összeférhetetlenség mi-
att egyéb elektrolitoldattal nem elegyíthető. · 
Gyermekek napi adagja: 

életkor tabi. oldat (ml) belégzésre 

·csecs·e·m-óKn'Bk. 2~szer· r~-- 2 :szer s·csepJf 
1~ évig 2-szer Y.z 2-szer 2 2 -sze r 1 O csepp 
7-10 évig 3-4-szer%: 3-4-szer 2 2-szer 1 ml 
1 O éven felül 3-szor 1 3-szor 4 1-2-szer 2 ml 

Mellékhatás. Átmeneti émelygés. 
Figyelmeztetés. Gyermekeknek belégzésre csak fekvőbeteg' 
gyógyintézetben, orvosi felügyelet mallett alkalmazható. A belég' 
zésre használt oldatot azonos mennyiségO desz1: vízzel fel ketrhfgl-
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tani, a belégzés során esetleg fellépő köhögési inger megelőzése 
céljából-érzékeny betegek kezelésére célszerű előzetesen testhómér
sékletre malegitett oldatot alkalmazni. 
A kezelés időtartama alatt átmeneti SGOT- és SGPT-emelkedé.s 
előfordulhat. 
Gyomorfekélyben adásaóvatosságat igényel. Az oldat adagjainak a 
kimérésére a dobozban elhelyezett- adagolómérce szolgál .. __ : . _ 
Megjegyzés. li< Az inj. kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézefífeli'faSz
nálásra.- Az oldat és a tabi. csak-vényre adható ki. Az orvos rendel
kezése szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml); 1 üveg (60 ml); 20 tabi. 

PENBRITIN Beecham* s 710, s 720 
i nj. 
Hatóanyag. 500 mg ampicillinum (nátriumsó formájában). 
Javallatok. Szélesspektrumú penicillin; a Gram-negatív és Gram
pozitiv organizmusok széles körével szemben hatékony; ideértve: 
Streptococcus spp., Staphylococcus (penicillinérzékeny). Haema
philus influenzae, Escherichia coli, Protaus mirabilis, Salmanella 
spp., Neisseria spp. Alkalmazása indokolt a felsorolt kórokozók által 
kiváltott: légúti (fül-, orr- és torok-) fertőzések, a vizeletkiválasztó 
rendszer, a gyomor, a bél, a bőr--és a lágyszövetek, az epeutak, a 
medence fertőzései; továbbá szeptíkémia, endokarditisz, meningi
tisz, _ _perltonitisz, valamint ortopédiai fertőzések _esetén. 
Ellenjavallat. Penicillinallergia. 
Adagolás. Felnőttek szokásos adagja ím. alkalmazás. esetén: 
250-500 mg (1,5-2 ml) aqua dest. pro inj.-ban oldva, 4-6 órán
ként. 
/v. alkalmazás esetén: 500 mg-1g (10-20 ml) aqua des!. pro inj.
ban oldva, lassan- 3-4 perc alatt- 4-6 óránként. A -szokásos -·ádag 
felső határa: 400 mg/ttkg/nap, lassan - 3-4 perc alatt- beadva iv. 
injekció fOrrnéjában vagy infúziós folyadékhoz adva. 
Gyermekeknek: 2 éves korig a felnőttadag mintegy %-e, 3--1 O éves 
korig a felnőttadag mintegy %-e. Testtömegre számitva átlagos 
adagja 25-50 mg/ttkg/nap. Az im. alkalmazáshoz 1 00 mg ható
anyagat 0,5 'rhl; iv. alk8lmazáshői: 5 nil aqua dest. pro ínj.-ban kell 
oldani; Az oldatot az elk8Szítés után azonnal fel kell használnil 
Mellékhatások. Egyéb penicillinkészitményekhez hasonlóan a 
mallékhatások általában enyhék és átmeneti jellegűek: diaré, emész
tési zavarok, időnként kiütések, csalánkíütés, ami rendszerint peni
cillintúlérzékenységre utal,-vagy aritéma (ampicillin-rash). Eritémás 

• Engedélyével az'utolsb monkafázisfa Human végzi 
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kiütés jelentkezhet mirigylázban {fertőző mononukleózis) szenvedő 
betegeken, -mely esetben tanácsos abbahagyni a--kezelést · 
Figyelmeztetés. Ha glükózw-vagy egyéb:si:énhidráttartalmü öldatw 
tal keverik'a·-készítményt; -Lórán belül, egyéb infúziós oldattal· ele
gyítve 6 órán belül szabad felhasználni. Az·oldatot 23°C-ot meg 
nem haladó hőmérsékleten kell tartani. _ ::_,-_ _.----_ 
Nem szabad-keverni vér"- és,fehéfjekészítményekkel;·· fehérjehidroli-
zátummal, zsíremulzióvaL . _ 
Vesemúködési elégtelenségben··szenvedők; továbbá az újszülöttek 
és a koraszülöttek. adagját csökkenteni kell. _ 
Megjegyzés~ t!~ Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóinw 
tézeti)- felhasználásra. 
Csomagolás. 1 O üveg (500 mg). 

PENICILLIN Biogal S 710 
1 OOOOOO.NE és 200000.NE,inj. 
Hatóanyag. 200 OOO NE. ill. 1 OOO OOO NE benzylpenicillinum kali
cum poramp.-nként. Oldószer: aquadest. pro i nj. (2, ill. 5 ml) amp., 
nként. ; ·_-. .,.-/ ·
Javallatok.- Penicillinre-érzékeny mikroorganizmusok- áltaJ okoZott 
súlyos fertőzések, amelyekben a vér hatékony penicillinszintjériek 
gyors-biztosítása szükséges:'s-zepszis, empiéma, endokarditisz, me-~. 
ningitisz,-súlyos pneumónia. A penicillin az alábbi kórokozókra. ha- ·-
tékony: streptococcusok, nem penicillináztermelő staphylococcu
sok, Pneumococcus, Meningococcus, Gonococcus,. továb_bá: anth-

- rax, Actinomyces, clostridiumok, Corynebacterium diphte_r-i.ae,·Erysi
pelothri~. fusospirocheták, T.'pallidum. Nag{adagra.reag~lnak-tiizow 
nyos Gram-negatíV törzsek: E. coli, Protaus mirabilis, Salmonel_la, 

--Shigetla,- L. monocytogenes, paSteurellák. -. .... ,-· 
.EllenjaVallat. Penicillinallergia. 
Adagolás. lm., iv.· Szepszis, .endokarditisz vagy más súlyos fertőzés 
esetén felnőtteknek a napi adag legalább 5 millió NE.-Egyéb fertőzé
sekben a -siokásos napi adag (általában 3-4 részletben-): anthrax: 
5-1 O millió NE; actinomikóZis: 10-20 millió NE; Clostridium:_antito

-xin rnellett 20 millió NE;:-diftéria: antitoxin_,mellett,-baktériumgazda
ság ·megelőzésére 300 000-'400 OOO j\IE 3'szórra .elosztva, 10"12 
napig; erizipeloid-endokarditisz:-5-20-millió NE.- 4:,6 hétig; fusospi
rochetózis: 5-10 millió NE; listeriázis: újszülöttnek-0,5-1,0,-felnőtt
nek 15-20 millló NE meningitiszben 2 -hétig, endokarditiszben 
4 hétig. Pasteurella:- 4-6 millió N E;- Gonococcus--Okozta -endokardi
tisz, artritisz:- 5-15 millió.NE; szifiliSz: kortóLés állapottól függően 
{lásd retard készitmények); ·Meningococcus okozta meningitisz: 
20-30 millió NE iv. infúzióban. Endokarditisz profilaxisaként: be
avatkozás előtt 1 órával, majd még kétnapig 200 OOO NE+600 OOO 
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N E retard forma. Streptococcus-fertőzésben a második betegség 
kivédésére a kezelés legalább 1 O napig tartson. 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók: eritéma, urtikária, 
Quincke-ödéma~ anafilaxiás sokk. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Egyűttadása kerűlend6: 
-bakteriosztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
Figyehneztetés. Penicillinkezeléskor súlyos, sőt halái()S anaf_ilaxi
ás sokk léphet fel, főleg aliorgiára hajlamos egyéneken, ézert'álíergi
ás, asztmás anamnézisú betegek penicillinkezelésekor óvatosság 
ajánlatos. 
A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztallergiára klinikai és 
laboratóriumi adatok vannak. 
Napi 1 O millió NE-nél nagyobb adag mallett a K-egyensúly ellenőri
zendő. 
Erősen beszúkült máj- és vesefunkció esetén a penicillin Jebomlása 
és kiválasztása el húzódhat. Ezt az adagolás megállapításénál figye
lembe kell venni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adhat4 ki, és csak egyszeri alkalomw 
mal. 
Csomagolás. 3 üveg 200 OOO NE + 3 am p. (2 ml) oldószer; 3 üveg 
1 OOO OOO NE + 3 amp. (5 ml) oldószer; 50 üveg 1 OOO OOO NE + 
+ 50 amp. (5 ml) oldószer. ' 

PENSTABIL Charnapol S 710; S 720 
por-.- szirup készítéséhez 
Hatóanyag. 4 g ampicillinum anhydricum {36 g poranyagat tartal
mazó) tivegenként 
Javallatok. Csecsemő- és kisgyermekkorban jelentkező, ampicil
linérzékeny kórokozók által kiváltott akut és krónikus. fertőzések: 
bronchitísz, pneumónia, húgyúti fertőzések, szeptikémia,- peritoni
tisz, endokarditisz, meningitisz, hastifusz, gasztrointesztinális-fertő
zések, shigella-fertőzések, az epeutak fertőzései. 
Ellenjavallat. Penicillín- és cefalosporintúlérzékenység. 
Adagolás. Szokásos napi adagja gyermekeknek 50-150 mg/ttkg, 
amelyet négy egyenlő részre osztva 6 óránként kell alkalmazni. Sú
lyos esetekben az adag növelhető. Kevésbé súlyos fertőzések esetén 
három egyenlő részre osztva 8 óránként adható. 
Az elkészítés módja: a gyógyszeres üvegben .levő porkeverékhez 
adott 57 ml vízzel erősen összerázva-80 ml szirup készíthető. 1 mé
rőkanál úrtartalma 5 ml; 1 ml szuszpenzió 50 mg ampicillint tartal
maz. 
Etkezés előtt kell bevenni! 
Mellékhatások. Hányinger, hányás, hasmenés és bőrkiütés, o:ne
lyek enyhék és rendszerint átmeneti jellegűek, csak ritkán-válnak 
Olyan súlyossá, hogy a kezelés megszakitását szükségessé tennék. 
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Enyhe átmeneti SGOT -emelked~s, -anafilaxiás sOkk, -vérképzőSzervi 
károsodások: anémia, trombocitopénia, leukopénia. _ 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendő: 
-bakteriosztatikus antibiotikumokkal (hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés., Penicillinkezeléskor (per os adáskor ritkábban, 
mint parenterális adagolás_ esetén)_ súlyos,_ sőt halálos anafilaxiás 
sokk előfordlll hat, ,elsősorba'n 'allergiára hajlamosakQn., Ezért liSzt
más, allergiás anamnézis esetén- fokozott óvatoSSág ajánlott.
Májkárosodás és elégtelen vesemúködés esetén az adagokat k.ülö
nös gondossággal kell megállapftani. Hosszan tartó kezelés során 
ajánlatos a máj- és vesefunkció; válamint a vérképzőrendszer időn
kénti ellenőrzése. 
Az el készitett szuszpenzió hűvöshelyen fénytől védve ~dlszerilen 
hűtőszekrényben -7·napig tartható. 
Megjegyzés. "' Kizárólag fekvőbeteg"gyógyintézeti (gondózóin-
tézeti) felhasználásra. , -· --
Csomagolás. 36 g_. 

PEREMIN Chinain mV 200 
inj., oldat _ , . · 
Hatóanyagok. 1- -mg histainini-um chioratum (-1 _-ml) _-amp;:-nké~t, 
500 mQ histaminium chioratum (1 00 ml) oldatban. _ -· - \ 
Javallatok. A Qyomorsav-szekréció vizsgálata (abszolút, ill. relatív, 
aklórhidria elkülönítése, Zollinger-EIIison-szindróma diagriOSztizá- '·~ 
!ása); keringési zavarok (például Raynaud-kór) diagnosztizálása: 
Meniére-szindrómáS és allergiás betegek histtaminérzékenységének 
meghatározása,_valamint hisztamin okozta fejfájás diagnO~zálása. 
Ellenjavallatok. A gyomorsav-szekréció vizsgálata' céljbbói'vég
zett hisztaminteszt ellenjavallt arterioszklerózisban. agyi~ket!ngé$i 
zavarban,- ·Súlyos anémiába_n, asthma- bronchialéba n, Valámint-tei'-
hességben. ~,, ' 

~r\;itisz,- ~rtró~iS,Iumbágó, 'isiász, 
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Mellékhatások. Fejfájás, vérnyomásesés, tachikardia, bronchus
spazmus, diszpnoé, látászavar, hányás, hasmenés léphet fel. Súlyos 
mallékhatás Jelentkezésekor epinefrint kell adni! Az i nj. helyén ritkán 
lokális reakció alakulhat ki. 
Figyelmeztetés. Aliergiéra hajiamos, ill. idős betegeknek óvatosan 
adandó. 
Megjegyzés • .""' Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. -·-· ·~"'· 
Csomagolás. 5 amp, (1 ml); 1 üveg (100 ml), 

PERGONAL Human 0 300 
i nj. 
Hatóanyag. 75 NE folliculus stimuláló hormon (FSH). 75 NE 
luteinizáló hormon (LH). 10 mg lactosum amp.-nként. Oldószer: 
1 ml steril izotóniás nátrium-klorid-oldat. 
Javallatok. Részletes andrológiai, ill. n6gyógyászati endokrinolÓ
giai kivizsgálás után alkalmazható, ha a beteg aláveti magát az előírt 
ellenőrző vizsgálatoknak 
Nőgyógyászali alkalmazásának fő javaifata a más gyógyszerekkel 
nem befolyásolható infertilitás, ill. Szubfertilitás, melynek oka a hy
pothalamus-hypophysis rendszer elégtelen- múködésében rejlik. 
Ezen túlmenően alkalmazható post_ partum amenorrea, primer és 
szekunder amenorrea, Sheehan-szindróma, Chiari-Frommel-szind
róma, Argons--del Castillo-szindróma, poSt pill amenorrea esetén is. 
Hipo,ösztrogén és hipogonadotrop állapotokban alkalmas a ~hypo
physiS és-ovariális eredet elkülönítő kórisméjére is ( .. gonadotrophor
mon-teszt"). Hipogonadizmusban szenvedó férfiak gyógykezelésére 
ugyancsak azokban az esetekben használható jó eredménnyel, ame
lyekben a betegség oka a csekély gonadotrop hormon-termelés.- igy 
a gyógyszer jól felhasználható a hipogonadotrop hipogonadizmus, 
valarnint az -oligoasztenospermia és azoospermia eseteiben, ha a 
beteg tubulus seminiferusai (és leydig-sejtjei) válaszképesek a 
centrális stimulusra. · 
Ellenjavallatok. Hypophysis-. ovarium~ és heretumor. A policisz
tás ovarium (Stein-Leventhal-szindróma), ovariális ciszták és mel
lékvesekéreg-túlmúködés esetén alkalmazása különös körültekintést 
igényel- a hjperstimuláció fokozott veszélye miatt. 
A gonadotrop kezeléstől nem várható eredmény ovariális_agenezis 
és diszgenezis vagy későbbi. szerzett, az- ovariumok. tüszőtermelő 
szövetét érintő károsodás esetén, valamirit organikus hátterű· női és 

·férfi infertilitás eseteiben. Alkalmatlan az ovariumok stimulálására a 
menopauzában, valamirit azokban a kórformákban, amelyekben a 
laboratóriumi vizsgálatok magas gonadotropszintet mutatnak, ezzel 
szemben az ösztrogén- és progeszteronürítés alacsony és.cikHcitásra 
nem utal. Nemérdemes-hMG-t adni olyan esetekben, ahoi~PMS, 
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hCG vagy klomifen-citrilt adásával is kiváltható az ovuláció; íll. ha 
h CG vagy a k1omifen-citrát adásával is kiváltható a Leydig-sejtek 
Stímulálása. · 
Adagolás::- Nógyó_gyászatban: az ovarium mGködését sthnuláló 
hM G-adagolása során a beadott, pontosan ismert_gyógyszen:nennyi
ség hatása-folyamatosan regisztrálható a pet~fészek mGködésétjelző 
paraméterek segítségéVe!.· Az ovulá'ció stimUiálására adott_ PergOnal
nak nincs egyértelmű adagolási sémája. Az adagolás függ a: hormo
nális diszfunkció-súlyosságától és attól, hogy_ a terápia --során a 
petefészek hogyan reagál a centrális stimulációra. 
Az-előzetes kivizsgálás tájékoztat a laboratóriumi leletek afapjáii·a 
petefészek múködéséról, és·a gyógyszert ennek alapján kell folyama
tos kontroll beiktatásával alkalmaznLAgyógyszer-hatására érő--tüsző 
ösztrógéntermelését biológiai és:kérrliai: módszerekkél ieQisztrálhat
juk. 
A -biológiai jelek a következők: 
-a hüvelykenet kariopiknotikus indexe 50-75%, 
-az eozinofil-index értéke 40-60%. 
Cervikális nyák vizsgálata: -- -
- a nyák tárgylemezen beszái'itva páfránylevél-rajzolatú (ferntesz;Y;-
- a nyák fokozottan nyújtható (1(),-12 cm) (Spinnbarkeit) .. · , 
Ezek a jelek megbízhatóan--utalnak az ösztrogénhatás megjelenésére 
és annak intenzitáSára. Megfelelő laboratóriumi lehetőséQek esetén_ 
a·vizeletből, ill. a szérumból történő-·rendszeres ösztrogénmeghatá- ·· 
rozás kiegészftheti vagy helyettesítheti.:'B biológiai_ módszereket. 
A ·folyamatos, kontrollra nemcsak a túladagolás megelőzésére 
a mallékhatások időben történő 'felismerése miatt 
A gyógyszer adása alatt mindig ismerni_ kell az:érő 
érettségi állapotát, hogy a megfelelő időpontban 
FSH után aztaz LH'adagot (450(),-6000 NE 

__ -mon);·amelynek hatására létrejön az ovuláció. 
kell_ megtörténnie a koitusznak;- ha óhajtott a 
ovuláció ajánlatos a ciklus 

1500 NE koriogonadotrop hormon (hCG) adandó három napon át 
Hiperstimulációra utaló jel esetén el kell tekinteni a hCG adásátóL 
-A2 terápiás séma: A gyógyszeradagolás sémája megegyezik az A, sé
mávat de naponta 2 am p. Pergonalt adunk, tehát megemelt adagot 
alkalmazunk; A h CG adagja és adagolási módja azonOs, _mint az 
A,-nél. 
B, terápiás séma: Négy napon át 1 amp. Pergonalt adunk._Pg__A; sé
mánál ismertetett kontrollvizsgálatok ·segítségéve! regisiffáljilk a tü
szóérés mértékét. Ha tüszőaktiválódási jeleket észlelünk, a kezelést 
az A1 séma szarint folytatjuk a teljes értékű Graaf-tüsző éréséig. 
Ha az aktiválódás nem kielégítő, a negyedik nap után áttérünk a 
62-es, tehát megemelt adagolásra.- A hCG-kezelés azonos, mint 
A 1-nél. 
8 2 terápiás séma: A 81 séma szarint kezdett kezélést-az 5 .. naPtól napi 
2 amp. Pergonallal folytatjuk négy napon át. A beteget az előbbiek 
szarint kontrolláljuk. Ha a follikuláris aktivitás fokozódik, a kezelést 
a teljes értékű tüszőérésig folytatj uk, és -Csak azután térünk rá a 
szokásos hCG-kezelésre. 
Az emlitett kezelési sémák- súlyos hormonális diszfunkció eseteire 
ajánlottak {pl. -amenorrea). Anovulatorikus ciklusok vagy rarome
norrea esetán helyes, ha a gyógyszer adagelását a ciklus-5. napján 
kezdjük meg. Ilyenkor az A1 sémát alkalmazhatjuk, de a ciklusnak 
megfelelően megrövidítve. Egyes szerzók kis adagokk-al kezdenek 
(az 1., 3. és 5. napon 2-2 amp.), majd a következő hónapban emelik 
az.adagot {3-3 amp.). Ezt havonként emelve mindaddig teszik, amíg 
kielégítő ovariális választ nem észlelnek. A hatodik hónapban alkal

·manként 1 2-16 amp. adása is szóba jöhet. A gyógyszer ilyen adagú 
alkalmazása veszélyes és még gondosabb hormonális kontrollt igé
nyel. 
A gyógyszer alkalmazási időpontja és adagja mindig a kontroll alkal
mával kapott, a peteérésre vonatkozó adatoktól függ. Minden eset
ben az endokrinológiában jártas szakembernek a klinikai képre, a 
biológiai tesztekre és a laboratóriumi adatokra támaszkodva kell 
megválasztania a Pergonal további adagját, amely a sikeres terápiá
hoz szükséges. 
Andrológiai alkalmazása kapcsán is gondosan meg kell állapitani, 
hogy a megvizsgált beteg alkalmas-e terápiára. Neril várható _gyó
gyulás a gyógyszer alkalmazásától a gyulladásos eredetű oligosper
miával vagy azoospermiával járó kórképekben. A hormonális diag
nózist érdemes biopsziéval is alátámasztani, amely biztonsággal utal 
a spermatagenetikus szövet jelenlétére. 
Megállapítást nyert, hogy a humán spermatogeriezis biológiai ritmu
sa 75 napos. Ennek értelmében a Pergonal adásától nem várható 
azonnali eredmény. Ha _a sperma mennyisége kevesebb, mint t,5 ml, 
úgy hetenként egyszer vagy kétszer hCG-t is érdemes Bdni 
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1500'-3000 NE mennyiségben, A fenntartó kezelés adagja heten-
ként 1-2 amp. · 
Alkalrriazásc. Kizárólag ime A mallékelt oldliszerben való feloldás 
után legkésőbb l.órán belül beadandó. 
Mellékhatáso.kiFőleg a hiányos vagy helytelen kontroll következ
tébéri a petefészek hiperstimulációja léphetfeL Ennektünetei a 
petefészkekmegnagyobbodása;·cisztikus elfajulása;al~asi·fájdalom; 
puffadás. A hiperstimulációnak nincs specifikus-terápiája. Azonnal 
meg kell·szüntetni a··hormonadagolást,. a beteget·gondos-ellenórzés 
alatt ~ell tartani;.amig a tünetek-meg--Oem szűnnek. 
Adagolása kapcsán egyszerre több--pete is· megérhet a szimultán 
ovuláció 1ehetóvé tesü--az'-ikerterhess'éget. 
Figyelmeztetés. A kezelést-korszerú_.endokrinol_ógiai-kivizsgálás-és 
ellenőrzés nélkül nem szabad végezni:•Ahatására létrejött terh~sség 
-fokozott kockázatú, ·veszélyeztetett terhesség nek-tekintendő; 
Megjegyzés. >l< >l< Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. - Az a :SZakrendelés {gonQozó) szakorvosa rendelheti, aki a 
gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg 'és szakmailag-.illetékes. ;;_ Csak a-kísérőíratban előírt 
előzetes vizsgálatok elvégzése -után, azok eredményétől függően/ 
végezhető a ke.zelés. Az előzetes. vizsgálatok eredményét a bet~,g 
nyilvántartási lapján fel kell tüntetni. 
_csomagolás. 1 amp. + oldó'~zer; lO-amp. +oldószer: 

PERlTOL EGIS G OOO 
.Zirup, tabL · . . . . · . . .· ' 
Hatóanyag. 40 mg cyproheptadinium-chloratum (1 00 ml)-szirup
ban; 4 mg cyproheptadiilium chioratum tabl,;.nként. :', _·- __ ,,_.'·'·-.\ 
J_avallatok. Akut és króníkus urtíkária, szérumbeteg_ség, sZert~:~nát:i 
Ha, rhinitis vasomoto'ríca; rhinitis-allergica; gyógyszerexantéma,~-pro
ritusz~ -ekCéma, ekcématold-dermatitist:. -kontakt dermatitiSz, neuro
dermatitiSz; -angioneurotikus ödéma, rovarcsipés, ·karcinoid súndró
ma, vaszkuláris tipusú fejfájás (migrén, hisztaminkefalalgia). Külön-

.- böző~Enedetű étvágytalanság (anorexia n-ervoSa, idiopátiás anorexia} 
és 1ero·mlott állapot (pbsztinfekciós állapot, rekonvaleszcenda, kró-
niktJs'b~tegsé9, k_i_merültség, hi_pertireó~i~).- , ______ . __ .. - -~ 
El18nj8v811atok.--GlaUkóma, ödém8késisé9' és<.viZeletretéilCi'ó;-"te·r:: 

. hesség. . 
Adagolás. Felnőtteknek szokásos napi kezdő adag 12 mg (3"szor 
1·tabl. vagy 3-szor1 gyermakkanál szirup). . ·, 
Krónikus urtikária kezelése: naponta-6-mg. (-3-s'zor %-tabi.-Vagy 3-
szar 1 kávéskanál szirup). · · . · 
Akut migrén esetén: 1 tabLvagy 1 gyermakkanál szirup. Ha a fejfájás 
nem szúnik, fél óra múlva újból 1 tabi. vagy 1 gyermekkonál szirup, 
4-6 órán belüllegfeljebb 8 mg összadag adható. 
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Fenntartó kezelésre naponta 3-szor 1 tabi. .általában elégendő: 
Anorexia esetén naponta-3-szor 1- tabi. vagy 3-szor -1 gyermakkanál 
szirup. 
Gyermekeknek % éves korig nem adható, 'Ih--2 év közöttieknek is 
csak kivételesen, 0.4 mg/ttkg/nap adagban. [1 O kg-os gyereknek 
pl. napi 4 mg (2 kávéskanál szirup)]. 3-tól 6 éves korig a napi adag 
6 mg (3-szor l-\ tabi. vagy 3-szor 1 kávéskanál szirup). 7,-14 éves 
korig napi 12 mg (3-szar 1 tabL vagy 3-szor 1 gyermekkan!lls'Zífup). 
Étvágytalan gyermeknek 3-6 éves korban 6 mg (3-szor ).1 tabi: vagy 
3-szor 1 gyermakkanál szirup), legfeljebb napi 8 mg. · 
Mellékhatások. Álmosság, amely rendszerint átmeneti jellegu, és 
ritkán teszi szükségessé a kezelés megszakítását. 
Ritkábban: szájszárazság, mentális konfúzió, ataxia, vizuális halluci
náció, -szédülés, nauzea, bőrkiütés, nyugtalanság, fejfájás.' 

. Gyógyszerkölcsön hatás. Ovatosan adható: 
- fájdalomcsillapitókkal. altatókkal (ezek hatását potenciálja). 
Figyelmeztetés. A kezelés kezdetekor jelentkező szedatív hatás 
miatt az első adagot ajánlatos az esti étkezés u'tán bevenni. 
Gyermekek és idősek kezelése fokozott elővigyázatosságót igényeL 
mert érzékenyebbek az antihisztaminokra. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Peritol-kúra alatt szeszes ital fogyasztása 'tilos! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető . 
Csomagolás. 1 üveg (1 00 ml); 20 tabi: 

PERLEPSIN Chinain A 300 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg morsuximidum tabl.-nként. 
Javallatok. Az epilepszia különböző tipusai, elsősorban generali
zált formák (grand mal, petit mal). de hatásos temporális és egyéb 
parciális epilepsziában is. · 
Ellenjavallatok. Vérképzőszervi megbetegedések, májkárosodás. 
Adagolás. Individuális. A könnyen kialakuló toxikus tünetek és az 

· egyéni érzékenység nagyfokú kü1önbözősége miatt a gyógyszer 
adagját igen lassan és fokozatosan kell-emelni. Kezdeti adagja fel
n6tteknek naponta 2-szer 250 mg '(2-szer% tabi.). Szükség esetén 
ez az adag napi 2-3 g-ra (-Nl tábl.) emelhető. 
Gyermekek kezdő napi adagja 1-2-szer 125 mg (1-2-szer Y. tabi.), 
a továbbiakban általában 1-6 évesnek naponta 250'-1 OOO mg ('h-2 
tabi.), 7-14 évesnek naponta 500'-1500 mg (1-3 tabi.). 
Kombinált kezelés. AntiepileptikumokkaL szedatívumokkal rendsze
res ellenőrzés mallett együtt adható. 
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Mellékhatások. Gyomorpanaszok, szédülés. hányinger, hányás, 
étvágytalanság, főkénta.gyógy.Zer.szedésének kezdetén. Aitkábban 
tudatzavar.- maly átmeneti vagy végleges gyógyszerváltást- tehet 
szükSégessé. _Krónikus szedése .esetén_mielotoxikózis alakulhat ki. 
Figyelmeztetés •. Beáll{tását ajánlott kórMzi os~ályon végezni. 
A kezelés folyamán a vérképet és a májmúködést rendszeresen ellen-
őrizni ·kell. . . · ·. · ·· · , · . ·• 
A gyógyszer szedését nem szabad hirtelen abbahagyni. A ferlepsin 

.adására más gyógyszerről-áttérni-a roharnhalmozódás ... veszélye 
miatt:- csak szakorvos ellenőrzése mellett,-lépcsózetesen _(a megelő
ző gyógyszer adagjának fokozatos csökkentésével. a . Perlepsin 
adagjának fokozatoscemelésével) szabad. Az. átállitás Perlepsinről 

. más gyógyszerre is .cs.ak has.onlóJormában történhet •.. c , > · 
A terhesség alatti alkalmazá~ról még kevés adat élt :rendelkezésre. 
Gépjármúvezetés, veszélyés munká végzése a 3J2.fejezetfigyelem
bevételével. Alkalmazásának időtartama alatt szeszes_ italt fOgyaszta-
ni tilo~!_-: , . : ._ - .-: _ :· 
Megjegyzés. ilo Csak vényre .adható ki. Az_.•orvos rendelkezése 
szarint -·egy. vagy két alkalommal .,. ismételhető. - Epilepsziában 
szenvedő betegnek' az ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakorvo._--. 
sa vaQv javaslatára a kezelőorvos (-körzeti,-üzemi orvos, körzeti.gyér-

/ mekorvos) térftésmentesen rendelheti. ' 
Csomagolás. 20 tabi. . , _ . 

PEANOVIN Chinain G OOO 
drazsé · .- : 
Hatóanyag. 25 mg phenindamini.um hydrogeritar:tciricu_m,_d,razsén-
ként. · , • . ·· 
Javallatok. Allergiás jelenségek: hevény és idült urtikáriá.'allergiás 
ri hitisi stb. ·---.,_~_. · 

3-szar 25-50 mg 
mg (1-2 drazsé). 

1 1 l triciklikus-antidepresZ-
antikolinergikumokkal (hatásuk fokozódhat). 

Figyelmezteté~. ,Aikalmazásána~ elsi$_$ZakaSZában_- egyénenként 
me_gbatározandó i_deig_- járművet vézetni· vagy baleseti. veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg ·határozandó 
meg a_ tilalom mértéke. Alkalmazásának időtartama _alatt tilosszeszes 
italt fogyasztanil 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy· vagy két alkalommal -ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé. 

. PEANOVINETT A Chinain G OOO 
drazsé 
Hatóanyag. 4 mg phenindaminium hydrogentartaricum dr_tgsén-ként. · .,. ,,,,,, 

Javallatok. l.: Pernovin drazsé. 
Adagolás. Szokásos napi adagja gyermekeknek 2 éves kortól 
10 ttkg-ként 12 mg (3 drazsé). általában 3 részre elosztva (pl. 
20 kg-os gyermek átlagos napi adagja 3-szar 2 drazsé), 
Mellékhatásai. Gyógyszerkölcsönhatások. L.: Pernovin dra· 
zsé. 
Figyelmeztetés. 2 éven aluli gyermeknek nem ·adható! 
Megjegyzés. lf4 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé. 

PHARODORAN Germed X 500 
pálcikák 
Hatóanyagok. 40 mg acidum acetylsalicylicum, 0,07 mg propyli
um parahydroxybenzoicum és 0,21 mg methylium parahydmxyben-
zoicum pálcikánként. / 
Javallatok. Helyi fájdalomcsillapítás a fogászatban. a sebgyógyu
lás adjuválása fogextrakció és műtét után. 
Ellenjavallat. Minden zárt sebkezelést igénylő beavatkozás. (Vér
zékeny vagy antikoaguláns gyógyszerekkel kezelt betegeken végzett 
fogextrakció és műtéti beavatkozás; foggyökér-rezekció, cisztektó
mia.) 
Adagolás. A seb roncsolt és nekrotizélt részeinek megtisztítása után 
a sebhely nagyságától függóen 1-5 pálcikát kell az alveolusba vagy 
a sebnyilásba helyezni. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 150 pálcika. 

PHENOLPHTHALEINUM Alkaloida J 300 
ta b L 
Hatóanyag. 500 mg phenolphthaleinum tabL-nként. 
Javallat. Hashajtás. 
Ellenjavallat. Csecsemókorban nem alkalmazható. 
Adagolás. Folnőttok átlagos adagja este 250-500 mg (l'--1 tabL), 
gyermekeknek 6-14 éves korban este 126-250 mg (Y.-Y. tabi.). 
Mellékhatások. Dermatitisz; tartós alkalmazás esetén: dehidráció, 
káliumvesztés. 
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Gyógyszerkölcsönhatás, Ovl!tosan adható:· 
- szivglükozidokkal- kezelt betegeknek (káliumvesztés; -a ·-digitálisz 

hatása fokozódik). 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 O. tabi. 

PHENYLBUTAZON Kőbányai iT 200 
kenőcs 
Hatóanyag. 1 g phenylbutazonum (20 g) vízzel lemosható ke
nőcsben. 
Javallatok. Mechanikus és' kémiai behatások okozta bórgyulladás. 
Kis kiterjedésú l. és·ll. fokú égési seb, napégés. lv. és im. injekciók 
beszúrási helyén keletkező .bórgyu.Hadás, rovarcsipés, · intiammált 
nodus haemorrhoidalis; Felületes tromboflebitisz helyi kezelé_se,-az 
antikoaguláns kezelés kiegészítése •. Traumás lágyrészsérülés,<duzza
nat, hematóma, izom- -és_ inhúzódás, amputációs' csonkfájdalom. 
Reumatoid artritisz és artrózis, szinovitisz, tendinitisz, tendevagini-
tisz adjuváns kezelése. ___ _ ·:· 
Ellenjavallatok. Pirazolontúlérzékenység. Hámfosztott -bór, ulcus 
cruris. ekcéma. ,_- • . >J-~' 
Alkalmazás. Naponta 2_:3-szor az érintett bórfelületei ·dörzsöl_és 
nélkül vékonyan bekenni. 
Mellékhatás. Dermatitisz. ~ .. . .. 
Figyelmeztetés. A mélyvénák tromboflebitiszének kezelésér-e-nem · 
alkalmas. . __ . 
Megjegyzés. ~ Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). ' 

PHENYLBUTAZON 
tabi. 

tegségek, 
amikor a beteg 

Kőbányai 

vagy perzisztáló diszpepszia szerepel. 
_te. Ritmuszavarok, vitium cordis, myopathia cO[dis 
tónia,, pajZ$midgy-dis;zfunkció. Terhe$Ség.' Laktáció. 

/'-

' m)/200 

Adagolás. Napi adagja 300-400 mg (3-'4-szer 1 tabi.); A kezelés 
időtartama legfeljebb 7 nap, és a kezelést a szükséges:Jegkisebb 
adagokkal kell végezni. · 
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Az akut köszvényes roham esetében kivételesen az első 2 napon 
600 mg (6 tabi.) is adható naponta, a további 5 napon csökkentett 
adagban kell a kezelést folytatni. 
Mellékhatások. Vérképzőrendszeri károsodások {agranulocitózis, 
aplasztikus anémia, trombocitopénia, leukopénia), ulceráció, gaszt
rointesztinális vérzés, abdominális diszfunkció, gasztritisz, folyadék
és sóretenció, központi idegrendszeri tünetek, sztomatiti_sz_, _ bizo
nyos bórelváltozások (Steven-Johnson-szindróma, Lye1t::sZfrldr6-
ma, SLE). 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
-más hasonló toxicitású {elsősorban vérképzőrendszert károsító) 

készítménnyel (addíció lehetősége). 
óvatosan adható: 
-orális antidiabetikumokkat inzulinnal (hipoglikémia veszélye); 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás növekedése); 
- szalicilátokkal (a mellékhatások összegzódhetnek, urátretenciót 

okozhatnak, ezért a köszvény manifesztálódhat}; 
- feniteinnal (szérumszintje emelkedhet); 
- penicillinneL szulfonamiddal (hatásfokozódás}; 
- metotrexáttal (toxicitása· növekedhet}. 
Figyelmeztetés. Egy kezelési időszak legfeljebb 1 hétig tarthat! 
A kezelés után a vérkép, trombocitaszám, vizelet és májfunkció 
ellenőrzése szükséges. 
Gyermekek gyógykezelésére nem használható. Idős betegek gyógy
kezelésekor pedig fokozott ellenőrzés szükséges. 
Megjegyzés. lit Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 30 tabi. 

PHLOGOSAM Kőbányai T 200 
hab . 
Hatóanyagok. 2,80 g natrium disulfosalicylatosamarium anhydri
cum, 2,08 g lidocainum, 820 mg dexpanthenolum, hajtógázt tartal
mazó (90 g) palackban. 
Javallatok. l. fokú és felületes ll. fokú égési sérülések nyílt .sebke
zelése,-dermatitis solaris, kantakt ekcéma, dermatitis arteficialis, to· 
xikoderma, ulcus crurishoz társuló ekcéma, felületes tromboflebitisz 
adjuváns kezelése. 
Ellenjavallat. A törzs és végtagok körkörös sérülése (ilyenkor , 
ugyanis nyilt sebkezelés nem végezhető). 
Alkalmazás. Az l. fokú égési seb egyszeri befújása elegendő, a ll. 
fokú égési sérülés 3 óránkénti befújása szükséges 6-7 napon keresz
tül. Egyéb esetekben naponta 2-4·szeri alkalmazása szükséges. 
Használat előtt felrázandó!.A palackat a szeleppel felfelé keiUartani, 
éS a habot 3-4 cm távolságból a-kezelendő felületre juttatni. 
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Megjegyzés. + Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás, 1 palack (90 g) 10 R 

PHLOGOSAM Kőbányai T200 
kenőcs 
Hatóanyag. 600 frig natrií.Jm- disulfosalicylatosamarium -anhydri-
cum (20 g) vízzel.lemosható kenlicsben. · · .. · : 
Javallatok. Heveny dermatitisz és··ekcéma, dermatitis solaris, der
matitis arteficialis (vegyszerektől, benzintől stb.), kisebb'kiterjedésú 
l. és ll. fokú égés, rovarcsípés. Heveny, nem gennyes vagy gombás 
csecsemő- és gyermekkori bórgyulladás. lntertrigo. Felületes trom
boflebitisz adjuváns -kezelése. 
Alkalmazás. A bőrelváltozás-területét naponta 2-3-szora-keriócs
csel vékonyan-bekenni. 
Megjegyzés. +Vény· nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). 

PH LOGOSOL Kőbányai T 200 
oldat . . . . 
Hatóanyag. 900 mg natrium disulfosalicYiatosamarium -anhydr,i• 
cum, 30 mg hexachlorophenum (30 ml) oldatban. \ 
Javallatok. Száj- ill. toroköblögetésre, ecsetelésre az alábbi-esetek:, 
ben: meghűléssei együttjáró torokfájás; influenzajárvány-esetén a 
cseppfertőzés megelőzése; pharyngitis acuta, tonsillitiS acuta, laryn
gitis ac uta, stomatitis acuta, stomatitis.herpetica, pharyngitis chroni_
ca (elsősorban hipertrófiás formája), glossitis superficiali_s, gingivitis 
acuta et chronica,. gingivitis ulcerosa, paradentitisz. Extractia;dentis 
eló- és utókezelése, valamint száj- és garatúri -mútétek utó~ezelése._ 
Aphtha recidivans, ulcus decubitale. A szájnyálkahártya forró étel. 
vegyszer okozta sérülései. · -
Alkalmazás. Száj-, ill. toroköblögetés: felnlittek és öblögetni tudó 
gyermekek esetében: 1 dl vizhez vagy kamillateához -öntött -1-2 
kávéskanál oldattal naponta 3-5 alkalommal. ·. 
Ecsetelés: hígítcitlan oldattal naponta J.-,5. alkalommaL _ --
'Figyelmeztetés. Tonzilektómiát követően csak 1Q-!.12-nap múlva 
alkalmazható; mert a sebet fedő lepedék korai leválása későiutóvér-
zésf'bközhat. Belsőlég 'hém' használható!·· '''""'"F-
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás, 1 üvBg (30 miJ.: 

PHTORURACIL Medexport L'OOO 
i nj"- -- ,_ -- .. '"-. -~'- - .. 
Hatóanyag. 250 mg .fluorouracilum (5 ml) amp,"nként, 
Javallatok., Gyomor-,· tüdő",· vastagbél", végbél-, hasnyálmirigy
rák;-ritkábban emlő- és· petefészekrák kezelése. 
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Ellenjavallatok. A betegség terminális szaka, súlyos máj- és vése
elégtelenség, valamint a perifériás vérben a leukociták száma 
-4 x 109/1-alá, a trombociták száma 100x 109/l alá csökkenése~·ter
hesség. 
Adagolás. Manaterápia esetén: a) az egyszeri adag 10-15 mg/ 
ttkg. A kezelés során összesen legfeljebb 100 mg/ttkg adható. Be
adható iv. vagy 500 ml 5%-os glükózinfúzióban; b) n.aJIOnta 
10-15 mg/ttkg (de legfeljebb napi 1 OOO.mg), 3-4 naponl<ere§Ztül, 
majd másodnaponként 5-7,5 mg/ttkg. A kezelés összadagja 3-5 g 
között van. Kivételes esetben, ha a beteg a készítményt__jól túri, 
elérhető a 7,5 g-os összadag is. 
lntraarteriálisan, folyamatos cseppinfúzióban naponta 5-7,5 mg/ 
ttkg az adag. A kezelést az első toxikus jelek megjelenéséig tehet 
folytatni. A hatás jelentkezésekor a kezelést 4-6 héttel az első. kúra 
befejezése után meg lehet ismételni. 
Polikemoterápia eselén folyamatos és lökésterápiában alkalmazha
tó. Más citosztatikumokkal vagy sugárkezeléssel kombinálva az 
adag csökkenthető. 
Más citosztatikummal történt vagy radiológiai kezelést követóen 
csak 1-11h_hónapos szünet után adható. 
Mellékhatások.- Hányás, hasmenés, sztomatitisz, leukopénia, 
trombocitopénia, rítkábban dermatitisz és alopécia. A vérképzésre 
gyakorolt hatása néhány esetben a kúra közepén, néha a kezelés 
befejezése után 8-14 nappal fejlődik ki. A mallékhatások megelőzé· 
sére.<és. könnyítésére a kezelést párhuzamos vitaminterápiával .(B
vitamin-csoport) célszerű kiegészíteni.: kb. 40 perccel a Phtoruracil 
beadása·- előtt._ Proteinkészitmények infúziója szintén enyhíti amel
lékhatásokat. 
Amennyiben a kezelés megkezdésekor a vér leukocitaszáma 
4 x 10'/1 alatt van, 120-125 ml vért kell hetente kétszer transzfun· 
dálni. A kezelést gondos hematológiai kontroll mallett kell végezni 
(legalább hetente háromszor), ill. naponta, ha a leukocita· és a 
trombocitaszám csökkenésének első jelei mutatkoznak. A vérképzés 
jelentős gátlása esetén teljes vér:.. vagy leukocitatranszfúziót, vérkép-
zőszareket és nagy adagban vitaminokat kell adni. _ --
Megjegyzés. ll'+ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó· 
intézeti) felhasználásra van forgalomban. 
Csomagolás. 1 O amp. 

PILOCARPIN Germed U 230. 
olajos szemcsepp 
Hatóanyag. 200 mg pilocarpinum (1 O ml) oleum ricini ben. 
Javallat. Glaukóma. 
Alkalmazás. Napi 1-5-ször 1-2 cseppet a kötőhártyazsákba csep
pe'nteni. 
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·figyelmeztetés. Alkalmazása látászavart okozhat (jármGvezetés, 
baleseti veszéllyel járó munkal). 
MegjegY>!és. Ji< Ji< Csak vényre adható kL Az orvos. rendelkezése 
szerint -,egy vagy két- alkalommal - ismételhető. - Az orvos·:akkor 
rendelheti;,ha azt a területileg, ill. szakmailag Hlatékes fekvőbeteg

, ellátó osztály; szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja; Szemé
szeti szakrendelés-szakorvosánaK javaslata esetén a':kezelc5orvos 
(körzeti, üzemi orvos) -(érltésinentesen rendelL 
Csomagolás. 1 üveg (1 O ml). 

PIMAFUCIN Gist U·110; X·500; T 110 
·csef)pek. 
Hatóanyag. 25 mg·natall1ycinum (pimaricin)ml-enként, 

,Javallatok. StdmBtitiS'myéotica:-,-cándidiázis akut"PSzeudomeMb
rános (szájpenész) és -akut--atrófiás formái.-fllelyek újsz_ülötteken, 
debilis felnőtteken és ·malignus betegségben szenvedő· betegeken 
fordulnak elő; továbbá a széles:spektrumú :antibiotikumokkal,.koiti
koszteroidokkal és citatoxikus készítményekk61 való kezelésszövőd
ményeinek helyi kezelése. Műfogsor okozta sztomatttisz; a gége é& 
a garat candidiázisa; otomikózis vagy otitis externa, ·ha-ezeket els~d-·. 
legesen vagy másodlagosan,-élesztőgOinbák·· (pL.·· Rhodotótl\la
fajok), élesztőgomba-szerG organizmusok (pl. Candida~fajok) vágy 
gombák (pl. Aspergilius és Peniciili num) okozzák; :végül a körmök .. 
és a· bőr candidiázisa. · -. -
Alkalmazás. Orális candidiázis :esetén -ecsetelésre felnőtteknek na
ponta 4-6-szor 1 ml, a· seb kiterjedésétől· függően, .gyermekeknek 
általában naponta 4-szer·% ml.. Ez-az adag.szükSég.,eseténmap<:>nta 
4-szer 1 ml-re emelhető. Otomikózis esetén a fül kitisztftása---ut~I'L 
2-3 csepp oldatot kell becseppenteni. -Oermatomikózisban:-a_·-seb 
kiterjedésétől függően, egy vagy több·cseppet naponta &<~:szer a 
seb felszínére ecsetelni. . -: 
Mellékhatás. Enyhe irritáció vagy. égő érzés a szájban; . 
MegjegY>!éS. Ji< Vényen.nemrendelhető. Szakrendelések.(gondo
zóintézetek) költségvetésük ·terhére szerezhetik :be az őket ellátó 
gyógyszertárakbóL 
Csomagolás. 1 üveg (20 ml). ·· 

PIMAFUCIN Gist 
hüvelytabletta 
Hatóanyag. 25 mg natamycinum (pimaricirí) hüvelytábl.'nként 
Javallatok. Candida albicans és/vagy Trichoinonas vaginalis által 
·okoZott vaginitiSi:. -. - .',i····- • . --;~ _ . 
Alkalmazás. A kezelést lehetőleg közvetlenül a menstruáció után 
kell megkezdeni. -{TerhességbeQ vagy ménopauzában bármely idő

. ben elkezdhető .. ) Szokásos adligja 20 napon át napi 1 hüvelytabl. 
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vagy 1 O napon keresztül napi 2-szer 1 hüvelytabl. Az előiőleg vízbe 
mártott hüvelytabL-t fekvő helyzetben kell mélyen a hüvelybe he
lyezni. Alkalmazásakor az optimális- hatás érdekében az irrigálás! a 
beteg lehetőleg mellózze. Gyermekeknek adása nem ajánlott. 
Mellékhatás. Lokális_ irritáció! okozhat. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendel_b_~;lti~~ki_ a 
gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógykeietésé
re területileg és szakmailag illetékes. Csak abban az esetben rendel
hető, ha a beteg gyógyszeretése más, forgalomba hozataira engedé
lyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 20 hüvelytabl. 

PIMAFUCIN Gist T 11 O; T 130 
krém 
Hatóanyag.600 mg- naternyeinum (pimaricin) 30 g lemosható vi
zes krémben. 
Javallatok. Candida albicans eredetű bór-, köröm- és k'örömágy
fertőzések. Lágyéki területre átterjedő Candida-vaginitisz. Sok eset
ben eredményesen alkalmazható akutgombáseredetű bőrfertőzések 
kezelésére. 
Alkalmazás. A beteg bór- vagy körömfelületet_naponta_egy_ vagy 
több alkalommal bekenni. , . 
Megjegyzés. '.ll Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom· 
m(!l.- -Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa -rendelheti, aki a 
gyógySzer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg és szakmailag illetékes. Csak abban az esetben rendel
hető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira engedé-
lyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosítható. " 
Csomagolás .. 1 tubus (30 g). 

PIMAFUCIN Gist S 740 
szuszpenzió (steril) 
Hatóanyag. 25 mg naternyeinum (pimaricin) ml-enként. 
Javallatok. A Candida-gombák, élesztőgombák (pl. Aspergilius 
sp., Candida albicans) okozta tüdő- és légúti fertőzések aeroszolos 
kezelése, továbbá a Candida albicans által okozott stomatitis myco
tica lokális kezelése. 
Adagolás. A szuszpenzió hígítás után alkalmazható: 1 ml-t 9 ml 
izotóniás nátrium-klorid-oldattal kell erősen összerázni. 
Inhalációs célra az_ átlagos felnőttadag naponta 7,5 mg {3-szor 1 ml 
hígított szuszpenzió) 4 héten át, majd napi 5 mg (2-szer 1 ml hígí
tott szuszpenzió). amíg a köpetvizsgálat állandó jelleggel negativ 
lesz. A kezelés teljes időtartama Jegalább 6 hét. 

-Helyi alkalmazásra felnőttnek és nagyobb gyermeknek a hígított 
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,-sZustpénzió -1 Q,_cséppjével·a szájüreg sacrral fertőzött felületét be
kenni, csecsemőknek 4 cseppet a nyelv alá cseppentenL
Mellékhatás. Enyhe égető érzés az_ alkalmazás. helyén. 
MegjegyZés. "' Kizárólag fekvőbeteg'gyógyintézet (gondoióinté· 
Zet) részéte van forgalomban, -
Csomagolás; 20 ml. 

PIMAFUCORT Gist T 110; T 130;T200 
krém 
Hatóanyagok.10-mg natamycinum (pimaricin), 3,5 mg neomyci
num és 1 O mg hydrocortisonum 1 g lembshatf>_ vizes krémben_, 
Javallatok. Elesztók (különösen a Candida-fajok}, natamicimé ér
zékeny gombák pl. Trichophyton-, ,Epiderm0phyton', 'Migrospo
rum', 'Aspergillus-, Scopulariöpsis'fajók által'okozotealiut06iferiő
zések; ekcéma és dermatitisz, ha· másodlagosan ~~rtóz_ódtek'natami
cinre vagy neomicinre érzékeny mikroorganizmusokkal; iliipetiga 
és/vagy mikotikusan fertőzött dermatózisok, közöttük az otomikózis 
is_ (ha kóroki tényező Candida· albicaris, Aspergilius 'fumigatus és 
aspergilius niger). ~--, 
Ellenjavallatok. A bór tuberkulózisa,-valamint ólyan ·fertőzött b,ó'r- · 
károsodás, ahol a fertözés hatásos befolyásolása nem lehetséges:'(pl. 

-Herpes zoster:; varicel la); Rezisztencia vagy neomicinnel, -ill.-hasoriló 
antibiotikumokkal (pl. kanarhicinnel, gentamicinnel, továbbá nata-,~--
rnicinnel) -szembeni túlérzékenység. 
Alkalmazás. A beteg bőrfelületet naponta 2-'4 alkalommal véko
nyan b~kenni. 
Mellékhatások. Kezdetben enyhe exacerbáció figyelhetó"meg: Ez 
nem teszi szükségessé a kezelés abbahagyását. Huzamosaj)b-kéi61és 
során helyi striák jelenhetnek meg. 
Figyelmeztetés. Szem környékén oem alkalmazható. 
Megjegyzés. "' Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 tubus (15 g). 

PIPOLPHEN EG IS · G OOO 
drazsé, inj,, végbélkúp 
Ha-tóanyag. 25 mg · Pfomethaziriii.ú'h Chiorafúni dri:IZSénkéiit, 
50 mg (2 ml} amp.-nként; 25 mg promethazinum kúponként. 
Javallatok. Allergiás állapotok: urtikária; pruritusz, prurigo,- ekcé
ma,- gyógyszer vagy egyéb szer okozta túlé~ékenységi reakció, szé
rumbetegség, Ouincke-:ödéma, szénanátha,:ásthma bronchiale; ana
fi_laxiás sokk. Alvászavar; -nyugtalanság.·· 
PSzichiátriábim: adjüvánsként. 
Anesztezio!ógiában: preoperativ, posztoperativ és Szülészeti si:édá

--ció; -potenciált ·narkózis, -a'djuváns- terápiaként--analgetikumokkal-'-_a 
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posztoperativ fájdalom csökkentésére, anesztézia során fellépő 
hányinger és hányás megelőzésére, ill.· csökkentésére, mesterséges 
hibernáció. Kinetózisok aktív és profilaktikus kezelése. 
Gyermekgyógyászatban: csecsemők súlyos exszudatfv diatézises 
bőr- és nyálkahártya-elváltozásai, csecsemókori ekcéma, spasztikus 
bronchitisz, pszeudokrupp, urtikária, az allergodermák minden fajtá-
ja, szérumbetegség. _____ :"_;;,;'i""' 
Ellenjavallatok. Pipolphen- vagy más fenotiazintúlérzékenység. 
Komatózus állapot. Alkoholintoxikáció. Egyidejű MAO-inhibitor· , 
kezelés, továbbá újszülöttek és koraszülöttek, terhesek (különösen 
a terhesség korai szakában), ill. szoptató anyák kezelése. 
Adagolás. Felnőttek szokásos nappali adagja per os 12,5-25 mg 
napi 3-4 alkalommal (3-4-szer %-1 drazsé). Aszokásos éjszakai 
adag 50 mg (2 drazsé). Preoperatív, posztoperatív és szülészeti 
szedáció esetén egyszeri 25-50 mg (1-2 drazsé). Kinetózisban na
ponta 3-4-szer 12,5-25 mg (3-4-szer l>-1 drazsé). 
Per rectum: naponta általában 1-2-3 alkalommal 1-1 végbélkúp. 
Parenterá/is adagolás csak sürgős esetekben vagy potenciált narkó
zisban és mesterséges hibernáció céljaira i'ndokolt. -MCitéti előkészí
tés céljára a mCitétet megelőző este 1-2 drazsé valamely barbiturát
készítménnyel együtt. A mútét reggelén 21' órával a mútét előtt 
50 mg Pipolphen+50 mg Hibernal+100 mg Oolargan (.coctail 
lytique") együtt im. Egy órával később az adag megismétlendő. 
Gyermekeknek: 2-12 hónapos korban 'Ih drazsé, 2-6 éves korban %., 
7-14 éveseknek 1 drazsé, ill. %: kúp, 3-4-szer naponta. Parenteráli
san mindhárom korcsoportban 0,5-1 mg/ttkg im., 3-5-ször napon
ta. Súlyos akut esetben az egyszeri adag nagyobb is lehet: 1-2 mg/ 
ttkg. lv. adagolás: O, 15-0,30 mg/ttkg, főleg gyógyszeres hibernáció 
létrehozására. 
Mellékhatások. Almosság, aluszékonyság, poszturális hipotónia, 
allergiás reakció, székrekedés, szájszárazság, akkomodációs zavar. 
Agranulocitózist is észleltek. Túladagolás esetén nyugtalanság; mo
toros hiperaktivitás, extrapiramidális reakció. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- fájdalomcsillapitókkal, szedatívumokkal. antidepresszánsOkkal 

(ezek hatását fokozza); 
- antihipertenzívumokkal (a vérnyomáscsökkentő hatás fokozódik);, 
- paraszimpatomimetikumokkal (ezek hatását gyengiti). 
Figyelmeztetés. Fájdalomcsillapítók, altatök stb. Pipolphennel 
együtt csak csökkentett adagban adhatók. Nem ajánlott gyermekek 
.egyszeri" hányásának kezelésére, alkalmazását korlátozni kell ismert 
etiológiájú elhúzódó hányás esetére (a centrális hatású antiemetiku
mok virusbetegségekben adva valószinGieg Reye-szindrómát -okoz
hatnak). 
Az akut vagy krónikus respiratorikus betegségben szenvedő bete-
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gaknek (különösen gyermekeknek) --csak óvatOSan -adható> mert a-
köhögési reflexet elnyomja. . 
Hoss~an tartó kezeléskor a vérkép ellenőrzése· Szükséges. Alkalma
z_ásánl:lk-el$6- szakaszában-- egyénenként meghatározandó- ideig -
jármúvet-vezetni vagy baleseti_ veszéllyel járó munkát végezni tilos. 
A továbbiakban-egyénileg határOzandó meg _a_ tilalom,mértéke. 
Alkalmazásának ideje alatt szeszps ital fogyasztása tilbsl 
Megjegyzés. til Csak .vényre .adható ki. Az orvos: rendell<ezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - iSmételhető.-
Csomagolás. 20 drazsé; 5 amp. (2 ml); 100 amp. (2 ml); 5 kúp. 

PLASTUBOL EG IS 'T 700 

ö~:~~~é~el. 5,3 g· tnethylmetacrYiaFbUtylacrylat-butylm'etacíylat 
kopolimer, 400 mg diisooctylium phthalicum, 34,3 g aethylium ace.;. 
ticum (120 g hajtógázt tartalmazó) palackonként. 
Javallatok. Zárt mútéti sebek fedése; váladékozó sipolyok. sebek 

- környékén a· bór védelme; elsőfokú-égési sérülések befedése; felüle:>-· 
tes hámhorzsolások, frissen behámosadott sebek védelme;.nehez~h 
köthető területek sebvédelme; nem nedvező ekcéma; dermatitisz 
fedése (nem zsíros, felszívód(J kenöcsök alkalmazása után is); az ép 
körn-yezet-védelme maró hatásó ecsetelők alkalmazásakor; érzéKeny·--.._ 
bőr védelme irritáló anyagokkal szemben. 
Ellenjavalla_tok.· Anaerob kórokozókkaL·fertózött- sebre.- valamint 
mély, tasakos, bőven váladékozó-sebre; lll. fokú égési-sérülés esetén, 
továbbá nyomásnak kitett testrészeken-nem alkalmazható/0 .-· 
Alkalmazás.' A bevonandó- felületet egy-két másodperclg_._-pérrTié~
tezni. Az oldószer elpárolgása után (kb. 30 s) a testfelszínen Száraz, 
átlátszó. film képződik. Elegendő vastagságú filmet akkor kapunli.;na 
a permetezést 2-3, esetleg 4 ízben -meQism6teljük: · . · 
Mellékhatások. A nyilt sebfelszínen ,az oldószer és. a hajtógáz 
párolgásamiatt mintegy 30 s-ig tartó fájdalmat Okoz. Érzékeny bérű 
egyéneken a felhelyezett film alatt·és· körül· bőrpír---alakulhat ki. 
Figyelmeztetés. Használat-után a a szórófejjellefelé for-
dítva, a · i · 
távozik.-

~at, hogy nagyo~Íb~ib~·''~;;:~~n1,~:;; 
rep·edés -keletkezett, a film 
hető, "megfoltozh8tó': ... -Ha közül véri savó, ill. 
az égési sebfelszínari kilépő plazma a filmet felemeli, tanácsós a 
Répiódő' hólyagot ·eJtávolita_ni és-:a" nyílást újabb réteg-,felvitelével~ 
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zárni. A filmréteQ etilacetáttal (aether aceticus) lemosható, vagy a 
film óvatos húzásával is eltávolitható. 
A Plastubol nem tartalmaz kem-oterapeutikumot, antibiotikumot, 
dezinficienst, ezért a film felhelyezése e16tt - mint a hagyományos 
sebkötéskor-gondoskodni kell az aszeptikus, ill. antiszeptikus seb
ellátásról! 
Me·gjegyzés: Csak- vényre adható ki. Az orvos rendelk~zé_se."..~erint 
-egy vagy két alkalommal- ismételhető.---- Az orvos akk0r'r8ilifélh"eti, 
ha azt a területileg; ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó-osztály, 
szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. - A bórtakaró idült 
folytonossági hiánya (ulcus cruris, sipoly, anus praeternaturalis stb.) 
esetén a rendelő orvos belátása szerint- .. Egészségügyi rendelkezés" 
jogeim megjelöléssel- térítésmentesen rendelhető, ha a beteg hasz
szabb ideig tartó, otthon is elvégezhető kötözésa szükségeS. 
Csomagolás. 1 palack (160 g). 

PLATIDIAM Chemapol LOOO 
i nj. 
Hatóanyagok. 1 O mg cisplatinum, 1 00 mg mannitaium és 90 mg 
natrium chioratum (liofilezett formában) arnp.-nként. 
Javallatok. Here- és petefészekrák, elsősorban vinblasztinnal, 
bleomicinnel és adriamicinnel kombinálva. Fej-, nyak-, húgyhó
lyag-, cervixkarcinóma, kombinált terápiában. 
Ellenjavallatok. Vesekárosodás, károsadott vérképzőrendszer, ke
ringés_i elégtelenség, terhesség, cisz-DDP-vel szemben_ korábban 
tapasztalt allergia. 
Adagolás. Mana- és kombinációs terápiában 1 00-120 mg/m2 egy 
alkalommal, 3-5 hetenkénti ismétléssei vagy napi 20 mg/m2 5 na
pon át, 3--4 hetenkénti ismétléssel. 
Alkalmazás. Kizárólag intravénás infúzió formájában.: A poramp. 
tartalmát 1 O ml injekció készítésre szaigá ló steril desztillált vízben 
kell feloldani. Az így nyert oldat 500-2000. ml infúziós oldattal hígí
tandó (Rindex-5). Egyszeri nagy adaghoz 1000-2000 ml infúziós 
oldat szükséges.-Adózistól, ill. az infúzió mennyiségétól függően az 
alkalmazás-optimális időtartama 30 perctól 4 óráig tart. 
A nefrotoxicitás fokozott diurézissel a következök szerint csökkent
hető: 
a) egyszeri 1 00-120 mg/m' adagolása kor; 
- prehídráció; 1000 ml Rindex-5-oldat, 
- Platidiam-infúzió 2000 ml Rindex-5-oldatban 2-4 órán át, 
- 1 00 ml 15%-os mannitinfúzió 30 percig, 
- poszthidráció: 500 ml Rindex-5-oldat; 
b) napi 20 mg/m2 5 napon keresztül történő adagoJásakor: 
- prehidráció: 500 ml Rindex-5- vagy 5%-os glükózÓidat. 
Az eljárás összidőtartama 120-150 perc. 
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fo-

óva_~osan ~a-dh~tó: ___ .... _ ,,. _ _ _ .- -+?;·--~,, 
_-::-egyéb citosztatikwÍlokkal (mieloszUppresszív hatását"fbkQ_zzák). 
Figyelmeztetés. ·csak- ,ptatinavegyületek 'alkalmazásáb~m Ja:r'á:Íos 'j 
orvos-adagoljal . -.. , 
Felo~dott készítmény-cSak az Oldás napján használható fel,-alkalina- -_;; 
zijsá1g szabahőmérsékleten tartandó. Adagolása közben fénytől és 
fémfelülettől-való érintkeZéStől óvni kell,- a platinakiválás elkerülése 
érdekében._-Az_injekciós tűn platinakiválás nem következik be; 
Meg)e!!yzés ... ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó-
intézeti) felhasználásra. -- - -~ 
Csomagolás. 10 amp, (20 ml). · 

POLCORTOLONE Polfa mV 100 
tabi. . • · · 
Hatóanyag. 4 mg triamcinoiOnumitabL-nkéht. 
Javallatok Retiniás betegségek:· polyarthritis acuta er---chronica 
burzitisz, miozitisz, fibrozitisz. · ' 
-Allergiás-betegségek: asthma bronchiale,-rhinitis··vasqmotorica~---
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Dermatózisok: dermatitisz, urtikária, pruritusz, pszoriázis,' _szklero-
derma. _ . . _ 
Kollag_énbetegségek: eritematodesz, -periarteritis nodosa. 
Hematológiai kórképek: akut leukémia, limfoszarkóma. 
Neopláziák: palliativ kezelés a végstádiumban. 
Tüdőfibrózis. · 
Ellenjavallatok. Tuberkulózis, virusos fertőzés, gyomor-bél.fekély. 
Terhességben, különösen az első harmadban a glükokorffkoidok 
adása relative ellenjavallt, mert károsfthatja a magzatot. Minden 
esetben egyénileg mérlegelni kell a terápia várható előnyét és hátrá
nyát . 

. Adagolás. Kezd6 adag naponta felnőtteknek B-30 mg [2-7(-8) 
tabi.], a betegség súlyossiiglitól függóen. Ezt a mennyiséget 3 napig 
kell szedni. Fenntartó adag 8 mg (2 tabi.), A napi adagot reggeL 
egyszerre kell bevenni. 
Mellékhatások. Hosszan tartó kezelésesetén miopátia, oszteopo
rózis, ritkán hipertónia, glükozúria, hipokalémia, negatív N-mérleg, 
mellékvesekéreg-kimerülés, hiperaciditás, ulceráció. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: ·. 
- barbituriitokkal Addison-kóros betegnek (krlzishez vezethet); 
Óvatosan adható: 
-orális antidiabetikumokkal (hipokalémia veszélye); 
- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatásnövekedés j; 
- szalicilátokkal (csökkenhet a plazma/szalicilátkoncentrációja, a 

_mellékhatások összegeződhetnek, pl.: okkult vérzés); 
- barbiturátokkal (csökkenhet a kortikoszteroidhatás); -
'- diurotikumokkal (fokozott hipokalémia). 
·Figyelmeztetés. ·Látens tbc-ben csak tuberkulosztatikumokkal 
együtt- adható. Diabetes maiiitusban csak abszolút indikációban 
vagy feltételezen inzulinrezisztencia kivédésére adjuk: ·Fertőző be
tegségekben csak óvatosan, specifikus kemo-, ill. antibiotikus-terá
pia mellett alkalmazható. A készítmény huzamosabb időn át való 
szedése fokozott K-ürftést, Na-retenciót és ödémát okozhat;: Enn-ék 
elkerülésére napi 1-2 g káliumsót {kalium Chloratum, kalium citri
cum) adagoljunk. A katabolizmus és az oszteoporózis veszélyének 
csökkentésére esetleg egyidejű Neraboi adása szükséges. A kúra 
során-rendszeres vérnyomásmérés, vizelet- és székletvizsgálat kívá
natos. Fokozatosan csökkenő adagokkal kell a kezelést befejezni, 
utána ACTHadása is mérlegelendő (bőrpróba!). Orális antidiabeti
kumok, valamint antikoagulánsok adagját célszera-újra beállitani a 
kortikoszteroidterápia alatt. 
Diuretikumokkal együtt adva fokozottan figyelemmel kell kís8rni a 
szarvezet elektrolitháztartását (káliumsó pótlása). Szalicilátok egy
idejű adásakor, ha csökkentjük a kortikoszteroidadagot, a szalicilát 
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adagjának egyidaja csökkentésére is szükség lehet (a kisebb. adag 
szteroid kevésbé csökkenti a vér szalicilátszintjét). . .: 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. és csák egyszeri alkalom-
mal. · -..-c 
Csomagolás. 30 tabi. 

POLCORTOLON E TC. Po Ifa 
spray ·-·· 
Hatóanyagok. 400 -mg oxytetracyclinium chloratum, 1 O mg-triam-
cinolonum acetonidum-(40 g) _oldatban. -
Javallatok. Oxítetraciklinre érzékeny mikroorganizmus okozta im
petigo, bakteriális intertrigo,:·dermatitisz, .epidermitisz, .bőr- hámlása, 
exszudativ.piodermatitisz,-·furunkulózis~,ekcéma,._pruriQo ... szeborreás. 
dermatitisz, gangrénás-.akné,_;pemfiQi!sZ;--közönségeS'.akné,-folli_kuli-
tisz, balanitisz, posztoperatív purulens erózió, elektrokoaguláció-utá
ni-éS mechanikus-sérülések. 
Ellenjavallatok. Egyéni túlérzékenység, vfrusos, mikotik<Js és tu
berkulotikus bőrbetegségek (herpesz), posztvakcinációs exantéma, 
bárányhimlő. · . .· . :,) · 
Alkalmazás. A beteg bórfelületre kb. 20 cm távolságbók.1~3 s-i.!J 
kell_permetezni, napjában. 2-3-szar. Posztelektro~oagulációs _erózt
ók esetén naponta csak ·"eQY kezelés szükséges. _ . '- \ _ 
Mellékhatások. Fokális deszi~káció, hámlás •. égető ·érzés. . 
Figyelmeztetés. Számolni kell· a rezisztens_ mikroorganizmusok, 
elsősorban gombák;.-staphylococcusok túlnövekedéséveL A szem 
környékén· nem alkalmazható. _ - . -- · _ 
Megjeg}'zés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint ~.egy. vagy két alkalommal - ismételhető. _, Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt a területileg; ill. szakmailag illetékes fekMbeteg; 
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. ·.,_ .• 
Csomagolás. 1 palack (40.g). · 

POLYÉlÉ Kőbányai P 800 
inj., tabi. .· , . . . ·,· . · 
Ha1;:óariyagok. 10_mg thiaminium chloratum, --2 mg riboflavinum, 
100 mg nicotinamidum, 1 O mg pyridoxinium chioratum •(2. ml) 
amp;-nként;- 5-mg--thiaminium-chforatum, ·2··mg-ribef~avinum,~20 mg 
nicotinamidum; 2 mg pyridoxinium chioratum tabl-."'nként. 
Javallatok. A B-vitam_in-csoport komplex hiánybetegsége e·setén 
hiányos- táplálkozás vagy felszívódási- zavar során.- B-vitamin-cso-
port hiánybetegségeinek megelőzése. __ . _ ,--,:·_ · -
Adjuvánsként: idült·_ májgyulladás. ·ctleilitisz, _,glosszitisz, anémiák, 
neuropátia-_kezelésének kiegészítése.- Altalános. roborálás; 
AdagoláS.-5-:-10 napig naponta-véigy másnaponként 1....:1 ariljl . .int-
ragluteálisan, ill. napi 3~szor_ 1 tabi. .étkezés _után._ _ 
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Kombinált kezelés. Beriberi, pellagra, egyéb 8-vitamin-hiánYálta
pot specifikus kezelésének kiegészítése. 
Mallék hatás. Ritkán allergiás jelenségek. 
Figyelmeztetés. lv. és sc. nem alkalmazható! 
Megjegyzés. Az ínj. csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. A tabi. vény nélkül 
is kiadható. 
Csomagolás. 5 amp. (2 ml); 20 tabi. 

POLYMYXIN B Pfizer s 720 
in j. 
Hatóanyag. 500 OOO NE polymyxinum B poramp.-nként . 
Javallatok. Kevésbé toxikus antibiotikumokra· rezisztens Pseudo
monas aeroginosa-érzékeny törzsei.okOzta akut fertőzések: elsősor
ban húgyúti- fertőzések, rneningitisz és bakteriémia. H.elyileg és 
szubkonjunktiválisan alkalmazva Pseudomonas aeruginosa okozta 
szemészeti fertőzések. Az alábbi, a Polymyxin B szulfátra_ érzékeny 
kórokozók okozta fertőzések, ha kevésbé toxikus_ antibiotikumok 

· hatástalanak vagy ellenjavalltak: H. irifluenzae, ·elsősorban meni.l)_gi
tisz; E. coli, elsősorban húgyúti fertó_zés_ek; EnterobaeteT aerogeries, 
alsósorban bakteriémia; Klebsiella pneumoniae, elsősorban bakte
riémia. 
Elle·njavallatok; Polimixinek iránti túlérzék6nység. Terhesség. 
Adagolás. lm. alkalmazás eselén a napi adag 25 OOO NE/ttkg. ezt 
a mennyiséget 4 részletben, 6 órás időközökben kell beadni. 
Tájékoztató adatok: 

Gyermekeknek 20 ttkg alatt naponta 25 OOO NE/ttkg 

41-<;0 ttkg 1 OOO OOO N E 
21-40 ttkg 500 OOO NE} 

61-<;0 ttkg 1 500000 NE · naponta 
80 ttkg felett legfeljebb 2 OOO OOO NE 
lm. alkalmazás esetén 1-2 ml injekcióscélra készült desztillált vizben 
vagy steril izotóniás nátrium-klorid-oldatban, esetleg 1%-os 
fidokainoldatban kell oldani. 
Intravénás cseppinfúzíókéntí alkalmazása érzékeny kórokozók okoz
ta·súlyo-s szisztémás fertőzések esetén indokolt. Megközelítően -nor
mális vesefunkciójú betegeknek a napi adag 25 OOO NE/ttkg: Vese
károsadott betegeknek legfeljebb 15 OOO N E/ttkg adható naponta. 
A teljes napi adag a 2 OOO OOO N E-et ne haladja meg. A napi adagot 
egyszerre vagy 8-12 órás időközökben alkalmazott irifúziókben kell 
adni. 
Számflott adagját 200--500 ml vagy ennél több 5%-os glükózinfú
zióban kell oldani. Az infúzió beadásának ideje 60-90 perc: 
Intralumbális alkalmazása akkor indokolt, há im. vagy iv. alkalmazva 
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a vér-agy gáton nem-hatol-át, pt_ Pseü~omonas.aeru~;JinoSa-okOzta 
súlyos ·meningitiszben. Adagja 3-4 nap1g-naponta, majd másnapon-
ké-nt: , :. -
gyermekeknek 2 éves kor a.latt: 20 OOO N E, · 
2~14 éves.korú gyermekeknek: 3000(),-50 OOO NE, 
14 éves kor felett és felnőtteknek: 50 OOO N E. .· . · 
A kézeléS.t5 ·napig-folytatható,_ míQ a tenyészt~s eredménye-S~eril 
lesz és a liquor cerebrospinalis glükózszintje normalizálódik. 
Prokain- vagy lidokaintartalmú oldószerrel készült oldatot intralum-
báliSan nem szabad alkalmaznil . : _ . 
Intralumbális alkalmazáskor a-poramp. tartalmát annyi·steril izotóni
ás konyhasóoldatban oldjuk, hogy 0,5-1;,0 mg/m1,es_500ü,-59 OOO 
_NE/ml koncen!.~ációjú_:·old,~t_oJ-.:~verjüiJI:C_": __ ;. :::-:-~ _ ::_-::· :~:~.-.;.,>: :-- -_-,--_ . 
Gyermekeknek 2 éves kor alatt 20 OOO . .NEadhatonaponta 3-4 .napig 
vagy másnaponként 25 OQQ NE. Gyermekeknek, 2 éves:kor felett és 
félnőtteknek 50 OOO NE ad.ható 3-4 nap1g; maJd ugyanez az adag 
másnaponként. . . _ . . - _ ___· . 
Az érzékeny kórokozók általában 2-,3_napon belül reagálnak a _keze
lésre,_ de a teljes eradikációjukhoz tobb hetes kezelésre 1s szukség _ 
léhet. __ _ - . _ / . .- - - - , ·- r-----· 
:Helyi alkalmazása kiegéSzítő kezelés--lehet polim~xinre .érzékeny~-:
elsősorban Gram-negatív kórokozók okozta- helyi fertőzések _keze
lé_s_ébe,n. A Pseudomonas aeruginosa több,_egyéb antibiotiku,mmal 
szemben rezisztenS-törzse-érzékeny a Polymyxin B szul_fá_t _i_ránt_. 
A Polymyxin B szlllfátra é,rzékeny t§rzsek rit~_án v~l~~k.:rezisztenssé. 
Nedvés kötés formájában alkalmazható o·szteomlehtlszben,_sebfer
tőzésekben, fertőzött másod- és harmadfokú"égésekben és...,gyéb, 
elsős_orban PseudOmonas aeruginosa· okozta- lokális fertőz~_se_~~en, 
Helyi alkalmaz~sa -_ellenjavallt olyan fertőzések esetén,._'!le!Yek,~zlsz; 
témássá válhatnak.- pl. cellulitisz, hacsak a keze~ést _egyeb parenterá-
lisan a1kalmazott-a_ntibiotikummal nem egészit1k ki. . -., .· 
Szemészeti alkalmazásra 500 OOO NE-t 2(),-50 ml stenl desztillált 
vizben vagy izotóniás konyhasóoldatban kell oldani; igy ml,.enként 

. 1 O OOCl,.-25 OOOeNE-t tartalmazó oldat nyerhető. . . . 
PseUdomonas aeruginosa a 0;:-1-.%~os 

·. (10 OOO NE/ml) óránként 
., "3 csepp; .majd 
cSepj)entéSek gyakorisága. _ . ·, · . · 
A cófrü!a ·és a corijunctiva Pse~d~monas ~erugmosa ~kozta :fer~ 
tőzéseiben szubkonjunktivális !nj. formáJáb~n legfeljebb .napl 

- -100 OOO~NE.adható .. Szisztémás és szemészeti-kezelés.esetén a .. napi 
adag nem lehet több 25 OOO NE/ttkg,nál. . . . . 
Adagolás veseelégtelenségben:· az adagot é~ a_z alkalmazás gy~kon
ságát megfelelően csökkente~t:kell._ A: kreatmm-clearance értekétől __ 
függően .a következő adagok Javasolhatók: . . ·. 
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-im. és iv. alkalmazás esetén, ha a kreatinin-clearance a ·normál 
érték 3<Hl0%-a. 10 OOü,-15 OOO NE/ttkg naponta;· 

--ha a kreatinin-clearance a normál érték 30%-a, vagy ennél kisebb, 
1 O OOü,-15 OOO N E/ttkg a kezelés elsó napján, ezt követően 2-3 
naponként 1 O OOCl,.-15 OOO N E/ttkg; 

- anúria eset én 1 O Oü,-15 OOO N E/ttkg a kezelés első napján, ezt 
követően 10 OOO NE/ttkg 5-7 naponként. . .c. ·"""" 

Mellékhatások. Nefrotoxikus reakciók (albuminúria, cilindrúria, 
azotémia, a dózis növelése nélkül emelkedő szérumkoncentráció}; 
neurotoxikus reakciók (arcpír, szédülés, mely ataxiáig fokozódhat, 
aluszékonyság, perifériás paresztázia a száj körül és végtagokon);_ 
apnoé. 
Intralumbális alkalmazás esetén meningeális izgalom jelei (láz, fejfá
jás, nyakmerevség, emelkedett sejtszám a cerebrospinális folyadék
ban). 
Ritkán gyógyszerallergia, urtikária, fájdalom az im. adott inj. helyén, 
iv. alkalmazás esetén tromboflebitisz. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- kurareszerú izomrelaxánsokkal és egyéb neurotoxikus gyógysze

rekkel (légzőszervi depressziót, apnoét okozhat}. légzésbénulás 
jelei esetén a gyógyszer adását fel kell függeszten i, szükség esetén 
a légzés támogatása ajánlott. 

Együttadása kerülend6: , 
- egyéb neurotoxikus és/vagy nefrotoxikus gyógyszerekkel és 

egyéb aminoglikozid antibiotikumokkal (toxicitásnövekedés}. 
Figyelmeztetés A kezelés előtt és folyamán a betegek vesefunk
cióját és a gyógyszer vérszintjét gondosan ellenőrizni kell, vesekáro
sodáS és N-retenció esetén csökkentett adagok alkalmazandók. 
Csökkent vizeletelválasztás és- a vér karbamidnitrogén-szintjének 
emelkedése esetén a kezelést meg kell szakítani. 
Megjegyzés. of< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin· 
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 amp . 

POLYMYXIN M sulphat Medexport S 720 
tabi. 
Hatóanyag. 500 OOO N E polymyxinum M sulfuricum tabl.-nként. 
Javallatok. Gram-negatív baktériumok (B. pyocyaneus, E. coli, 
shigellák stb.) okozta enteritisz, enterokolitisz .. Akut és krónikus 
dizentéria. Bélmútétek előkészftése, más antibiotikummal kombinál
va. Csecsemők és kisgyermekek coli-enteritisze. 
Ellenjavallat. Bár orálisan adva gyakorlatilag nem szívódik fel, a 
v~seműködés károsodása esetén csak igen nagy körültekintéSsel 
adható. 
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Adagolás. Felnótteknek az eset súlyosságától függően naponta 
2-3 millió NE (4-6 óránként 1 tabi.). · .· · . 
A napi •adag ·legfeljebb 3 millió NE lehet. . .. " 
Gyermekfi!(nek:4 éves korig ttkg-onként 100 OOO NE a nap1 adag" 
5--7. éveseknek a napi összadag 1 400 OOO NE, 8-10-év~eknek a 
napi összadag 1 600 OOO NE, 11~14 éveseknek a ""P.' osszadag 
2 OOO OOO NE, melyet 34 egyenlő adagban kell' beadm. . · 
A kezelés időtartama az eset súlyosságától függóen 5--1 O nap, me
lyet szükség .esétén 3-4 napos szünetcközbeiktatásával me~r ·lehet 
ismételni. 
Gyermekek kezelésót célszern fekvőbeteg-gyógyintézetbenvégezni. 
Mellékhatások. Albuminúria, a vizelet mennyiségének és:slirúsé~ 
gének _csökkenése. önmagában t1éiTt __ t~szL_,szQkségeSsé·_,-a ·kezelés 
megszakftását. Kifejezett oligúria (normális -folyadékbevitel mellett 
500 ml alatti diurézis) vagy progresszív azotérnia ·esetén tovább nem 

· adható. 
Figyelmeztetés. Az esetleg je:le~tkező nefrotoxikus-hatás miatt a 
Vizeletet másodnapOnta ellenőnzm kell. 
Megjegyzés. +-Csak vényre adható ki, és csak egyszeri-alkalom~ 
mal. 
Csomagolás. 20 tabi.; 50 tabi. 

POL VVlTAPLEX 8 Chinoin P 800 
drazs~_. 
Hatóailyágok. 1 _llR cyanocobalam·i~um~ ~OOO NE érgocalcifero~ 
Ium· 3000 NE retinolum, 0,5 mg ___ pyndoxm1Um __ ch_loratum~fl,5 mg 
ribafiavin um, 5 mg thiaminium .chloratum, 1 O mg nicotil'l.(j.níi_c;tum, 
50_ mg acidum asq.ofbicum dl'azsénként.. · í· •. -,:~-- ~ 
Javallat. Hipovitarrlínózis."_ · _- __ ,. ·: . .- _-- . ·--~----
Ad,agolás. Feln6tt8khek: 3-szar __ n_aP9r;t,ta 1 drazsé,_,g-.;flrmeke~nek 
napi 1 · drazsé. 
Megjegyzés. +Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 25 drazsé;_ 500 drazsé. 

POLY:V:ITAPLEX 10 Chinoin 
drazsé . 
. Hatóanyagok. ,!)QQ -NE ergocalci!erolum,_1 OOO. NE retinol~m.· _0;_5 
~g.cyanocobalaminum, O, 1 mg ac1dum fohcum, 0,2 ffi!:iJ pynd<?XIOI
um chioratum o·s mg thiaminium chloratum,f0_,5 mg nbofh~~mum, 

,1 mg·caldum' pántothenicum, 5 mg·ricotinamidum és-20·mgoaci-
dum ascorbicum drazsénként-.· '--· 
Javaliat;-Hipovitaminózis._ - _- _ -·· . _ -. 
Adagolás.-Feln6tteknek naponta 1-3-drazsé; gyermekeknek nap1 1 
drazsé. - - - - - - ____ , .... ~."'-
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F~gyelmeztetés. TartóS alkalmazása esetén 1 éves korori túl egy~ 
idejű profilaktikus D-vitamin-adás felesleges, csecsemőkorban pe~ 
dig a D-vitamin adagját megfelelően módositani kell. 
Megjegyzés. + Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 24 drazsé. 

POR 8 
i nj. 

Sandoz l 260; .!:4ZOO 

Hatóanyag. 5 NE ornipressinum (1 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Helyi alkalmazás: 
Fül-orr~gégészetben: tonzillektómia, szeptotómia, a közép-és a bel
sőfül mútétei. 
Sz01észet-n6gyógyászatban: vaginális sebészi beavatkozások, mio
mektómia, epiziotómia. 
Általános sebészetben: a bór és a végtagok sebészi beavatkozása i, 
égések ellátása (pörkeltávolítás}; plasztikai és kozmetikai sebészeti 
beavatkozások. 
Uro/ógiában: transzuretrális műtétek, prosztatektómia alatti és utáni 
vérzések megelőzése; excesszív vérzéssei járó cisztitisz. 
Szisztémás alkalmazás: Kollapszus, vérző oesophagusvarixok. 
Ellenjavallatok. Angina pectoris, súlyos hipertónia, terhességi to~ 
xémia, epilegszia. Gerincveló-érzéstelenítésben nem alkalmazható. 
Adagolás. Altalában 10 ml anesztetikum oldathoz 1 NE (0,2 ml); 
erősen vérbő mútéti területen alkalmazva 30 ml anesztetikum oJdat~ 
hoz 5 NE (1 ml) adható. Általános érzéstelenítés esetén fenti arány~ 
ban adható helyi érzéstelenítővel vagy izotóniás nátriumklorid
oldattal. 
Kapillárisvérzésekben (instilláció vagy tamponálás) 5--10 NE 
(1-2 ml) 10--20 ml izotóniás konyhasóoldathoz vagy hígitatlanul. 
Kollapszusban: 5-10 NE (1-2 ml) 500 ml glükózoldathoz (az üve
get néhányszor meg kell fordítani, hogy az elegy alaposan összeke
veredjék) iv. infúzióban (60-80 csepp/perc). 
Vérz6 oesophagusvarixok kezelésében: 20 NE (4 ml} 100 ml izotó
niás konyhasóoldathoz 20 percig tartó infúzióban. Ha a vérzés to
vábbra is fennáll vagy megismétlődik, az adag néhányszor megismé
telhető. 
Mellékhatások. A bőr elfehéredése. iv. alkalmazáskor émelygés 
vagy· hányás, abdominális fájdalmak, székelési inger, mely a fokozott 
bélperisztaltika--következménye. 
Figyelmeztetés. Mivel a koszorúereket szúkiti· és a terhes méh 
vérellátását rontja, terhes nőknek és coronariabetegségben·szenve~ 
dőknek 2 NE-nél több nem adható. 
Olyan állapotokban, amelyekben a vérnyomás átmeneti emelkedése 
netn kivánatos, csak óvatosan adható. -
Az injekciós oldat közvetlenül az alkalmazás előtt hígítandó. 
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Megjegyzés. + Yényeij nem -rendelhető. SzakorVosi rerldeÍőinté
Zétek-_(gondozQ_intéze_tek) költs_égvetésük terhére szerezhetik -be az 
őket·ellátó.gyógyszertárakból. 
Csomagolás. 50 am p: (1 ml). 

PORCIDERM Human .T700 
Összetétel. Liofilezett, majd sugársterilezett, 0,2--0A mní egyenle
tes rétegva~agságú, biOlógiai kötés céljaira szólgáló sertésírha; 
Javallat, Egett seb átmeneti vagy végleges fedése valamennyi sú
lyossági fak. esetén,. az égésbetegség különbözó stádiumában: 
- ll. fokú égések első ellátása; a hólyagok eltávolltása után azonnal 

a sebfelszinre téve végleges biológiai.kötéskéntvagy szükség ese-
tén-folyamatosan cserélve:a gyógyuláSig; - -

.- más módon kézeiti renyhén hámosodó, ll. fokú ligett sebtelszinek 
védelme, gyors hámosítása; 

-lll. fokú égés nekrotikus sebfelszínének eltávolításakor keletkezett 
sebek átmeneti fedése; • 

- nagy kiterjedésa égés, elégtelen adóterület esetén bőrátültetéskor 
a saját átültetett bőresíkok közti területek ideiglenes fedése-adqiQ, 
amíg az adóterületek ismét felhasználhatók lesznek. \_ 

Baleseti sebészetben és műtéti nekrektómia után időleges-vagy vég
leges biológiai kötésként nyiltoebek, denudációs bőrhiányok, in, ér, . 
ideg, csont, porc ideiglenes fedése. Lábszárfekély (ulcus cruris) 
kezelése. 
Jó sebalap előkészítésére mind elsődleges bőrhiányok, mind má
sodlagos nekrektómiák után a végleges bőrátültetés szál)'lara ... 
Ellenjavallat. Fertőzött sebfelület, anaerob fertőzés és e:nnek·gya-
núja. - ',_, 
Alkalmazás. Az aszeptikusan felnyitott tasakból a sertésirhal_1 
percre- szobahőmérsékletú, steril izotóniás nátrium-klorid-oldatba 
helyezzük, majd felszínével simán ráhelyezzük a.tiszta seb-
felszinre.--Ha miatt átnedvesedik, újra Kez-

kell CSE>rellnl,amlg 

i 
cserélni, néhány csere 
felszin!. 
Figyelmeztetés. Fertőzött sebeken lokális kemoterápiás kezelés 
utálThasznál ható. Ha a Porciderm lapok alatt gennyes· sebváladék 
gyalik meg, a sebfelület váladékmentesltése és fertőtlenftése után 
sem szabad az ismételt alkalmazásával klsérletezni. A sertésiihét 
életképteJen területre tenni nem érdemes. mert ott nem fejtheti ki 
hatását. ·· ·· · · 
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Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-.gyógyintézeti (gondozóinféze
ti) felhasználásra. Közvetlenül-a Hunían Oltóanyagtermelő és Kutató 

· Intézettől szerezhető be. 
Csomagolás. 1 x 3 dm2

; 2 x 0,5 dm2
; 1 O x 0,25 dm2

. 

POSTIND R 
tabi. 

Kőbányai· 

Hatóanyag. 0,75 mg norgestrelum tabl.-nként. 

Q 231 .. --·""_;:..,..". 

Javallat. Orális fogamzásgátlás. A nemi életet ritkán, alkalomszerű
en élő nőknek tanácsolható, mivel a Postinor tabl.-t havOnta max. 
2-4 alkalommal szabad bevenni. Ennél gyakrabban nemi életetélők
nek csak a kombinált fogamzásgátló tabi. (vagy egyéb fogamzás-
gátló módszer) alkalmazható. . 
Ellenjavallatok. Máj- és epeutak betegségei. a kórelőzményben 
szerepló terhességi sárgaság. 
Adagolás. Egyszeri vagy megismételt közösülés után az első aktust 
követően 1 tabl.-t kell bevenni. 
Tartósabb együttlétet (többszöri, halmozott koituszt) követően az 
első tabi. bevétele után 8 óra elteltével ismét be kell venni 1 tabl.-t. 
(Halmozott közösülés esetén tehát összesen 2 tabi. vehető be.) 
Mellékhatások. Hányinger, áttöréses, ill. megvonásos vérzés a 
tabi. bevétele utáni 2-3. napon, amely R utascorbio adásával csök
kenthető. Nagyobb mértékű vérzésesetén a Postinor ú jabb alkalma
zása·el.ótt nőgyógyászali vizsgálat indokolt. 
Figyelmeztetés. Havonta legfeljebb 4 tabi. szedhető! 
Megjegyzés. lio Csak vényre adható ki. Egyszeri alkalommal 2-3 
hónapra elegendő mennyiség (10 tabi.) rendelhető.- Rendelhető
ségét a 23/1983. (Eü. K. 23.) utasítással módosított 23/1973. (Eü. 
K. 17.) EüM utasításban, valamint az EüM. 89560/1979. (Eü. K. 
1980. 1.) sz. közleményben szabályozzák (1.: .3.7 fejezet). 
Csomagolás. 1 O db tabi. 

POTESEPT Alkaloida s .300 
szirup 
Hatóanyagok. 2,00 g sulfadimidinum, 400 mg trimethoprimum 
(50 ml) szirupban. 
Javallatok. A fels6 és alsó légutak fert6zései: akut és krónikus 
bronchitisz. bronchiektázia. pneumónia, tonzillitisz, szinuszitisz, fa-
ringitisz. _ , 
A vese- és a húgyutak ferttJzései: akut és krónikus cisztitisz, pielitisz. 
pielonefritisz, uretritisz. 
Epehólyag és az epeutak gyulladásos megbetegedései: 
kolecisztitisz, kolangitisz. 
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A iJyomor·bél rendSzer· feitózései: enteritisz, _typhus abdominalis 
paratífusz, dizentéria. - ~ -- - .,_- ' 
Bőrfertőzések: pioderma, furunkUlus, abszcesszus, sebfertőzés. 
EltenjavaiiStOk. Máj- és veseelégtelenség, vérdiszkrázia, szulfon· 
amidtúlérzékenység. . · 
Adagolás. CsecSemőknek és-kisgyermekeknek naponta 3-4 ttkg
onként 2,5 ml, két részletben. _ 0 --~"--_. __ - -;-: 

lh---1 éves korban napi 2-szer 2,5 ml (2-szer 0,5 adagolókan-ál} 
1-2 éves korban napi 2-szer 2,5-5 ml.(2-szer 0,5-1 adagolóka~ál), 
3-6 éves korban napi 2-szer 5-7,5 ml (2-szer 1-1 % adagolókanál) 
7-12 éves korban napi ·2-szer.7,5-1 O ml (2-szer 1 %'-2 adagolóka: 
nál) (reggel és este) étkez.és után .. · 
Az adagolókanál 5 ml.úrtartalmú. (40 mg trimetoprim+200 mg 
szulf~d1m1d10). - -.:._ -:., 
Elnyújtott adás esetén_--(piúria,.asthma broiÍchiale;--bronchitisz·-Stb.} 
fenntartó adagot- általában aszokásos adag felét-'- mindenkor csak 
orvosi ellenőrzés mellett szabad,-alkalmazni. 
Mellékhatások. Rossz közérzet, fejfájás, gyógyszerexantéma, gyo
morpanaszok (utóbbi ellensúlyozására célszerű kevés- sósavat is 
adni). Ritkán múló jellegű vérképzőrendszeri károsodás észlelhe,tő 
(leukopénia, trombocitaszám- ·és folsavszintcsökkenés), mely ~lv41-
tozások folsav adására gyorsan rendeződnek. Májkárosodás. Örök-
letes gyógyszerérzékenYség előfordulhat... : 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- feni~o_i~nal (a fenit?in szérumszintje toxikusig emelkedhet); 
- szahc1latokkal, femlbutazonnal és; naproxennel (a szulfOnamid-

komponens szérumszintjét toxikus én;ékre emelhetik); (L)TI'ég Po-
tesepttabl.). · • · · ;. ; . 
Fiigyelmeztetés. Koraszülöiteknek-és újszülöttekhek, tovább'á-cse:. 
csemó~n·ek -s hetes korig nem, 3 hónapos·kor'a·laft csak kivéteiEi:Sén 
adha~.ó> Korl~tozott vesefunkció esetén --- a kumuláció veszélyének 
elkerulése vegett - csak redukált adagok adhatók. (A plazmakan
centráció meghatározása ajánlatos.) Hosszan tartó kezelés ·alatt a 
vérkép (a trombocitaszám is!) rendszeres -ellenőrzése szijks;éges. 
úvatosan adagolandó folsavhiányos anémiában. A kezelés· 
alattmegfelelő mennyiségú folyadékbevitelről gondoskodni kell. .Ha ... ·•c''+·· .. 
a kezelés ideje alatrexantéma keletkezik,·a gyógyszersZedésétabba 
kell hagyni. 
Me"~jegyzés. Ifiifi Csak vényre adható ki, és cs"ak egyszeri alkalom-. 
mal. 
Csomagolás .. 50 nll_ szirup. 
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POTESEPT Alkaloida S 300 
tabi. 
Hatóanyagok. 400 mg sulfadimidinum, 80 mg trimethoprimum 
tabl.-nként. 
Javallatok. L.: Potesept szirup, továbbá: a nemiszervek megbete
gedései: gonococcus-uretritisz, prosztatitisz. 
Ellenjavallatok. Máj- és veseelégtelenség, vérdiszkrázia, szulfon
amidtúlérzékenység, terhesség (az első harmadban és a szülé'Stitfeg. 
előző hetekben). 
Adagolás. Feln6tteknek: kezdő adag napi 2-szer 2 tabi., fenntartó 
napi adag 2-szer 1 tabi., a napi adag felső határa 2-szer 3 tabi. reggel 
és este, étkezés után. 
Gyermekeknek: 1 éves korig naponta ttkg-:-onként 6 mg trimetop
rim+30 mg szulfadimidin, melyet 2 egyenlő résZben (reggel és 
este) kell bevenni. 1-2 éves korban naponta 2-sz-er V.. tabi., 3-6 éves 
kórban naponta 2-szer 'Ih tabi., 7-12 éves korban naponta 2-szer 1 
tabi. (reggel és este) étkezés után. 
Kisebb gyermekeknek célszerűbb a Potesept szirup, ill. a.Potesetta 
tabi. adása. 
Mellékhatások. L.: Potesept szirup. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
--orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozódása); 
- feniteinnal (a fenitein szérumszintje toxikusig emelkedhet); 
-orális antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
- metotrexáttal (ennek szintje a szérumban toxikusig emelkedhet); 
- szalicilátokkal, fenilbutazonnal és naproxennel (a .szulfonamid-

komponens szérumszintjét toxikus értékre emelhetik). _ 
Figyelmeztetés. L: Potesept szirup, továbbá: óvatosság ajánlatos 
a szer adásában: krónikus aikaholisták kezelésekor, az immunszupp
ressziv szareket szedő PCP-s betegek kezelésekor. Laktáció ideje 
alatt - az első 6 hétben - adása kerülendő. Ha azonban minden 
antibiotikumra rezisztens és szulfonamidra érzékeny törzs okozta a 
fertőzést, akkor az anya kezelése alatt és az azt követő 3 napon át 
az újszülöttnek más anya tejét adjuk, végső esetben mesterséges 
táplálása szükséges. 
Megjegy~és. Ifi Ifi Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.- Az Intézet-készletéből kell térítésmentesen kiadni a bőr~ és 
nemibeteg-gondozóban gyógykezelés alatt álló nemi betegnek. 
Csomagolás. 20 tabi. 

POTESETT A Alkaloida S 300 
tabi. 
Hatóanyagok. 100 mg sulfadimidinum, 20 mg trimethoprimum 
tabl.-nként. 
JaVallatok. Ellenjavallatok. L.: Potesept szirup. 

561 



Adagólás. Átlago~_ napi adag csecsemőknek és kisgyermekeknek 
3-4 ttkg-onként 1 tabi.: 
*-1 éves korban (6-1 O kg) naponta 2-szer 1 tabi.; 
2 éves korban (12 kg) naponta 2-szer 2 tabi.; 
3-6 éVes korban naponta 2-·szer-2-3 tabi:; 
7-12 éves korban naponta 2-szer 3-4 tabi. (reggel és este) étkezés 
után: - _ 
Elnyújtott adás esetén (piúria, asthma bronchiale stb.) fenntartó 
adagot - általában a szokásos adag felét - mindenkor csak orvosi 
ellenőrzés mellett szabad-alkalmazni. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. Figyelmeztetés. 
L.: Potesept szirup. 
Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom-
mal. · 
Csomagolás. 20 tabi. 

PREDNISOLON Kőbányai T 200 
kenőcs 
Hatóanyag. 25 mg prednisolonum (5 g) lemosható kenőcsben: 
(A 20 g-os tubus négyszeres mennyiséget tartalmaz.) / 
Java l latol(.' Ekcéma különféle- formái; akut és krónikus derma*i
szek, eritrodermia,- gyermekkori atópia bőrtünetei, pruritus ani --et 
vulvae. ~ 
Alkalmazás. A beteg bórfelületet naponta 2-3-szor vékonya n be
kenjük. 
Mellékhatások. Nagy bórfelületen és hossza!Jb ideig alkalmazva 
fe lszivódhat és-általános hatást fejthet ki. AzonOs·felületeQ'fartósan 
alkalmazva- különösen gyermekeken- atrófiát okozhat.-----. -- ____ ,.-.-. -, 
Megjegyzés. +._Csak vényre adható ki. Az orvos rerldel_kezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. -~c.-/ 
Csomagolás. 1 tubus (5 g); 1 tubus (20 g). 

PREDNISOLON Kőbányai mV 100 
ta b L 
Hatóanyag.· 5 mg prednisolon um tabl.-nként. 
Javallatok. Polyarthritis rheuinatica acuta et--chronica, periarthritis 
hüme·roscapulads, sp·őndy-larthr'itiS ·ankylopoetica·,-tebris·rheumatica, 
carditiS rheumatica. Asthma bronchiale, statu·s asthmaticus; külön
féle akut és krónikus allergiás megbetegedések (gyógyszertúlérzé
kenység, szérumbetegség, urtikária, szénanátha,- vegyi anyagokkal 
szembeni túlérzékenység, Quineke-ödéma stb~)~ Addisön-kór, akut 
mellékVesekéreg-elégtelenség, adrericgenitális szindróma, nefrózis: 
Agranulocitózis, leukémiák különféle formái, Hodgldn--kór, purpura 
thrombocytopenia, anaemia haemolytica. . 
lupus erythematodes disseminatus,-p_emfigusz, peria1teritisnoaosa. -'-, 

562 

ekcéma, pruritusz, dermatitis exfoliativa, pszoriázis. _ Ophthálmia 
sympathica, konjunktivitiszek.allergiás alakjai, nem gennyes kerati-

. tisz, iritisz, iridociklitisz, uveitisz, korioditisz. Hepatitisz, coma hepa- · 
tic_um. Hipoglikémiás állapot. _ .- -
Sajátos_gyermekgyógyászati javallat: febris rheumatica, chorea mi
nor, asztmás hörghurut; nefrózis. 
Ellenjavallatok. Ulcusyentriculi et duodeni. Oszteoporózis. Cushing~ 
kór. Tromboembóliás hajlam. Veseelégtelenség. Súlyos 1\ipelfl>nia. 
Herpes simplex. Varicel la. Vakcináció időtartama. Aktív tbc. Terhes
ségben, különösen az első harmadban a glükokortikoidok adása 
relatíve ellenjavallt, mert károsíthatja a magzatot: mérleQelni kell a 
terápia várható előnyét és hátrányát. 
Adagolás. Individuális. Az adagok napszakonkénti elosztása kö
vesse a Q_lükokortikoidok élettani szekréciós ritmusát: reggel nagy, 
délben kezepes és este esetleg csak kis adag adandó. 
Felnőtteknek akut állapotokban és bevezető adagként általában napi 
20-30 mg (4-6 tabi.). Krónikus és fenntartó adagja napi5-10 mg 
(1-2 tabi.). A me9ad?ttnál nagyobb adagokra is szükség lehet pl. 
nefróz1sban, leukem1aban, egyes reumás megbetegedésekben is. 
A kezelést fokozatosan egyre csökkenő adagokkal kell megszüntet
ni. Ha az anamnézisben pszichózis szerepel, nagyobb adagok adása 
körültekintést igényel. 
Gyermekadagok: napi 1-2 mg/ttkg, 4-6 adagra elosztva. 
Mellékhatások. Csökkent ellenállás fertőzésekkel szemben, hiper
tóni_~ ... _glükózúria, .hipo.~alémia, negatív N-mérleg (katabolizmus), 
mellekvesekéreg-k1merulés, oszteoporózis. Hiperaciditás, ulceráció. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Egyűttadása_ kerülendó: 
- barbiturátokkal Addison-káros betegnek (krízishez vezethet). 
Ovatosan adható: 
- oi'á~is antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); 
- antl~<?agulánsokka.! (antikoaguláns hatásnövekedés); 
- szalleliátokkal ( csakkenhet a plazma szalicilátkoncentrációja· a 

mellékhatások összegezódhetnek pl. okkult vérzés); ' 
- b?rbit~rátokkal (csökkenhet a kortikoszteroidhatás); 
- .d1uret1kumokkal (fokozott hipokalémia). 
figyelmeztetés. látens tbc-ben csak tuberkulosztatikumokkal 
együtt adható. Diabetes maiiitusban csak abszolút indikációban 
vagy feltételezett inzulinrezisztencia kivédésére adjuk. Fertőző be
tegségekben csak óvatosan, specifikus kemo-, ill. antibiotikus. terá
piamellett alkalmazható. Huzamosabb időn át való szedése fokozott 
K-ürítés~. _Na-r~tenci~t és ödémát okozhat. Ennek elkerülésére napi 
1-2 g kal.tumsot (kaltum chloratum, kalium citricum) adagoljunk. 
A katabolizmus és az oszteoporózis veszélyének csökkentésére eset
leg egyidejű Nercboi adása szükséges. A kúra során rendszeres 
vérnyomásmérés, vizelet- és székletvizsgálat kívánatos. Fokozatosan 
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csökkenő adagokkal kell a ke:Zel.ést befejezni, utána ACTH adása is 
mérlegelendő:(bőrpróba_l). -Orális antidiabetikumok, valamint .anti
koagulánso_k adagját célszerű újra beállítani a kortikoszteroidterápia 
alatt·--Diuretikumokkal együttadva-fokozottar-figyelemmel kell kí
sérni a szervezet elektrolitháztartását (káliumsó pótlása):Szalicilátok 
egyidejű adásakor, ha csökkentjük a:kortikos:ztero_idadagot, a sza:.' ici
lát adagjának-egyidejú·csökk-entésére·is-szükség lehet {a kisebb-adag 

·szteroid kevésbé Csökkenti a vér szalicilátszintjét). · 
Megjegyzés.+ 1ft Csak vényre-adható,ki, és csakegysz~ri:~l~alo_m
mal. A vesetranszplantált betegek-számara a beteg ellenorzeset veg
ző orvOs kórházi javaslata alapján a kijelölt gyógyszertárak- (l.: 4.6 
fejezet) térítésmentesen szolgáltathatják ki. · -
Csomagolás. 20 tabl;,100 tabi. · 

PREDNISOLON-J ·Kőbányai T 200 
kenőcs 
Hatóanyagok. 25 mg prednisolonum, 150 mg cliochinolum (5 g) 
lemosható' kenőcsben. 
Javallatok.:-Kokkogén és mikogén.ekcémák, diszhidrózis, bakteriá
lisan felülfertőzött ekcémák, intertrigo, __ anogenitális pruritusz és-~k::. 
cérna; valamint olyan érzékeny-bőrön fejlődött felületes kör-ülírt f~r
tőzések, amelyekre egyéb antibakteriális és antimikotikus kezel~s 
hatástalannak bizonyult. · ~ 
Ellenjavallat. Jódérzékenység. 
Alkalmazás. Naponta 1-3-·szor vékony rétegben~·a bőrön elkenjük. 
Mellékhatások. Nagy bórfelületen alkalmazva lelszivódhat és a 
prednizolon -általános hatást fejthet ki.- Azonos. felületen<1artósan 
alkalmazva --különösen gyermekeken- atrófiát okozhat:-'.'·.' --~---- ·\ 
Figyelmeztetés. A fehérnernút elszín,ezi~ _ '_«· <-': , f 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre adhato .kl,- Az -orvos renelel kezese 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g). 

PROBON Chrnain A 700 
drazsé 

Hatóanyag. 3oo m
9 r~·:m~a~jz~o.~liu!m~j~:;r:::Jrif,!~~~;;k~\;~~~~~~·!~:: 1 JavaUátok;·--- Króniküs 1 -

-· Egyébfájdalmakban:·a .. · . _, , nef!l~ZÜ~tet-
hetö fájdalmak csíllapitása, gorcsoldókkal. és kabito ~atasu fá)~a
lomcsíllapitókkal kombinálva. A légzésre gyakorolt el anyos hatasa 
miatt különösen javallt idős betegek fájdatmainak csillapítására; 
Fejfájás csíllapítására nem a/kalmasJ_ ·. . ~ · 
Adagolás; Felnöttek egyszeri adagja fájdalom eselén 300 ,!'19 (1 
drazsé). Napi adagja szükségszennt 900 mg (3 drazsé);.lekvobeteg 
részére 1200 mg-ig (4 drazsé) emelhetŐ.·• · · ···' 
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Mellékhatások. Enyhe hányinger, szédülés és kábultság, sa terá· 
piás adagot meghaladó adag esetén fejfájás. 
Figyelmeztetés. Fokozza mind a centrális depressziós -szerek, 
mind a kábitó hatású fájdalomcsillapitók hatását, ezek-egyidejű al~ 
kalmazásakor- egyén_i megítélés .alapján - az adagok csökkentése 
ajánlatos. . 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kL Az orvos rt::IJd~l~zése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. · 
Csomagolás. 1 O drazsé. 

PROCAINAMID Charnapol H 200 
inj., tabL 
Hatóanyag. 500 mg procainamidium chioratum (5 ml) amp.
nként ill: 250 mg procainamidium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. Kamrai tachikardia, kamrai extraszisztolia, pitvari arit
mia. 
Ellenjavallatok. Prokainamidtúlérzékenység, kardiális elégtelen~ 
ség, bradikardia, hipotónia. 
Adagolás. Ha a per os adagolás nem oldható-meg, im. is adható. 
lv. beadást csak a végső esetben alkalmazzunk. 
Kamrai aritrniában szokásos adagja felnötteknek 0,5-1 g (24 tabi.) 
3-6 órás időközökben. lm.: 200-1000 mg (2-10 ml), 4-<i órás idő
közökben. lv.: 200-500 mg (2-5 ml), 4-<i órás időközökben. 
Pitvari aritrniában kezdő adagja 1,25 g (5 tabi.). Ha ez-az adag~ 
beadás után 1 órával nem váltja ki a kivánt EKG-változást, további 
3 tabl.-t adunk, majd az aritmia megszúnéséig 2 órás időközökben 
további 24 tabl.-t. A fenntartó adag 0,5-1 g (24 tabi.) 3-6 órás 
időközökben. Az egész napi adag nem haladhatja meg az 5 g-ot-(20 
tabi.). 
Gyermekek átlagos per os adagja napi 25 mQ/ttkg, napi 4 részre 
elosztva. 
Mellékhatások. GaSztrointesztiilális zavar, vérnyomáscsökkenés, 
szisztémás lupus erythematosus. 
Figyelmeztetés.· Az iv. befecskendezés lassan történjék; a percen· 
ként beadott mennyiség 25-50 mg, maximum 1 00 mg (1 ml) lehet. 
Tartós _adagolás esetén az EKG és a vérkép elle:nőrzése szükséges. 
Pitvarremegésben és - lebegésben a prokamam1d hatása nem meg-
bizható. . 
Megjegyzés. 1ft A tabi. csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezé
seszerint-egy vagy két alkalommal-- ismételhető. --Az inj. kizárólag 
fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóintézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (5 ml); 20 tabi. 
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PROCAINUM HYOROCHLORICUM Kőbányai- . D 100 
i nj. 
Hatóanyag. -40 mg praeainium chioratum -{2 rlll) amf).-nkent;- az 
5 ml 0<$ amp. 100 mg, a-1 O ml-es am p. 200 mg hatóanyagat tartal-
maz. _,- ' · ~ 

Javallát~ Helyi·érzéstelenítés.-- _ _._ - _ .-
Ellenjavallatok._ ProkainérzékenySég, súlyos pitVar.:.kamrai:;·áiveie
tési zavar; óvatosan adandó ·akut -dekompenzált szivelégtelenség 
esetén. , 
Adagolás. lnfiltrációra 8-szaros, ill. 4-szeres hígításban 
(0;25--0,50%-os oldatként), vezetéses érzéstelenitésre: kétszereSére 
higitva (1 %-os oldatként l vagy higitatlan ul (2%-os oldatként l ·hasz-
nálatos sc. vagy im.- _ _,._ _ -
MeUék-hatások. Szédülés,hányás;'nagyobb adagok eseténbradi-
kardia,- ritmuszavarok, -kábultság.;. görcsök, -sokk;- -- ~ 
Gyógyszerkölcsönhatások. uvatosan adható: 
.-.depolarizáló izomrelaxánsokkal (pl. szukcinilkolin hatását elnyújt~ 

hatja); · 
- szulfonamidokkal (hatásuk csökkenhet); 
--kolineszteráz-bénító_kkal (hatását elnyújtja); 
~-digitáliszkészítményekkel,(azok hatását !okozhatja). .. . • , 
:Megjegyzés. If! Csak vényre adható ki. Az- orvos rendelkezéSe 
szerint_- .egy vagy két· alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 O amp. (2 ml); 1 O amp. (5 ml); 100 amp. (5 ml); 
10 amp: (lO.ml); 100 amp. (10 ml). · • 

<'i 
PROOECTIN Kőbányai H-500 

tabi. · ' 
._;.HatOanyag.--250- mg __ pyr_icarbatum tabl.:-nként, ·-~,___.~ .-

Javallatok. Arterioszklerózis, ill. mindazon öbliterativ verőérbeteg~ 
ségek, amelyekazérlumen szúkülésével, elzáródásával vagy ér'falká
rosodással járfiatnak együtt: arteriosclerosis obliterans, thrombangi~ 
itisoblite'rans (Buerger--kór), angiopathia.diabetica, aortaiv-szindró~ 
ma, subelavian steal-szindróma. 
Ce_!ebrovaSzkuláris keringészavar: cerebrálszklerózfs, intermittáló 
vertébrális·szindtó'má, VertebrobBZiláris· Si.ihdióliléf. · · · · · --
Obliteratív szemészeli angiopátia: arterioszklerótikus és· diabéteszes 
retinopátia, a retina és az üvegtest-hemorrágiája, a vena,centralis 
retinae trombózisa. Obiiteratív coronariamegbe.tegedés, ill. infarktus 
utáni· kezelés. · 
Adagolás. A kezdő adag naponta 750 mg (3-szar 1 tabi.), majd 
napi 1500 mg (3-szor 2 tabi.) a tüneti kép javulásáig. A fenntartó 
adag naponta 750 mg (3-szar 1 tabL). A kezelés több hónapon át 
folytatandóc·Kombinációs kezelésre is alkalmas. - -- ---
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MellékhatáSok. Gasztrointesztinális panasz, palpitáció, tBchikar~ 
dia. E tünetek az-adag csökkentésével megszúnnek. Kóros-metabo
lizmusa következtében hepatotoxikus metabolitok képződhetnek, 
amelyek hl:lveny májkárosodást okoznak. 
Figyelmeztetés. Kúraszerú alkalmazása során 4-6 hétenként jaVa~ 
salt a beteg hepatológiai vizsgálata, amely a fizikális ellenőrzés 
mellett kiterjed a szérumbilirubin-, SGOT-, SGPT-értékek ellenőr-
zésére is. --- "''"·= 
Megjegyzés. 114 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. -Az orvos akkor 
rendelheti a gyógyszert, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes 
fekvőbeteg ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa java~ 
sol ja. 
Csomagolás. 50 tabi. 

PROLIXAN 300 Alkaloida mV 200 
kapszula 
Hatóanyag. 300 mg azapropazonum kapszulánként. 
Javallatok. Degeneratlv ízületi megbetegedések: artrózis, spondil
artrózis, spondilózis. Gyulladásos ízületi és gerincbetegségek: reu
matoid artritisz, spondylarthritis ankylopOetica. LágyrészMreumatiz
musok: Periarthritis humeroscapularis, tendovaginitisz. periosztitisz. 
Poszttraumás fájdalmak és duzzanatok: rándulás, tompa ütés, diszM 
torzió, zúzódás, luxáció, fraktúra. Posztóperatív fájdalmak és duzza
natok. 
Nőgyógyászali gyulladásos állapotok: adnexitisz, parametritisz. 
Ellenjavallatok: Gyomor~ és nyombélfekély, pirazolonszármazé
kokkal szembeni túlérzékenység. 
Adagolás. Kezdő adagja na-ponta 1,2 g (4~szer 1 kapszula). Szük~ 
ség esetén az adag individuáliséin napi 1,8 g-ra (3-szor 2-kapszula) 
is emelhető. Fenntartó--adagja 60()..;..900 rng naponta, (2-3-szor 1 
kapszula) étkezés után. 
Mellékhatások. Gyomorpanaszok; fejfájás, álmosság, allergiás 
bőrjelenség, átmeneti ödéma, trombocitopénia. 
Gyógyszerkölcsönhatás. óvatosan adható: 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozódása). 
Figyelmeztetés. Terhesség esetén - különösen az első· három 
hónapban -csak igeri indokoltjavailatra rendelhető. Tartós kezelés
kor rendszeres vérképellenőrzés szükséges. Trombocitopénia vagy 
allergiás bőrtünetek esetén adagelását meg kell szüntetni. Ha a 
beteg anamnéziSében gyulladásgátló gyógyszerek szedése kapcsán 
fellépett gyomor- vagy bélvérzés, vagy gyomor-, ill. nyombélfekély 
szerepel, akkor alkalmazása állandó orvosi ellenőrzést igényel. Sú
lyos máj- és vesekárosodás esetén csak rendszeres orvosi ellenőrzés 
'mellett adható. 
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Megjegyzés. ~ Csak vénYre _ap ható ki.' Az_ orVos rendelkezese 
szerint- -egy vagy két alkalommal,_ ismételhető. 
Csomagolás~ 30 kapszula. 

PROMPTCILLIN .Biogal. s 710 
szuszpenziós'Jnj. és forte_szuszpenziós inj. 
Hatóanyagok'' 100 OOO NE b~nzylpenicillinum-kalicum;300 OOO 
NE benzylpenícillinum-procainicum poramp.-nként. Oldószer: aqua 
dest. pro inj. (2 ml) amp.-nként. Forte: 200000 NEbenzylpenicilli
num-kalicum, 600 OOO N E benzylpenicillinum-procainicum ·:por
amp.-nként. Oldószer_: aqua dest. -pro i nj. {5 ml) amp . ..:.nként. 
Javallatok. Penicillinre érzékeny-mikroorganiimUSok áltaLokozott 
mársékelten súlyos fertőzések _(Streptococcus, PneumococcuS, nem 
penicillináztermelő- Staphylococcus, T. -:palliduni; -Gonococcus)-: 
-Ellenjavallatok. Penicillinallergia, prokainallergia. Gyermekeknek 
egyéves kor alatt nem adható, hároméves korig pedig nagyon komo
lyan mérlegelendő adása, különösen bronchitis obstructiva, allergiás 
betegségek és· idegrendszeri károsodás esetén. _ 
Adagolás.· 8-12-órán át kielégítő penicillinszintet biztosít. 
Középsúlyos Streptocdccus-, Staphylococcus-; Pneumococcus~ 

·· fertőzés: 400 000-800 OOO N E/nap im. 8-1 O napig. i 
Streptococcus-fertózés kezelésének időtartama legalább 1 O nap, a 
felülfertőzés kivédése céljából.· • 
Diftéria: baktériumgazdaság megszüntetésére 400 OOO NE/nap, 
1 0-12 napig. 
Endokarditiszprofilaxis: _800 OOO NE/nap, a beavatkozás _napjától 3 
napig._. """>': 
Mellékhatások. Túlérzékenységi- reakciók: eritémia, '-:i.it:ikária, 
Ouincke-ödéma,,.anafilaxiás sokk. \-
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: '-/ 
-bakteriosztatikus antibiotikumokkal {hatácsökkenés). 
Figyelmeztetés. PeniciHin kezeléskor súly.os, sót halálos anafilaxi
ás- sokk_ léphet fel, elsősorban allergiás hajlamú egyéneken, ezért 
asztmás, .allergiás anamnézis esetén fokozott-óvatosság ajánlatos. 
A részleges penicillin- és cefalosporin,..keresztallergiára .klinikai és 
laboratóriumi adatok vannak. 
Megjegyzés:; ~--csak vényreádható ki~ es-csak egyszeri alkalöm·-
mal._._ _ . , , :· .·- -. -
Csomagolás. 3 üveg 400 OOO N E + 3 amp. (2 ml) oldószer; forte: 
800 OOO NE +.l amp. (5 ml) oldószer, 3 üveg 800 OOO NE + 3 
amp. (5 ml) oldószer;.50 üveg, 800 OOO NE + 5Q;amp. (5 ml) oldó-
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PRONTO.BARIO COLON Bracco X 11 O 
por . 

. Összetétel. 375,5 g barium sulfuricum; továbbá szorbit, nátrium
citrát. növényi anyagok és dimetilpolisiloxan {400 g) tasakonként 
Javallatok. A vastagbél hagyományos beöntéses radiológiai vizs
gálata és kettős kontraSzt vizsgálat. 
Ellenjavallatok. Hasi perforáció gyanúja, malignus folyamat_· okoz-
ta extrém sztenózis. ~ """7"""~ 
Alkalmazása. A vastagbél korrekt vizsgálatához a beteget gondo
san elő kell készíteni, hogy a vastagbél teljesen üres legyen. 
Hagyományos kontraszttöltéses vizsgálathoz 40%-os szuszpenzió 
ajánlatos. Meleg vizet kell adni a tasak tarta/mához, hogy végül 
összesen 1 liter folyadék legyen. A kettás kontraszt_ vizsgálatokhoz 
80%-os szuszpenzió ajánla~os: a tasak tartalmához annyi meleg viZet 
kell adni, hogy a végleges mennyiség 500 ml legyen. Az elkészített 
szuszpenziót 1 0-1_5 s-ori át alaposan fel kelL rázni, majd levegővel 
megtölteni a tasakot. Ezután beöntéssei addig juttatják a kontraszt
anyagat a fekvő beteg vastagbéltraktusába, arrfg túl nem jut a colon 

-. flexura linealisán. Ha szükséges, a fölösleQes sz1..fszpenziót el kell 
távolítani az ampulla rectiból: a tasakat lesüllyeSztve a fölösleges 
folyadék visszaáramlik a tasakba. 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti { gondozóintéze
til felhasználásra: 
Csomagolás. 400 g (egyszerhasználatos··csőveL elzáró· csipesszel 
és beö_rytő csővel}. 

PRONTOBARIOH.O. Bracco X110 
por 
Összetétel. 337,44 g barium sulfuri cum, továbbá: szarbit és dime
tilpolixiloxan {340 g) tartályonként és hozzá gázképző granulátum. 
Javallat. A nyelőcső, a gyomor és a duodenum kettós~kontraszt 
röntgenvizsgálata. 
Ellenjavallatok. Nyelőcső-, gyomor- és bélperforáció, valarilint 
íleusz. 
Alkalmazása. A tartályba 60 ml csapvizet kell önteni, majd a doboz 
tetejét visszatéve rövid ideig felfordítva állni hagyni. Utána alaposan 
össze kell rázni a szuszpenziót, majd néhány percig pihentetni, A pi
hentetés után ismét fel kell rázni, utána 1 percig állni hagyni,.hogy 
a levegőbuborékok eltávozzanak. Az így elkészített szuszpenzió 2 
órán belül eredményesen _felhasználható. 
A beteg éhgyomorra kerül vizsgálatra, ha- a gyomorban szekrétum 
található, azt le kell szívni. 
A beteg a gázképző granulátumot (duo-gas) lenyeli 1 kávéskanál víz 
seQítségével, majd álló helyzetben elfogyasztja a kontrasztanyagat 
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és azonnal fekvő helyzetben két~zer-háromszor körbéfoiog·-áz aSzta-
lon. 
Utána kettős kontraszttechnikával lehet -ábrázOlni. a gyomor küli\n- ' 
böző részhiteit. 
Kis- elváltozásOk kiinutatására a vizsgálat során: előnyös-a gyomor
bél traktus_ hipotóniája. Létrehozására a G lucagon a legalkalmasabb._ ' 

- Rögtön a vizsgálat elején; a-gázképző gran_ulátum;fenyelésé előtt kell 
adni iv. (0,5 mg). Hatása kb. 1 0-15 perc1g tart. • . -· . 
Megjegyzés. lll Kizárólag fekvőbeteg-gyógy1ntezet1 (gondozóln
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 tartály (340 g) + gázképző granulátum. 

PROPHYLEDTA ,Gerrned •.. . X200 
tabL . _ _ .. _· .. _ , .. _ ,, _ .... _· .. ,_·. .. _ _ . • 
_Ható'anyag·. 50Q n'lg caiC:ium diríatriu,r:n _ edetic Um tabt.:Jtk~nt; 
Ja_VSIIatok. lnha.lációs ólommérgezés megelőzése; enyhe __ óiOm
ITJérgezés é$ egy~bpe~,ézfénl_ (man_g_án, kadr"!lium, ~i~kel stb.~) okoz-
ta_ mérgezés__kezelés(:!,:__ _ _ ·_, _ . . "·- , 
Adagolás. ·Megelő~ésre naponta 2 g (2-szer 2 tabi.)~ 1 hetes ~éZ~--:
Iélf"után 3 hét szünetet kell tartani. Preszaturnizmusban és a_ marge
zések utókezelésére 7-1 O napig 3 g (3,szor 2 tabl.},rriajd ezt kö~e-
'tőe·n -1-3 hét szünet. . 
Megjegyzés. !f4 Csak vényre adható ki. Az ·orvos rendelkezése·-

- =sz8rint- egy vagy két alkalommal - ismételhető._ _ 
Csomagolás. 500 tabi. 

PROPRANOLOL Chimimport H 2\)0: H'400 
tabi. 
Hatóanyag. 4Ó ing·_propranololum chioratum tabl.-nkérit., 
Javallatok. Szívritmuszavarok: fibrilláció,_ pitvarlebegés; szupra
ventrikuláris paroxizmális tachikardia. -Angina pectoris. Feokromoci
tóma esetén az a-receptor-bénítók alkalmazása során fellépő tachi-
kardia gátlása. .-~ _-.-

Ellenjavallatok. Asthma bronchiale, kifef~·e::z~Jei~tt~!fE~~~~~~~~~~~~~~---····11 monale,. atrioveritrikuláris Qlokk, arteriális 
· :·eiégt~lenség, ulcus ventriculi'E!tdo~deni; 

hesseg, -- ., -. - . · -, -
Adagolás., Aritmia kezelésére feln6tteknek naponta 40-120 mg 
(1-3 tabi.--), étkezéS előtt.Koronáriás betegség .~ezelésében:naponta 
60-160 mg (3--4-szer Y~1 tabi.), étkezés. előtt. A .kezelést a kisebb 
adaggal. kell kezdeni és 7-1 O nap.alatt fokozatosan emelni.·. 
Feokromocitóma esetén a sebészi beavatkozást megelőzően 3 nap
pat naponta 60 mg-ot kell adni, a-adrenerg-receptorokat gátl~--ké
·S~ítménnyel -együtt_: 
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Gyermekadagok: 2-6 éveseknek általában -a felnőttekének 114-Ya ré
sze, iskoláskorúaknak Yz-% része. 
Mellékhatások. Hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, fejfá
jás, álmatlanság, fáradtság, gyengeség, depresszió, légzési zavar, a 
vér karbamid- vagy a szérum transzamináz-mennyiségének növeke
dése. Örökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: . "'"-',..._ 
- MAO-bénítókkal (ezek hatását fokozza); 
- verapamillal (fokozott bradikardia, vérnyomásesés}. 
Óvatosan adható: 
- katekolamindepléciót okozó vérnyomáscsökkentökkel (hatását 

fokozzák). 
Figyelmeztetés. Beállitása orvosi ellenőrzést igényel: fokozatos
ságot az adagolás kezdetén és a propranololkezelés befejezésekor. 
Hirtelen abbahagyása- elsősorban isémiás szívbetegek-esetében
hirtelen rosszabbodáshoz vezethet. Gáznarkózist a műtét előtti na
pokban fokozatosan abbahagyott adagolás után szabad végezni. 
Elővigyázatosan kell alkalmazni manifeszt vagy kezdődő szív-, ill. 
keringési elégtelenségben (megfelelő digitalizálás után); miokardiá
lis infarktus után, továbbá máj- és vesefunkció-csökkenés esetén.
MAO-inhibitor után 2 hét szünet közbeiktatásával adható. 
Diabetes mellitusban a vércukorszintet időnként ellenőrizni kell. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 

PRCÍPYLON Alkaloida K 400; H' 800 
tabi. 
Hatóanyag. 20 mg isoprenalinium chioratum szublingvális tabl.
nként. 
Javallatok. Adams-Stokes-szindrómával járó bradiaritmiák. Asth· 
ma bronchiale kezelésében- ha a szelektfv ~2-receptor-izQató aero
szolok a terápiában nem váltak be - a rohamok leküzdése, ill. a 
rohamkészség csökkentése. A nyelv alatt efszopogatott tabi. kb. 1 
perc alatt megszünteti a rohamot, az epinefrinnél1 0-szer erősebben 
oldva a bronchusok görcsét. 
Mint a P·adrenerg-receptor izgatója, pozitív inatrop és kronotrop 
hatása van a szivre. Tágftja az ereket. 
Ellenjavallatok. Epinefrintúlérzékenység, hipertireózis, szívelégte
lenség, kardiomiopátia, akut coronariamegbetegedés, asthma cardi· 
ale, digitáliszintoxikáció, terhesség, tachiaritmia. 
Adagolás. Asthma bronchialéban: a roham megszüntetésére fel
nöttek egyszeri adagja 5-20 mg (14-1 tabi.); gyermekeknek 6 éves 
korig 5 mg (Y. tabi.), 6 éves kortól10 mg (Y.-\1 tabi.). 
A rohamkészség csökkentésére felnötteknek naponta 3-4-szer 
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5-10 mg (3-4-szer %-%tabi.), a napi adag a 60 mg:ot (3 tabl.)ne 
haladja meg;_ gyermekeknek 6 éves korig napOnta 2-szer:S _mg_- (2-
szer -1!4 tab_L), __ 6_ éves -kortól naponta 3-4~szer 5 mg. (3-4-szer ,y. 
tabi. Y. á h~pi _·adag a_ 30 mg-ot (1 "h tabi.)- ne haiBdja meg. 
Adams-Stokes-szindrómával _járó -bradiaritmiákb{m: '-felnőtteknek 
naponta 4-6 alkalommaL5-10 mg (4-6'szor Y~% tabi.); gyerme, 
keknek 6 éves korig 2c4 alkalommal 5 nig (2'-4-szíii %tabi.), 6'eves 
kortól 4-6 alkalommal 5 mg ( 4-6-szor % tabi.). · 
Mellékhatások. Fejfájás, fülzúgás, szédülés, kipirulás, izzadáS, tre.; 
mar, tachikardia, palpitatio cordis, vérnyomáscsökkenés: Érzékeny 
betegen.émelygést,.hányást válthat ki. A túladagolt gyógyszer epi
gasztriális fájdalmat, szivritmuszavarokat (sinustachíkardia·, ·ventri
kuláris tachikardia, ·polimorf :extrasz_isitölé}- és'-:kainrai-librillációt 
okozhat,_ me ly- P.ropranolollal-csökk~ml:hí:itő: 
GYógysZerkölcSönhatások. ,Együttadása- tilos: 
- MAO-gátlóval (hipertól1íás krízis); 

. -,....;_ adrenergblokkoló vérnyomáscsökkentőkkel- (a ~zimpatomimetikus 
hatás jelentősen fokozódik); 

- epinefrinnel status asthmaticusban; 
- glaukómában_,glükokortikoidokkal tartósan ( szembelnyomás fÓ-
~kozódik, a vazopresszorhatás nő). ' 

avatosan adható: ' 
· - ~-receptor-blokkolókkal (kölcsönös antagonizmus); 

- antipszichotikumokkal (vazokonstriktor és vazopresszor 
gyengülése, vérnyomásesés); 

-triciklikus antidepresszánsokkal (a szimpatomimetikus aminok ha-
tását fokozhatja); <' · 

- antihipertenzív szerakkel (a hipotenzív hatás csökkenéSe); 
- vazökonstriktorokkal (szinergizmus, vérnyomás-emelkedéS)_; __ , 
- anyarozs-alkaloidokkal (extrém magas vérnyomá_s-emelkedéS}; 
- központi -idegrendszert izgató gyógyszerekkel (szinergizmus; vér-

nyomás-emelkedés); 
-, digitáliszglükozidokkal (kardiális aritmia); 
.- 'inzulinnal és orális antidiabetikumokkat·(vércukorszintváltoz-ása); 
- antihisztaminOkkal {szimpatomimetikus hatás erősödik)'; 
---tiazidszármazékokkal és hasonlóan" bató .. szerekkel,-.szaluretik_u-, .•.. ~~~'"l ..• 

makkal, vizeletlúgosító -anyagokkal {szimpatomimetikus ·hatás 
gyengül); 

.--egyéb szimpatomiinetikumokkal {vérriyoinás-emelkedés).
Figyelmeztetés. Szétharapás nélkül;. a nyelv::,alá-helyezve, lehető
leg_ nyelés nélkül kell oldódni hagyní.)Siimpatomimetíkomokatfosz
szul túró betegeknek, cokorbetégekriek, ·csak nagyon óvatosan, or
vosi ellenőrzés mellett adható. Epinefrinnel együtt nem adható, s 
~sak akkqr.-.alkalmazható váltakozva, ha a. két- g_yógyszef beadása. '·'~•ti 
között legalább 4 óra eltelt. · · · · 
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Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az- orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 3,60 Ft. 

PROTAMIN 1000 Roche 1220; x 200 
i nj. 
Hatóanyag. Protaminium chioratum (5 ml) vizes .qldata_~-(1 ml 
1 OOO US P-E heparin! semlegesit j. ·•· ·~c." 
Javallatok. Hepa~intúl~~agolás. Erősebb vérzések esetén iv. vagy 
sc:. adott hepann maktlyalása, extra~orporális keringés esetén és 
muvese alkalmazásakor rs. Hamarrágrás jelenségek egyes eseteL 
Adago~ás. A vér~e~ keringó heparin mennyisége és -a heparin i nj. 
beadásatól eltelt rdo határozza meg az aktuális egyszeri adagot. 
Ismeretlen hep~rinkoncentráció esetén alkalmazott kezdő adag az iv. 
1. n:' l-t ne haladJa meg. Alkalmazása addig biztonságOs, amfg a trom; 
bmrdó még normál értékű. A heparin iv. alkalmazásával-kiváltott 
vérzéseknél általában az utoljára alkalmazott heparinadag felé-nek 
megfelelő mennyiséget kell. iv.- célszerűen 100-200 ml izotó'niás 
kony~asóoldatban, cseppinfúzió formájában - alkalmazni. 
Mellekhatások. Ritkán sokkszerű tünetek . 
Figyelmeztetés. Egymagában adva antitr~mboplasztinként-véral
vadásgátlóan hathat, és bizonyos körülrnények közöti: vérzések lép
hetnek fel. Ezért a heparin semlegesítésekor ügyelni kell a protamin-
túladagolás elkerülésére. · 
A ku.f!larin ~ípusú antikoa_gulánsok h~tá~át nem függeszti fel. 
~egjegyzes. + Csak venyre adhato kr, és csak egyszeri alkalom
m~l.- Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
mas, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredménye
sen nem biztosítható. 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml). 

PROTHROMPLEX TIM 4 lmmuno 1 300 
500 NE 
Összet~tel. A májban K-vitamin által szintetizált iL (protrombin), 
IX. (Chnstmas-faktor) és X. (Stuart-Prower-faktor) alvadási fakto
rok, összesen 500 N E". 
Javal.latok. Véralvadási zavarok gyógykezelése és profilaxisá. 
~llenJ.ayallat. Ha a betegnek elhasználódási koagulopátiája·van, 
ugy k1zarólag csak az alapul szolgáló zavar megszüntetése· után 
ajánlatos használata. 
Adagolás. Megfelelő _adagolás ú infúzióval rövid idő alatt elérhetjük 
a ll., IX. és X. faktorok kielégftó fokozásáfa szervezetben. Adagolá-

• J NE IX. faktor.(EVSZ standard szerint), 1 egység H. és 1 egység X. faktor megfelel e 
faktorok 1 ml fnss normálplazmában levő aktivitásának. 
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sáhozcsak áftal.ános útmutatás adható, mivel függ az alvadási defek~ 
tus fajtájától és súly9ssági fokától. valamint a vérzés lokalizálásától. 
A faktbrhiány_ okozójától függően:·a következő-;.in vivo_reCovély"·t 
is tekintetbe _keU venni 
Szerzett faktorhiány_esetén: 
Vérzések, ill. mútétek 

antikoagulált betegben kb. 60-.70% (Thrombotest-inégállapitás), 
akut hepatitiszben kb. 50% (Normotest-megállapítás), , 

·krónikus hepatopátiában kb. 20-.30% (Normotest-megállapitás). 
Veleszületett faktorhiány esetén: , 

ll., X. faktorhiány kb. 100% (egyedifaktormegállapitás), 
IX. faktorlliány {llemofíliaB) kbd0-.60% (egyedi faktormegálla-

cpitás), . ·u. · . / . . .... ·.· . · .· .. · ... ···c· ...•. 
A szubsztitúciós időközöket a ll., IX:. és X. faktórol<biológiai félérték
ideje (l Iifaktornál kb. 3. nap, IX. faktornál1 8" 30 óra, X. faktornál kb. 

· - 2 nap) és az in vivo receVery (különböző indikáciéJknál eHéróen) 
állapftja meg. A szubsztitúciós kezelés kezdetekor_ nagyobb kezdő 
adag ajánlatos. A szubsztitúciók időközei függnek az alvadáS;analiti
kai.folyamatellenőrzéseitól (lásd lejjebb). Szerzett alvadási zavarok
nál gyakorlatilag 6-24 órás időközök-váltak be. Veleszületett alvadá
_si..zavaroknál_az alapul szolgáló faktorhiány. félértékéhez igazodm(k 
. az. időközök. _ _ , '. 
A szubsztitúciós terápiát következetesen kell folytatni egész:en a 
szövetbeli vérzés felszívódásáig, ill. a seb teljes gyógyul_ásáig. _ 
A szubsztit(fciós kezelés hatását egyszerű laboratóriumi m'ódszerek~ 
kel-ellenőrizhetjük. A ll. és X. faktorok aktlvitását antikoagulált páci
ensek eseténa trombbplasztinidővel (Quick-érték)__:... Pl. a Nprmo
testtel, ill. a Thr.ombotestte1.7"" állapíthatjuk meg, a IX. faktor;aktiVitá
sát pedig a parCiális tromboPiasztinidó megállapításáVBl A 'legfneg-
bfzllatóbb kimutatás az egyes ll., IX. és.X .. faktorok men.nyiségi 
aktivitásának megállapításából nyerhető. 
Szerzett faktOrhiány antikoagf]láns kezelésekor spontán vérZéSi ve-
szély áll fenn az 5%-nál kisebb Quick-értékeknél (Normotest) 

· és/vagy a 3%-nál kisebb Tilrpm botest-értékeknéL . . ·~ . 
Prothromplex TIM 4 szubsztitúciós terápia_ során abból indulhatunk 
ki, hogy 1 NE Prothromplex TIM 4/ttkg a Quick-értéket 1 
fokozza.-·--_ -·-·- ·- ---- -·-- - -----· __ ---- _"'· · ·~··· ····~-"""··''· 

- Túla_dagolás orális antikoagulánsokkal: a vérzés profila-xisakor a félsö'; 
szintre kell a Quick-értéket fokozni. ( ellhez általában1 000-.2000 NE 
Prothromplex TIM 4 elegendő). Veszélyes vérzések esetén el kell 
érni a .Quick-érték, ill. aThrombotest.nprmalizálását. (Tapasztalat 
szerint 2000-4000 NE Pr.othromplex 'PI.M 4,gyel meg .lehet a vérzé
séket fékezni.) Adott esetben 24 óra múlva javallt a további adago-
lás. __ . -
Mútétek orális antikoaguláns keze/ésekor: a.mútéti- előkészítéskor 
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legalább 50%-os Quick-értéket és/vagy legalább egy 35%-os 
Thrombotest-értéket kellene elérni. A minimális szintet legalább 48 
órán át fenn kell tartani. 
Tapaszialat szarint a kiindulási értéktól függő mútét előtti kezdeti · 
adag 2000-.5000 N E. Ez alkalomadtán elegendő, legtöbb esetben 
azonban közvetlen ül a inútét után szükségessé válik 1000--2000 NE 
ismételt adagolása, 6--12 órás időközökben. Trombózis rizikójának 
csökkentésére ajánlatos egy kisebb adagú heparinterápia-- (ó'jff5i 2-
szer 5000 NE heparin). 
Szerzett faktorhiány májparenchima-e/égtelenség kezelésekor: a 
K-vitamin-hiányból eredő májbajok okozói - az alvadási faktorok 
csökkentett szintézise mallett - többnyire még disszeminált intra
vaszkuláris alvadás (DIC), fibrinolíziszavar, valamint aktivált fakto
rok és anyagcseretermékek zavart inaktiválása is lehet. Ezért aléfpvető 
mérlegelni a várható hasznot a DIC (disseminated intravascular 
coagulation) által siettetett vagy fokozott rizikóval szemben. Adott 
esetben friss plazma kezelés előnyben részesítendő. Csak akkor 
használjuk a Prothromplex TIM 4-et, ha a friss plazmával nem lehe
ten a vérzést megállítani. 
Mútéti előkészítéskor (pl. bioptikai beavatkozáskor) ajánlatos 50% 
feletti Normotest-értéket elérni. Mérvadó az adag meghatározására: 
1 egység Prothromplex TIM 4/ttkg infundálásakor a Normotest kb . 
0,5%-os fokozása várható. DIC-gyanú esetén a szubsztitúciós terá
piát csak az alapulszolgáló zavar megszakítása után szabad keresz· 
tülv-inni. 
Szerzett hiány elhasználódási koagulopátia esetén: mivel az elótér
ben álló különböző gyógykezelés/ célok függnek az elhasználódási 
koagulopátia fokától, általánosan érvényes adagolási mérce nincs. 
Alapvető azonban, hogy a Prothromplex TIM 4 kezelést csak az 
alapul szolgáló zavar megszüntetése után- esetleg egy fibrinolitikai 
kezeléssei kombinálva- szabad alkalmazni. 
Veleszűletett faktorhiány kezelésekor a IX. faktornál abból indulunk 
ki, hogy 1 NE/ttkg 1 %-os plazmaszint-fokozást eredményez. A ll. és 
X. faktoroknál1 egység/ttkg infúziója által 2%-os fokozásra számit
hatunk. 
Az egyénenként szükséges adag függ a megkívánt vérszinttől. 
AlkalmaZás. A krioszikkált (liofilezett) állapotban tárolt készít
ményt csak közvetlenül az alkalmazás előtt oldjuk fel. Az oldatot 
azonnal fel kell használni, a maradék nem tárolható. 
-Az oldőszert szobahőmérsékletre melegltsük fel. 
- Fertőtlenítsük mindkét üveg gumidugóját 
-A transzfertúl (kettős tű) védő hegesztést forgatással feltörjük és lehúzzuk az egyik 

kupakot. A kibontott tút beszúrjuk az oldószeres üvegbe. 
-A második múanyag kupakot lehúzzuk a transzfertűrőL Ne nyúljunk a szabad tú_véghezl 
- Megdöntjük az oldószeres üveget és a felszúrt kettős tút fél túhosszig beszúrjuk a 

liofilizátum üveg gumidugójába_ A liofilizátum vákuuma átszívja az oldószert. 
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- Az oldószeres üveget túve_l együtt leh_úzzuk a Jio-filizátum üvegér~L Az _-üveg. könnyii ' 
megbillenésévelgyorsltsuk_meg!lfeloldásifcilyamatot.- . _ - .- _ .. -· 

--A liofilizátum teljes feloldása·után beleszúrjuk a·szellóztet6 tút;eitiltal az _esetleg képző~ 
dött hab összeesik. A szeHóztető tút eltávolitjuk. -- - " " 

--A _'{édókopakfqrgatással távolítható el a filtertúról, ezt ráhelyezzük az egyszer hasinálatos 
'fecskend.Pre, __ éS az old_@tot._felszhijuk a fecskendőbe. 

-"A. fecskendőt' leválasztjuk a filtertúr61 és az olda tot- az egyszerhasználatos· tűVel (ill. a 
perfúziós· készlettel) lassim (percenkén~ legfeljebb 2 ml-t) iv. befecskerldezzük. 

Másfajta felol~~si -módszer .!3setén okvetlenül előkapcsolt sz O: ró használandó.-. 

Mellékhatások. Ritkán allergiás láz, urtikáriás exantéma;.rosszullét 
és hányinger, valamint más, különféle súlyosságú anafilaktoid re·ak
ciók. Súlyos allergiás, ill. anafilaktoid reakciók esetén a szubsztitúci
ós kezelés megsz.akitása szükséges. Enyhébb reakciók·:esetén· anti
hisztamin, a súly_osabb . .reakciókban~a __ modern,sokkterápia._alkalma-

.zandó' · ~ .. · 
Plazmaderivátumok .. tránti Jsmert ·_ túlérzékenységben ·szenvedőket 
ajánlatos-megelőzően antihisztaminnal- kezelni. 
Vérrel vagy alvadásaktív plazmakészítményekkel való kezelés folytán 
igen_.ritka esetben_keletkeznek cirkuláló gátlótestek, amelyek a meg
felelő alvadási faktort következetesen inaktiválnák. 
A vírusos hepatitisz átvitelének rizikója minimális; Kizárt a 
(HIV) átvitele. 
Megjegyzés.~ Kizárólag fekvől>et••g·IJYÓgyinté,zetifelhasználásla 
van forgalomban.--_ _ 
Csomagolás. 500 NE-Iiofilizátum + oldószer + felszerelés. 

PSORIAZIN .· Medexport mS 920 
.kenőcs ~ _ _ _ _~_"'; 
Hatóanyag. 5 mg dichlor-diaethyl-sulfuratum (1.00 g) vazeliwtí-. 
pusú kenőcsben·: -, ·· ·~:: _ , 
JaVallat. -Pszoriázis, kivéve a nagyon-kiterjédt_és-akut forn:tákat,../ 
Ellenjavallatok. Máj- és vesekárosodás. Dermatitisz. 
Al_kalmaziJs. A rendszeres használat .megkezdése előtt 3-4 napig 
kisebb bőrfelületen kell alkalm)rzni a túlérzékenység megállapítására. 
Ha e~.:Q.Iatt_:tartós .bőrpír vagy_ viszkető érzés nem jelentkezik, a 
kezelést" meg lehet kezdeni. Hat egymás utáni napon az _érintett 
bőrfelületet naponta-egyszer vékonya n .be kell kenni. A alatt 
~·b6rfft/ületet·víztól óvni -kellf·A hetedik napon· szappaf'JOS lénm,•ós. · 
Atlagosan -2-4 ilyen· ciklus kellő eredményt biztosít. Erzékenyebb 
bőrfelületen _a-kezel~.s időtartama_ rövidebb: 3-4 nap. 
Mellékhatások.- Eritéma keletkezésekor a kezelést azonnal fel ketl 
függeszteni. Pigmentáció, mely· 1.-:-4. hét múiVá, ritkán· lassabba n. 
önmagától eltűnik. _ ,_ · _ _ ._:_ .. -:··_, :_-: .. --' 
Figyelmez-tetés. A _kEJ!zelés_--előtt é~ __ hetenként e~Y_szer ~~rk~p-_ és 
vizeletkontrollt kell végezni.' Erzékeny területen (szem héjak; genitális 
tájék--stb . .) nem--szabad. alkalmazni. 
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Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkézésa 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. -Az orvos akkor 

. rendelheti, ha azt a területileg. ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg-
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 1 üveg (90 g). 

. PTIMAL 
drazsé 

EG IS 

Hatóanyag. 250 rng trimethadionum drazsénként. 
Javallat. Petit mal (generalizált epilepsziás absence-ok és petit mal 

"variánsok előfordulása esetén}. 
Ellenjavallatok. Vérképzőszervi megbetegedések, májkárosodás, 
retina- vagy látóideg-bántalmak. Terhesség. 
Adagolás. Individuális. Altalában felnótteknek 750-1 OOO mg (3-4 
drazsé) naponta, étkezés után. gyermekeknek: 2 hónapos kortól14 
éves korig 30-16 mg/ttkg/nap, 2-3 részre elosztva. · 
Kombinált kezelés. Sacerno kivételével egyéb antiepileptikummal és 
fenobarbitállal kombinálva is adható. 
Mellékhatások. Fotofóbia, hemeralópia (A-vitamin egyidejű .adá· 
sa nem befolyásolja, sötét szemüveggel lehet .védekezni ellene), 
nauzea, csuklás, hajhullás. szédülés, fejfájás, fáradtság; izomgyen
geség, leukopénia, agranulocitózis. anémia, bőrtünetek. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: • 
- mefenitoinnal (Sacerno) (aplasztikus anémia veszélye). 
Figyel_meztetés. Bőrtünetek jelentkezésekor a kezelést meg kell 
szüntetni. Egyéb antiepileptikumról trimetadionra. ill. trimetadionról 
más antiepileptikumra áttérni - a rohamhalmozódás veszélye miatt 
- csak fokozatosan és szakorvos ellenőrzése mellett szabad: 
A kezelést megszüntetni csak több évi rohammentesség útári, szak
orvos irányitáséva l. EEG -kontroll mellett, fokozatosan szabad. 
A teljes vérkép havonkénti ellenőrzése szükséges (csontvelőárta
loml). 
Gépjárművezetés, yeszélyes munka végzése a 3.12 fejezet figyelem
bevételével. Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt. tilos 
szeszes italt fogyasztanil 
Megjegyzés. 114 Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. - Epilepsziában 
szenvedő betegnek az ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakorvo
sa vagy javaslatára a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos, körzeti gyer
mekorvos) térítésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 20 drazsé; 50 drazsé. 
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PULSOTYL Chinain H 700 
cseppek, inj~ 
Hatóanyag; 500 mg pholedrinium sulfuricum (25 ml) üvegénként, 
20_ mg pholedrinium sulfuricum (1 ml) amp,-nként. 
Javallatok •. Hipotóni~; toxikus, traumás, posztoperativ kefingési 
elégtelenség; sebészell és fertőző betegségekkel, valamint .altató
szer- és g~zmérgezésekkel járó kollapszus; rövid (1""2 óra időtarta
mú) pupillatágitás. 
Ellenjavallat. Zárt zugú glaukóma. 
Adagolás .. Felnőttek szokásos adagja naponta 2-3-szar 15-20 mg 
(15-20 csepp), ill. naponta 2-3-szor 20 mg (2-3-szar 1 amp,) sc. 
vagy im., sürgős--esetben S-1 0-20 mg iv. lassan befecskendeZve. 
Gyermekeknek: naponta 2-3:szor 2-:-5mg (2-:-5 csepp) vagy· 5-10 
mg sc. vagy tm. · '';:;_:,_. 
Pupillatágításra· az amp .. tartalmának -iz-otóniás ·nátriüm-klbrid.:Oidat
ta11 %-os (kétszeres) hígftásából nyert oldatból 1-2 cseppet a szem-
be cseppenteni. . . , ·, _ 
Kombinált keze/és.-Hipertónia k9zelésére Célszerű Tetracorral együtt 

-.adni; . ~ · · 
MellékhatásOk: Szívdobogásérzés, kainrai ritrnuszatvaro~'' Etse·tf~l{ 
alvászavar; -
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- MAO-gátlókkal (hipertóniás krizis veszélye) .. -
Együttadása·kerülendó: 
-halogénezett anesztetikumokkal. .pl.- halotánnal (aritmia -veszélye 

fokozódik); · 
-triciklikus antidepresszánsokkal (hatását !okozhatják}. c"· 
óvatosan_·adható:- -· ,. : - -·'. __ / ____ \ 
- ·guanetidinnel és rokonvegyületeivel {egymás hatását csOkkeílthe __ ~ 

tik vagy a szimpatomimetikus hatás fokozódhat); 
~ szivglükozidokkal (aritmia veszélyét fokozza). • 
Figyelmeztetés. Fokozott óvatossággal alkalmazható hipertónia, 
-hipertireózis, súlyos sziv- és keringési betegségek-, szivritmuszavarok 
··esetén. 
Megjegyzés. 11.14· Csak vényre adható ·ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml); 1 uveg (25)TII). 

PYASSAN Chinain S 710; S 720 
kapszula 
Hatóanyag. 250 mg cefalexinum kB-pszulánkéht. 
Javallatok. Légúti_ fertőzések: szinuszitisz, angina follicularis, 
Streptococcus-angina, bronchitisz, pneumónia, továbbá otitis me-
dia. · 
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Húgyúti fertőzések: akut és krónikus pielonefritisz,-uretritisz, 'Ciszti
tisz, prosztatitisz,.aszimptomatikus bakteriúria. 
Lágyrész- és bőrfertőzések: furunkulózis, tályog, traumatikus és mú
tét utáni sebfertőzés, flegmoné. 
Alkalmazható továbbá érzékenység i vizsgálat utánA-csoportba tar
tozó Streptococcus-törzsek, Pneumococcus- és StaphylococCus
törzsek (penicillinrezisztensek is), valamint Haernaphilus rnfluenzae, 
Escherichia coli és Klebsiella által okozottegyéb fertózésel<·eS\!!!én is. 
A Pseudomonas aeruginosa a készítménnyel szemben rezisztens. 
Ellenjavallatok. Cefalosporintúlérzékenység. 
Adagolás. Felnőttek átlagos napi adagja húgyúti fertőzésben 1 g(6 
óránként 1 kapszula), egyéb vagy súlyosabb esetekben 2"4 g (6 
óránként 2"4 kapszula). 
Gyermekek szokásos napi adagja 25-:-50 mg/ttkg négy részletben. 
Csak nagyobb gyermekeknek ajánlott adása, akiknek az egyszeri 
adag legalább egy kapszula. 
A kezelés időtartama 6-14 nap. 
Mellékhatások. Túlérzékenységi tünetek, pl. urtikária, makulopa
pulás vagy eritémás bórkiütések, viszketés, eozinofília; a szérum
transzamináz-értékek kismértékű emelkedése; továbbá hasmenés, 
hányinger, hányás. hasi fájdalom, emésztési zavar, mely tünetek 
általában nem teszik szükségessé a kezelés megszakitását 
Figyelmeztetés. Csak állandó orvosi ellenőrzés mellett alkalmaz
ható.- A vérkép, májfunkció és vesefunkció ellenőrzése ajánlatos. 
Penicillinallergia esetén. a penicillin-cefalosporin keresztallergia le
hetősége miatt óvatosan (megfigyelés mellett, bőrpróba után) kell 
·alkalmazni. 
Elégtelen vesemúködés esetén óvatosan, állandó megfigyelés és 
laboratóriumi ellenőrzés mellen adható, és az adagokat megfelelóen 
csökkenteni kell. -
Tartós alkalmazása rezisztens rnikroorganizmusok elszaporodását 
eredményezheti. A kezelés alatt pozitív Coombs-vizsgálati eredmény 
előfordulhat, továbbá a glükóz kimutatása a vizeletből.- Fehling
vagy Benedict-oldal, ill. réz-szulfát-tabletta alkalmazása eset~n -
álpozitiv reakciót adhat. 
·Megjegyzés. 1>14 +Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 24 kapszula. 

PYRAMEM Pharmachim B 200 
inj .. tabi. 
Hatóanyag. 1 OOO mg piracetamum (5 ml) amp.-nként, 400 mg 
piracetamum tabl.-nként. 
Javallatok. Különbözó eredetű agyi keringési zavarokban .fellépó 
pszichoorganikus szindrómák, agyi anyagcserezavarok, idegrend-
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szerj_ gyulladásos és -degeneratív-folyamatok,- agyi_ poSztoperativ és 
poszttraumás állapotok, exhausitív neurózis,.súlyos szomatikus.be
tegségek; -utáni -aszténiás _állapotok, intoxikációs eredetű pszichés 
zavarok.-Az:.injekció komatózus állapotokban -és delirium-tremens-
ben is.-,- . / _ - - ._ --- -
Gyermekgyógyászatban: enyhébb fokú debiliiás; pszichés eltérések, 
enuresis nocturna. · - -,.. 
Adagolás. Tabletta: feln6tteknek, naponta 4,8 g {3-szar 4 tabi.), 
20,.,30 napig,, majd 3-szar 2 tabi. A kúra 2-3 hónapig tarthat, szük· 
ség esetén tovább is. Hatás a kezelés 3. hete után jelentkezik: 
Injekció: 3.-12 g naponta im. vagyiv. {mindig lassan l) vagy,infúziós 
oldatban. ,''', ', c·. . · : . .·c · . 
Gyermekek adagját egyénileg kell beállitani, az.egész napi adag ,nem 
haladhatja meg a 2 4 g-ot. . · . :... : :· :. :. .: :,< .• , .. 
l\llellékhatások. Emelygés, .. gyomodájdalmak, feszültség; .. enyhe 
alvászavarok. Általában a cetegek jól tűrik a kúrát. . . 
Figyelmeztetés. Máj· és vesefunkciós vizsgálat javasolt, fáként ha 

s:_voltak ilyell -panaszok a kúra előtt. . 
Nem hatásos szenilis demencia esetén, Pick-• .ill; Alzbeimer-beteg-

. . ségben. A .terhesség első három hónapjában· adása nem ajánlott: 
Kombinált alkalmazás. Neuroleptikuminal, antidepresszánsSal és a'n
tikonvulzfvumokkal· együtt adható. · . . . , . , . . ' . 
Megjegyzés. + Tabi. Csak vényre adható kL Az orvos rendelkezése .. 

· szerint- egyvagy két alkalommal- ismételhető: /nj. Kizárólag fekvő· · 
beteg-gyágyintézeti (gondozóintézeti) felhasználásra.-
Csomagolás: 100 amp. (5 ml); 40 tabi. {400.mg). 

PYRAZIDOL Medexport 
25 mg és .50.·mg tabi. 
Hatóanyag. 25 mg, ill. 50 mg pirlind()lum tabl.-nként ... 

· Javallatok. Pszichomotoros gátoltsággal, izgatott depressziós és 
izgatott -téveszmés .komponensekke_l, aszténiás, hipochondriás és 
neurózisszarU tünetekkel--- kisért depressziók .. Idősimri vaszkuláris 
,depressziók. Mániás depresszfv pszichózis. depresszióval együtt járó 
egyéb pszichés megbetegedések. · , .·· .:. 

. Ellenjavallatok; Máj-, vesekárosodáso vérképzőrendszeri mégbe
tegedések.--narkotikum, -altató, analgetikum okozta mérgezés;-terhes~ 
ség, kardiális elégtelenség. ,, 
Adagolás. Kezdő napi adag 50,., 75 mg két részre elosztva, ez na
ponta 25-50 mg-mal növelhető. Az adag emelésének mertéke egYé' 
nileg állapltandó meg. A terápiás hatás.rendszerint a kezelés 7-14. 
napjánjelentkezik napi )5{),.,300 mg;os adagolás mellett .. Szükség 
esetén-ha a beteg jóltoleráljaa készítményt- a napi adag 400 mg" 
ra emelhető. -Neurotikus és c reáktfv depressziók kezelésér'e.ckisebb 
adagOk.alkalmazhatók.-A kezelés időtartama-egyéni. Endogén -dep~ 
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resszió esetén a tartós terápiás hatás elérése után a-kezelés még 2-4 
hétig folytatandó, azt követően az adag fokozatosan csökkenthető. 
Kombinált kezelés: neuroleptikumokkal, trankvillánsokkal kombinál· 
va atípusos lefolyású depressziók esetén is alkalmazható. 
Mellékhatások. Szájszárazság, izzadás, szédülés, tachikardia, arté· 
riás vérnyomás-ingadOzás, alvászavar, izomtónus-csökkenés, Vize· 
lési zavarok. Nagy adagtól fáradékonyság. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
-MAO-gátlókkal {fokozódó centrális izgalom). 
Figyelmeztetés. A kezelés csak 2 héttel a monoaminooxidáz· 
gátlókkal végzett terápia befejezése után kezdhető meg. Fokozott 
óvatosságat és szigorú orvosi ellenőrzést igényel prostatahipertrófia, 
glaukóma, 65 éven felüli betegek (generalizált tremor veszélye), 
epilepsziás anamnézisú: betegek (roham kiváltásB), szkizofrénia 
(pszichózis aktiválódása), ambuláns kezelés (depressziósszuicidum 
lehetősége} esetén. A vérkép és a májfunkció rendszeres ellenőrzése 
szükséges. Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befo· 
lyásoló hatásának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni tilos . 
A kezelés alatt tilos szeszes italt fogyasztani! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. Az a szakrendelés 
(gondozó} szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai·sierinti 
betegség esetén a beteg gyógykezeléséte területileg és szakm-ailag 
illeté_kes. 
Csomagolás. 50 tabi. (25 mg); 50 tabi. {50 mg). 

PYRAZINAMID Chinain S 400 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg pyrazinamidum tabl.-nként. 
Javallatok. Friss és krónikus tuberkulózis minden formája. 
Ellenjavallatok .. Májkárosodás, köszvény. 
Adagolás. Átlagos napi adagja 35 mg/ttkg; legfeljebb azonban 
2,5 g. Kezdő adagja napi 1 g {2-szer 1 tabi.), étkezés után, majd egy 
héten át az adag fokozatosan napi 1,5-2 g-ig {3.-4-szer 1 tabi.) 
növelhető:. 
Kombinált kezelés: csak egyéb antituberkulotikummal kombinálva 
alkalmazható. Alkalmazása nem módosítja más antituberkulotiku· 
mok szakésos adagjait. R igeniciddel kombinálva a májfunkció foko· 
zott ellenőrzése szükséges (a hepatotoxicitás összegződik). 
Mellékhatások. Májkárosodás, gyomor·bél panaszok, arthralgia 
hyperurikaemia köszvényes rohamokkal. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása· kerülend6: 
..:. egyéb májkárosító gyógyszerekkel (hepatotoxicitás összegződik). 
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Figyelmeztetés. A májfunkciói a kezelés előtt és annak folyamán 
rendszeresen ellenőrizni-kell. - --- .~·--.-

"Megjegyzés, 'i< Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) :telh,Eisználásra. Az-intézet készletéból-kell a.betegnek-térítés-
mentesen ki.adni. _ _ <> 

.· .· Csomagolás. 250 tabi. 

QUARELIN Chinoin A700 
tabi. 
Hatóanyagok. 400 mg noraminophenazonum ilatrium mesylicum, 

M60 mg criffeinum, 40 mg drotaverinium-chloratuQl. tabl.-nként. 
Javallatok .. Fejfájás,.elsósorban migrénes.roham/ -,_ . 

. Ellenjavallatok.· Pirazolonszármazékok iránti .túlérzékenység, he
-patikus porfíria, veleszületett glükóz-.6-foszfát•dehidrogenáz•hiány, 
agranulocitopénia,--súlyos.máj~, vese_". és szívelégtelenség_._. -· · -
Adagolás. Allagos adagjafelnőttekneknaponta 2-3-szor 'k-1tabl. 
Mellékhatások. Szédülés, hányinger, palpitáció. allergiás bőrreak-
ciók, leukopénia, igen ritkán ag·ranulocitózis. ' _ 
Figyelmeztetés. Tartós adásakor a vérképet ellenőrizni kell. Magas 
láz, hidegrázás, torokfájás, nyelési nehézség. szekatlan bór- és ny~l' 

okahártya-elváltozások jelentkezésekor a kezelést abba kell hagyni\és 
orvoshoz kell fordulni. 
Megjegyzés. 'i< VénynélküLis kiadható. 
Csomagolás. 10 tabi. 

QUINOSEPTYL Biogal tt?V2cv: +~-bi ·\:;: . 
tabi. · , / . ,,., 
Hatóanyag. 500 mg sulfamethoxypyridazinum )alil.-nként .. ·. . 

- Javallatok. Elsősorban idült légúti és húgyúp-iertózések(E. --co_li, 
Klebsiella, Staphylococcus, Protaus mirabips}. Toxoplasm(>zi~_ilO-
cardiózis, trachóma. /~ _ - . -· 
Ellenjavallatok; Máj- és veseelégte!,ariség, vérdiszkrázia. Szulfon·a
midtúlérzékenység, a terhess~ég els. öirimesztere és aszülést megelő
ző- hetek. gyermekkor. _ _ - _ -
Adagolás. Feln6tteknek az lsó nap 1 g (2-szer 1 tabi.), majd a 

. második naptól kezdve:na61500 mg (1 tabL), étkezés után. 
Mellékhatások. AgrarfÚiocitózis; aplasztikus anémia;41emöfitikus 
anémia, trombocito nia, methemoglobinémia. Erythema multifor
me (Stevens-Ja son-szindróma), urtikária;.szérumbetegség, pru
ritusz, exfolia ~ dermatit isz, anafil aktaid .reakciók. Hányinger, há
nyás, hasi .)ájdalmak, hepatitisz;-. pankreatitisz. Fejfájás; fülzúgás, 
depresszi.é(konvulzió. Toxikus nefrózis.(oliQúria~ anúria), hematúria, 
krisztaljiíria; 
Gyógyszerkölcsönhatások .. Együttadásakerülend6: 
~--orális- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás-fokozódása); / . 
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- feniteinnal (ennek szintje a szérumban toxiku~ig~-melkedhet); 
-orális antidiabetikumokkal· (hipoglikémia v.estelye); 
~ metotrexáttal (annak szintje a szérumbar(toxikusig fokozódhat); 
--szalicilátokkal, fenilbutazonnal és na-pfoxennel (szintjét a szé-rum-

ban a toxikusig emel hetik). / . . . 
Figyelmeztetés. Tartós adagolasa során a máJ-, vesefunk~16, 111. a 
vérkép folyamatos ellenó~e szükséges (tro':"bocifas?-~~01_.·_!§..U~- Ha 
a kezelés alatt bór- vag(nyálkahártyatünetek Jelentkeznek, az_ada
golást azonnal b~.kéll szüntetni. Laktáció ideje alatt adása kerü-
lendó, / 
Megjegyz§. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom-
mal. / 
cscj,m(golás. 1 o tabi. 

RADIPON Biogal K 200 
tabi. 
Hatóanyagok 0,58 mg emetini um chloratum, 2,1 mg phenobarbi
talum, 2~9 mg codeinum, 7,6 mg ammonium chioratum tabl.-nként. 
Javallat. Bronchitis ac uta- et chronica. 
Ellenjavallat. 6 év alatti gyerm~keknek nem adható. ! -·-

Adago1ás. Felnőtteknek naponta általában 3-4-szer -~ tabi.~-- gyer
mekeknek 6--12 éves korig naponta 3-4-szer %-%tabi. étkezés után. 
Mellékhatás. Émelygés, hányás. 
Figyelmeztetés. Üres gyomorra nem szedhető. 
Megjegyzés. 00 Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi. 

RAUSEDYL Kőbányai H 400 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 2,5 mg reserpinum (1 ml) amp.-nként; 0,25 mg reser
pinum tabl.-nként. 
Javallatok. Enyhe vagy középsúlyos. tachikardiával párosult labilis 
hipertónia, fóleg abban az esetben, ha a di_~uet_i_kl!mok ko~tr~indi~á~
tak vagy a beteg azokat nem tolerálja. Külonbozo eredetu hipertom
ás krízis esetén (hipertenzív encefalopátia, akut szívelégte~enség 
vagy intrakraniális vérzés hipertóniával kisérve, feokromoc1tómás 
roham, akut glomerulonefritisz, terhességi to?Cémia) is.adha.tó. 
Ellenjavallatok. Depresszió, ill. az anamnézisben depresszió; aktiv 
gyomor-, ill. nyombélfekély, colitis ulcerosa, ugyanezek a kórelőz
ményben, ilL obezitás. 
óvatosan adagolandó infarktus vagy aritmia, súlyos szívkárosodás, 
epilepszia és allergiás állapotok, ·pf. bronchiális asztma esetén. 
Elektrosokk-kezeléssei egyidejűleg nem adható, a kezelés megkez
dése el ón legalább egy hét szünet szükséges az utolsó rezerpinadag 
bevételétól-számítva. 
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Adagolás. A betegek eltérő reagálása miatt az adag' egyénenként 
határozandó--meg;:_ Enyhe, .ill; ·középsúlyos hipert?niában- á_ltalában 
felnótteknek kezdetben napi 3--4-szer 0.25 mg .per os 1naponta 
·3--4,szer ·1 tabi) 2 hétig, majd az adag napi 0,25; de legfeljebb 
0;5 mg-ra (1. esetleg 2 tabi.) csökkenthető úgy, hogy a kivánt hatás 
megmaradjon._ Tiazid -diuretikummaJ együtt adva még- kevesebb is 
elegendő;'· A terápia ·elégtelensége esetán az adag "'melkedését61 
nagyobb vérnyomáscsökkenés nem várható, .de a- mallékhatások 
súlyosbodhatnak. 
Parenterálisan adagolva a hatás 1-4 óra múlva jelentkezik. Hipertó
niás krízis esetén először 0;5-1,0 mg (0.2-0.4 ml) adható im .. majd 
ezt követóen - ha -szükséges - 3 óránként ismételhető. Naponta 
összesen 2-4 ll'lg (0;8-1,6 ml) adhat,ó. A.parenterális kezelés·csak 
intézetben ajánlott! "' 
Kombinált kezelés: Enyhe hipertóniában·a ·diuretikum adag_Oiásával· 
elért maximális hatás Rausedyllel fokozható, kombinálható továl'>bá 
hidralazinnal vagy-prazozinnal. -, _ !-:c 
Mellékhatások. ·ElSőSorban központi idegrendszeri: és _gasztroin
tesztinális jellegOek. Kis adagok enyhe szedatív hatása. egyes bete
geken előnyös lehet. Már 0,25 mg-os napi adag nyomasztó álmot 
és-depressziót okozhat;· mely esetenként olyan. súlyos lehet,'tmQy 
hospitalizációt igényel, esetleg szuicidummal végződhet. ' 
Anti h i pertenziv adagok - ritkán- extrapiramidális .-tüneteket- okoz
nak. 
A gasztrointesztinális tónus és a mctilitás fókozódhat,- _görcsök és 
diaré jelentkezhet. A gyomorsav-szekréciót is fokozhatja, és--tartós 
adagolás esetén peptikus fekélyt okozhat. Gyakran okoz testtömeg
gyarapo~ást. · -:::;, __ --~~----'>\, 
Vaszkuláris mallékhatásai pl. az elpirulás és nazális értágúlat. Ez 
utóbbi nem jelentős, de esetenként súlyostégzési nehézséget okoí-
-hat rezerpinnel kezelt szoptató anyák csecsemőin. 
Egyéb:-anginaszerú tünetek, aritmia. Libi96csökkenés,-1mpotfmcia, 
ginekomasztia; 

· Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: . 
- MAO-gátlókkal (delíriumQt; eszméletlenséget, tachikardiát, súlyos 

yé~ny_()más-ernelkedést okozhat_nak);-ezéit a két szer'egymás után, ... i'·······"'"E:-."····· 
alkálmazáSákcir -1 O nap Szünetet kell tartahl - · · 

-. digitálisszal (ritmuszavart okozhat); - -
- epinefrinnel és direkt ható egyéb szimpatomimetikumokkal {kivé-

ve, ha rezerpinhatás antagonizálása céljábótadják)• 
Ovatosan. adható: · .. • 
- guanetidinnel és-származékaival {or1:osztatiku's,hipotenz1ó, bradi• 

kardia és pszichés depresszió_-jöhet létre); 
- sebészeti.érzéstelenítókkel-és iv. narkotikumOkical (fokozott hipo

tónia jelentkezhet); 
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- triciklusos antidepresszánsokkal (vérnyomás-emelkedés és máni
ás állapot jöhet létre); 

~ kinidionel vagy prokainam iddal (aszisztolét, súlyos bradikardiát 
okozhatnak). Ezek csak 24 órával a Rausedyl alkalmazása után 
adhatók. a'kardiális állapot ellenőrzése mellett; 

- antikoagulánsokkal (az alvadási idő megváltozhat); 
- szimpatomimetikumokkal (a midriázist okozó hatást csök:.~J3Jltik); 
- levodopávai (az antiparkinson hatást csökkenti). \ -- "-%"'~ 
Figyelmeztetés. Az egyidejűleg adott antikoaguláns adagját újra 
be kell állítani. Rezerpinkezelés mallett alkohol fogyasztása tilos! 
Depressziós tünetek (lehangoltság, kora reggeli álmatlanság, ét
vágycsökkenés, impotencia, önvád, szuicidkésztetés) jelentkezése
kor a.kezelést azonnal abba kell hagyni. 
Szuicídkésztetéssel hónapokkal. a kezelés abbahélgyása utári is szá
molni kell még. 
Ajármúvezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka-végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni. hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mallett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Megjegyzés. + .Csak vényre adhat6 ki. Az orvos rendeléseszerint 
-egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p. (2, 5 mg); 40 tabL (0;25 mg). 

RAVERON Robapharm Q 100; Y OOO 
in j. 
Hatóanyag. 16 mg extr. prostatao (1 ml) amp.-nként Tartósító
szer: metakrezol. 
Javallatok. Kezdódó prostatahiperplázia, idült prosztatitisz, prosz
tatizmus, prosztatektómia utáni diuréziszavarok. 
Ellenjavallat. A komponensekkel szembeni túlérzékenység. 
Adagolás. Az alkalmazás első napján mélyen im. 0,3 ml, a másodi
kon 0.5 ml, majd naponta 1 ml, ill. kétnaponként 2 ml 4-6 héten át 
Szükség esetén a kezelés ismételhető 0,3 ml, ill. -o,5 ml adagokkal 
kezdve. 
Mellékhatások. Bórpír az injekció helyén, rosSz közérzet melegér
zés, fejfájás, anafilaxiás reakció. Ilyenkor epinefrin, keringésre ható 
szerek, kortikoszteroidok, antihisztaminok parenterális alkalmazása 
javallt. 
Figyelmeztetés. Aliergiéra való hajlamesetén különleges óvatos
sággal kell eljárni. Intolerancia esetén alkalmazását abba kell hagyni. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalommal. 
Az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott havi mennyiség 
k~retei között az egészségügyi szakigazgatási szerv vezetője- által 
kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és -gondozott 
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betegek köiül -azok részére rendelhető, akiknek_··ázt ·a Szakmailag 
illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta~ A- kijelölt 
szakrendeJés,.-ill.-_gondozó.vez9tője- a beteg nevének, a.szükSéges 
gyógyszer ··megnevezésének, havonta kiadható mennyiségének, ·a 
gyógyszerelés időttutamának feltüntetésével --értesíti a területileg 
illetékes gyógyszertárat, val_amiilt a- beteg kezelőorvosát. ·A gyógy
szertár-a beteget nyUvántartásba veszi; utóbbi: alapján-a-:havönta 
megállapított mennyiségú gyógyszert adhatja ki. 
Csomagolás; 30 amp. (1 ml). 

REASEC. Kőbányai J 500 
cseppek. tabi. · . : ·· 
Hatóanyagok. 0,375 mg .atropiniunr sulfuricum;-"37:.'5-mg ·diphe-_ 
noxylatium·chloratüm- (1-5- ml) oldatbal); 0,025-_rrig:atrápiiiium Sul
furicum, 2,5 mg diphenoxylatium·chloratum tabl . ..:nként.-·
Javallatok;· Különböző eredetű (allergiás, gyógyszer,-röntgeóterá
pia, utazás, fertőzés-stb. okozta) akut és krónikus diaré tüneti kezelé
se. 
Ellenjavallatok. Obstrukció, ill. annak veszélye; továbbá glaukó
ma, prostatahipertrófia. " 
Adagolás. Felnőtteknek: enyhe esetekben napi 2-szer 35 csepp; ill. 
2-szer 1 tabi. (reggel és este)· étkezés előtt. Súlyos esetekben ai' 
adag progresszfven emelendő' napi 3-4-szer 35 cseppre, ill. :2-4 
tabi-ra. 
Gyermekek adagja: 

-- életkor , ... _ 

7~12 hó 
1-cll év 
7-12 év 

csepp 

3-szor 12-18 
3-szor 18'-30 
3-szor 25-40 

·Féléves kor alatt adása kerülendő. 

-·_tabi.-_ 0-~ 

.. . . .. 
2-szer% · 
2-szer 1'-:' 
3-szor 1--, 

Mellékhatások. émelygés, szédülés, látászavar. aluszékonyság, 
_nyugtalanság,_ bőrviszketés, puffadás .. Túla"dagolás esetén· léQzési 
depresszió, kóma. · · · · 
Antidotum:. Nalorfin. 
Figyelmeztetés. Fertőzéses eredetű diarákban az antibakteriális 
kezelést nem pótolja. "-- .. 
Nagyobb_adagok alkalmazásakor szükséges -a- bSteQ tüneteinek·fo-
lyamatos ellenőrzése. -._, · - · .-' 
A járművezető képességet és a baleseti vesZéllyeljáró munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni. a 
gyógyszer-·:milyen mennyisége és_.-mely adagolási· mlidCJn"tÖ1té11ő··~;C; 

alkalmazása mellett ·tehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. . • 
Megjegyzés. ti4 ti4 Csak vényre adható ki. Az orvos_rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Csomagolás. 1 üveg (15 ml); 20 tabi. 

REDERGAM Kőbányai H 4iJO; "1'1'800 
cseppek. inj., tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg dihydroergotoxinium mesylicum (1 O ml)_ ol
datban P. ml ~kb . .20 csepp~ 1 mg hatóanyag); 0,3 mg dihydro
ergotoxlmum mesyhcum (1 ml) amp.-nként; 0,25 mg dihydroergo-
toxinium mesylicum tabl.-nként. . 
Javallatok. ldóskori enyhe hipertónia, hi pertóniához társuló cereb
rális (arteriszklerotikus, poszttraumás, posztapopléxiás) keringésza
varok, migrénes rohamok prevenciója. 
Perifériás érbántalmak: Raynaud-kór, thromboangiitis obliterans. 
cla';!dicatio inten:nittens, akrocianózis, Buerger-kór, gangraena dia
betlca, ulcus vancosum. 
Ellenjavallatok. Anyarozs-alkaloidokkal szembeni túlérzékenység 
valamint _a terhesség 3. harmada. ' 
Adagolás. Szokásos per os adagja naponta 1--4 mg (20-cSO csepp, 
ill. 4-16 tabi.). Leghelyesebb kis adagokkal (naponta összesen 
1 ()--20 cseppe!. ill. 2--4 tabl.-val) kezdeni és a kivánt hatás eléréséig 
nov~lm nap11--4 mg-1g (20-cSO cseppig, ill. 4-16 tabl.-ig), szükség 
eseten-kivételesen-napl 4-6 mg-1g (So-120 cseppig, ill. Hl-24 
tabl.-ig). Az optimális és legjobban túrt adaggal a kezelés 1~3 hóna
pig folytatható. A napi adagot legcélszerúbb három részre elosztva, 
étkezés e/6tt bevenn[. Az injekció szokásos napi adagja 0,3-0,9 mg 
(1-3 am p.) sc. vagy 1m. Akut esetekben célszerű a kezelést injekció
val kezdeni. A per ,os kezelés hatása inj.-val fokozható. 
Mellékhatások. Emelygés, gyomorpanaszok, hányás, szédülés. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (10 ml); 5 amp. (1 ml); 50 tabi. 

REDIMYL Chinain x 200 
i nj. 
Hatóanyag. 300 mg P-P-dimethyl-glutarimidum (20 ml) amp.
nként. A 1_00 ml-es oldat 5-szörös mennyiséget tartalmaz. 
Javallatok. lv. barbitálnarkózis megszüntetése, barbitál és egyéb 
altatószer okozta mérgezés. , 
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: új- és koraszütöttek aszfixiás 
ro~~- . 
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Adagolás. -Feln6ttadagok:- felü,li:Jtes iv. ·barbitálnarkóz_i_~-,azoOnali 
megszakítására és a következményes panaszok (szédülés;·álmosság) 
megszüntet~sére, pJ. járóbeteg-rendelésen végzett kisebb beavatko
zások (foghúzás, tályognyitás, repozlció stb.) után,•többnyire ele
gendő 25 ml iv. Ez az adag néhány perc múlva ·megismételhető az 
optimális hatás eléréséig. Közepesen.mély n~rkózis gyors megszün
tetésére a tiszta öntudatállapot-viss-zatérésének gyorsítására kezdet
ben 25 ml iv., majd néhány perc múlva még 1 0-20 ml. Ez az adag 
megismételhető a kívánt hatás eléréséig. Mé/y narkózis esetében, 
amikor túladagolás történt,.vagy ha barbitáltúlérzékenység-áll fenn, 
a kómatózus állapot idétartamának -lényeges megrövidítésére -kez;
detben40-50 ml iv:,-és ez az:·adag·szükség szerint megismételhető 
a kellő hatás eléréséig. 
Könnyú-mérgezés:esetében a-bete·Q.-'öntudatán3kc.gyorS-feltisit:t,~lásá
ra-,25-40-ml-iv.~- ez az-:adag 1 o·.perc- múlva megismételhető. -Esetleg 
néhány óra múlva ismét 15,-25 ml; 
Súlyos mérgezés esetében kezdetben 6().:..1 00 mllassan iv.- és ez. az 
adag 3-5 perc múlva megismételhető. A továbbiakban a szükséghez 
mérten hasonló mennyiség, 10-15 perc múlva. Ha a 'kómatózus 
állapot újból.mélyülne; akkor 1-3 óránként 25-40 ml iv; • · 
Igen súlyos mérgezés esetében (teljes areflexia, fénymerev pt.Jpill~k, 
légzészavarj az első adag 80-120 ml iv .. lassan, szükség esetén kb. 
Sc-10 perc múlva megismételhető; a beteg állapotának figyelembe- .. 
véte/ével. További 1 O perc. múlva újabb 40-80 ml .adható, majd 
szükség szerint 3-4 óránként a befecskendezés- megismételhető, a 
mellékh~;~tások fiQyelembevéte_léveL· Súlyos -és j gen súlyos mérgezet
teknek a napi mennyiség megfelelő elosztásban 400-900 mHs lehet. 
A mérgezés lefolyása (3-5 nap) alatt összesen 2-4000 ml-is adnató. 
Gyermekadagok.· 2-12 hónapos korig 2 mg/ttkg i v., 1-14 éves kori_g 
1 mg/ttkg iv. Szükség eselén 20-30 percenként megismételhető, 
általában a túladagolás első jeléig (arcfintor, szem héj-, ujjrángás, ill. 
-fibrilláció). · 
Mellékhatás. Görcsroham. 
Figyelmeztetés. Alkalmazása nem teszi feleslegessé a mérgezett 
beteg egyéb kezelését: gyomormosás, hashajtás, kardiális támoga-
tás, parentorális folyadék- és elektrolitbevitel stb. __ . . . 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
s;zérint - egy vagy két alkalommal - ismételhető:- ·- · -- ·: · 
Csomagolás. 25 amp. (20 ml); 1 am p. (1 00 ml). 

REGITIN Ciba cH-400 
inj. --'. ,., ~· -·· ·· -.-.:. '-·--- _ · .· 
Hatóanyag. 10 mg phentolaminum (1·ml) amp.-nként.· · . 
Javallatok: Akut szfvelégtelen·ség,·különösen friss szfvizotninfark
tus -esetén -perifériás- kering~si_-zavarok; feokromocitómához,-tái'sulö--·· 
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hirtelen vérnyomás-emelkedés vagy a már régebben fennálló rhagas 
vérnyomás krizisszerű fokozódása, ha kórokként katekolaminémia 
gyanítható; katekolamintermeló tumorok eltávolítása előtt --béta
receptor-blokkolóval együtt a hipertóniás krízis megelőzése, ·m. a 
feokromocitóma gyanúja esetén diagnosztikumként, mivel· mind az 
a,-, mind az-~-receptOrt blokkolja. 
Ellenjavallat. Hipotenzió. 
Adagolás. Akut szívelégtelenség: az adag a beteg állapotáíílf'függ 
(a szlvelégtelenség súlyosságától és a vérnyomástól). Az átlagos 
artérilis vérnyomáscsökkenés 20-25 Hgmm-nél ne legyen több és 
aszisztolés vérnyomás ne essen 80 Hgmm alá. lv. cseppinfúzióhoz 
5%-os steril glükózoldattal kell higltani. Az összadag: 50-80 mg, 
amelyet 10-30 perc alatt ajánlatos beadni, 0,1-2 mg/perc adagolási 
sebességgel. Szükség esetén a beadás sebessége az-.elsó-percekben 
5 mg/percre is emelhető. A beteg állapotától és a vérnyomásválasz
tól függóen a kezelés több órára is meghosszabbítható. 
Perifériás vérellátási zavarok: súlyos esetekben 1 O mg im. vagy az 
adag lépcsőzetes fokozásával iv. cseppinfúzióban. , 
Feokromocitóma: paroxizmális hi pertenzió enyhítése vagy-sebészeti 
beavatkozást megelőzően 2 órával profilaktikumként (1 mg kezdő 
adag alkalmazásával) 5-10 mg im. vagy iv., amely szükség-esetén 
az operáció alatt is ismételhető. Diagnosztikus tesztként 1 mg, majd 
reakció hiányában 5 mg iv. 
Mellékhatások. Hipotenzió, tachikardiá és igen ritkán hányinger, 
hasm!3nés, orrdugulás. -
Figyelmeztetés. A kezelés alatt szigorú vérnyomás-ellenőrzés 
szükséges. Túladagolás esetén norepinefrin adandó. Alkalmazásá
nak elsó szakaszában- egyénenként meghatározandó ideig-jármű
vet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés.~ Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml). 

RELAXIL-G EGIS E 100 
in j. 
Hatóanyag. 500 mg guaifenesinum (10 ml) amp.-nkéht. 
Javallatok. Abdominális, anorektális és végtagsebészeli műtétek 
során az izomtónus csökkentése. Spazmusok oldása (discushernia, 
tetanusz, elektrosokk esetén), továbbá a fokozott izomtónus csök
kentése ( apoplexia következményeként létrejött ·spasztikus bénulás, 
reumás f<ontraktúra, burzitisz, spondilitisz, anaraktális vizsgálat ese
lén). 
Adagolás. lv. és im. (lehetőleg a glutaeusokba). Sebészetben a 
narkózis beállta után az első adag felnőtteknek 1 g (2 amp.) iv. 
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Hatása 4-6 percen belül éri el am~nCimumot.~és kb~ 20-"3Ö ·percig tart.
Hosszabb, mútét,-kapcsán -..::. szükség- szer~nt-:..,.,..:többször-.js·:adható 
prolongáltan; frakcionáltan 500-750 mg ( 1 ~1 'kamp.). 1 O g- ig . (20 
amp.); ___ ;_:A. Jelsorolt egyéb indikációs területen .naponta 
500-1 OOO mg (1-2amp.) adható;Adipozitás vagy súlyosabb izom
merevség esetében egyszerre 2-3 g (4-6 amp.) is injiciálható. 
Figy_elmeztetés •. Sebészeti alkalmazásakor ~ ha 'a -bet~--S@ntán
légzése romlik - jól záró maszkon, esetleg lélegeztető készoléken 
keresztül vagyméginkább intratracheális intubáció útján altatógépre 
kapcsolva, mesterséges _lélegeztetés oxigénnel mindaddig, amig a 
spontán légzés helyre nem áll. < . · 
Megjegyzés. 'l< Csak . vényre -adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint ---egy vagy két alkalommal - Jsmételhető._ - ' 
Csomagolás. 10 amp. (10 ml). 

REPARON EGIS H 600 
kenőcs. kúp . • .. 
Hatóanyagok. 8,25 milliárd Bacterium coli steril,- 82-mg phenolum 
liquefactum (25 g). v/o emulziós kenőcsben; 0,66 milliárd Bacteri
um coli steril, 7 mg phenolum liquefactum -kúponk~nt. . , 
Javallatok. Aranyér és szövődményei: fájdalom, vtszketés/ gy.ulla_
dás, pruritus ariiet vulvae, -rhagades et.fissurae ani. _ 
Alkalmazás. Ülőfürdő után napi 1-2 kúp, ill"'a végbél környékét 
bekenni. . 
Megjegyzés. 'l< Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1_ tubus (25 g); 1 O kúp. 

REPTILASE Disperga~, 
inj. , - , -. _- :.. · = .. '. 

Hatóanyag. 1 KE• hemokoaguláz (1 ml) -amp.:nként. Tartósító' 
. szer: 0,3% fenol. ; . 
Javallatok. Sebészeti, szülészeti, fül-orr-gégészeti, szemészeti és 
fogászati beavatkozások-előtt és után, vérzéshajlam:_esetén. 
Orrvérzésben: spontán vagy traumás vérzés_ során, hemorrágiás d_ia:
tézisben. 
Ellenjavallat. Trombőzishajlam, endokrin erede~ű vérzés. 
Adagolás. Félnőtteknek megelőzésre: 1 amp:·1m. •-ö:ziie~l~Í~í~l-'·~··""'*'~ 
órávaL a műtét :előtt. Sürgős esetekben 1 amp._ IV. ~~.., 
beavatkozás előtt; ha szül<séges továbbí 1 amp. 1m: 
Posztoperativ kezelés: naponta t amp. im. 3 napig. .. 
Hemorrágíás diatézis:--minden 24-4R?rában 1 amp •. im. vagy sc: 

~ 1 KE{= KlobusitzkY"eg\rség) he'mokOaguláz 5 fnl friss kalciumrrienteS lóvért 10 percen 
- belül . .alvaszt meg ·22 ,•c-on.- ·· 
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Életveszély esetén: azonnal1 am p. i v., majd- ha szükséges- további 
1 amp. im. vagy sc. , 

·Gyermekeknek: életkoruknak megfelelően 0.~.5 ml ím. vagy iv .. 
súlyos esetekben az adag 1 ,O ml-ig emelhető. 
Gyógyszerkölcsönha~ások. Együttadása kerülendó: 
- kalciumkötőkkel pl. EDTA. Prophyledta, Edtacal (hatáscsökke-

nés). . .• ··~ 
Figyelmeztetés. Túladagolása csökkenti a véralvadás hatását, 
ezért az újbóli adás előtt tanácsos megvárni az egyszeri adag hatását. 
Megjegyzés. 'l< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 20 amp. (1 ml). 

RESEPTYL-UREA Chinain T 120 
sebhintópor 
Hatóanyag. 3 g (4-chlorphenyl)-3.4-dichlor-benzolsulfonami
dum, 100 mg carbamidum, 6,9 g laciosum (1 O g) sebhintőporba n. 
-A szóróüveg 7,5-szeres mennyiséget tartalmaz. 
Javallatok. Fertőzött sebek, égési sérülés. felfekvés. renyhén gyó
gyuló váladékozó fekélyek, feltárt gennyes folyamatok. 
Ellenjavallat. Szulfonamidtúlérzékenység. 
Alkalmazás. Aszokásos módon elvégzett sebtoalett után az egész 
seb felületét naponta szükség szarint többször vékony rétegben 
behinteni. 
Mellékhatások. Allergiás reakciók, rezisztens mikroorganizmusok 
előretörése. 
Megjegyzés. 'l< Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 1 doboz (10 g); 1 szóróüveg (75 g). 

RESONIUM A Winthrop 
por 

N OOO 

Hatőanyag.-453,70 g natrium polystyren sulfanatum ioncserélő 
múgyanta dobozonként 
Javallatok. Anúriával vagy súlyos aligúriával társult hiperkalémia. 
Dialízist igénylő, ill. rendszeres hemodializisen vagy prolongált peri-
toneális dialíz_isen tartott betegek hiperkalémíája. 
Adagolás. Orálisan vagy rektálisan. A pontos adagolás rendszeres 
szérumelektrolit-meghatározások alapján törtéQjék, a megadott ada
golás csak iránymutató. 
Felnőtteknek per os a szokásos napi adag 3-4-szer 15 g -kevés 
vízben vagy édes vivőanyagban elpépesítve. Ha hányás akadályozza 
a bevételt, raktálisan kell beadni. Ilyenkor 30 g-ot 100 ml 2%-os 
metilcellulőzban és 100 ml vízben kell szuszpendálni. A. kezelés 
kezdetekor a gyorsabb hatás céljából a kétféle adagolási módot lehet 
ko'mbinálni a káliumszinttől függően. 
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Gyermekeknek per os aszokásos adag napi 1'g{ttkg, több_ rés~et
ben, kevés folyadékban, lekvárban _vagy mézban eldo~olve. 
A fenntartó.adag napi 0,5 g/ttkg-ra csokkenthető. Ha a g~ermek a 
bevételt viSszaUtasítja, a fentj mennyiség_ rektá/isan- adando be: 
A beöntés után; ha csak lehet, a székelést legalább 9 órán át VIssza 
kelltartani. <,,, , • ,'',. • , 

11 
•• • 

Figyelmeztetés. A kezelés So~~n a szérumkáhumszmtet e ~nunz~t 
kell. Ha ez 5,mmol/l értékre csokken, a kezelést ~eg kell. szaklt~m. 
A fokozott káliumvesztés miatt fennálla h1pokalém1a veszelye. Tula
dagolás esetén az emésztőtraktusból hashajtóval vagy beöntéssei el 
kell távolítani, és gondoskodm kell a káhum pótlásáról. • 
Súlyos vesekárósodásban 8zenvedő b~tegekesetéban a l)Yantából 
felszabaduló nátriumionok nátnumtúlsulyhoz és ko~geszt1v. szarve
légtelenséghez vezethetnek. llye'!ce~tekben kalciUm~pohszt~ren
szulfonátot lehet alkalmazni. Gyumolcslevek vivőanyagként való 
Slkalrrfazása kerülendő aZok r:nagas káliumtartalma,miatt. 

· Megjegyzés. Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóintéze
ti) felhasználásra.· 
Csomagolás. 454 g. 

RETABOLIL Kőbányai M 600 
olajos inj. · - . '"---
Hatóanyag. 50 mg nandrolonum decan01cum (1 ml) a~p.-nként. 
Javallatok. Minden olyan eset a'!lelyben erélyes és tart~s anabo~l
kus hatás szükséges, vagy az eddig alkalmazott a_!la~oltku~ készit
mények hatástalanna_k bízonyult~k, pl. prowe~1v .tzomdlsztr?_fia, 
valamint mammakarcmóma. Krómkus hemodtahzált beteg~k; _anore
xia nervosa, krónikus pancreaselégtelenséggel együ~ járó t~stt_ö
megveszteség. Diabéteszes retinopátia:-és oszteoporózts: _:_i "·:::-~. 
Kombinált kezelés. Glükokortikoidokkal. tuberkulosztat1kus. és Cl
tosztatikus szarekkel történó kezelés és su{Járteráp_ta ·_esetén mtnt 
adjuváns. 

6 
· :f'rf. k . 

Ellenjavallatok. Terhesség. májbategs~g, nefr zos, e 1a pro>sta: 
ts-,-ill. emlókarcinómája~ valamtot onkologtal betegek-máJmúkodést 
zavara_ va_gy- rnáJáttéte. < . - .... _· . _ .: . ·- .-- ___ '- __ _ ______ --~ ... ,:,Cá~ ••... 
Adagólás. 25 mg 3-'-4 hetenként im. Ennél _nagyob~ aöagok -
egyedi meg l tél és alapján- izombetegségek eseten adhatok. Urémoá
val járó veseelégtelenségban 50 mg hetente. Onkológ1a1 esetekben 
5 naponként 50 mg. : . . • · 
Mellékhatások. Mindkét nemen: é\llelygés, é~ágycsökke~és, há
nYás. 'a- nyelv égetó --érzése, fokozott vagy csakkent II~Jdo, ak~é 
(különösen nókön és serdületle_n fiúkon). G?nadot~op1n~zek~c16 
gátlása-, kolesztázis. -sárgaság. Nttrogénretenctó •. nátm~m~ és ~1Zr~-
tenci6; --ödéma; a bór- erezettségének fokozódasa;- htperkalcemta,-
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elsősorban immobil betegeken és nőkön . metasztatizáló emlőrák 
esetén. . <· 
N6kön virilizáló hatású (akné, hirzutizmus, férfias tlpusú kopaszo
dás, irreverzibilisen mélyült hang, ·menstruációs ·zavarok, clitoris-
megnagyobbodás). . · ·"" .·· 
Férfiakon-herefunkció gátlása, oligospermia,,ginekomasztia. Puber
tás előtt penismegnövekedés, gyakori erekció. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: , ··<···~ 
- antidiabetikumokkal(hatásuk megnövekeöhet); .; . 
- kumarinszármazékokkal (hatásuk megnövekedhet). 
Figyelmeztetés. Androgén mallékhatása miatt nőknek való ,ada
golása mindig az előny/hátrány arány figyelembevételével történ-
jl:!:n . .-_Adása·gyermeknek nem javasolt. __ · , _ , ., , 

,' Elővigyázatosan adagolandó kerjngési:zavarok;·m~~ és, vesefunk-, 
ció·zavarok esetén, valamint epilepsziás.;~mjgré.n~-:-és_ glaukómás 
betegeknek. A terápia ideje alatt a szemnyomásJokQzottabb ellenőr
zése javasolt az esetleges Na- és vfzretenció miatt. 
A májfunkciós próbák a normálistól eltérhetnek (pl. brómszulfalein), 
ezért 4 hetes kezelés után májfunkciós próbák végzendők .. , ·· 
Férfiak rendszeres raktális prostatavizsgálata szükség~s a kezelés· 
előtt és alatt. . .. . .. . . . . . . . .. . 
Diabéteszesek antidiabetikumadagját újra be kell-állitani. Előrehala
dott rosszindulatú daganatos betegeken- a,Jtezelés tartamát a .-rnáj
.funkciós próbák eredményet ill. egyéni elbirálás alapján kell. megha-
tározni. ,_ . - ~ . ,. .: 
Megjegyzés. >fo Csak vényre adható kL Az orvos rendelkezése 
szarint +_egy vagy két alkalommai - ismételhető; 
Csomagolás. 1 amp, (1 ml). 

RETANDROL . Kőbányá'f ;.0 100 
25 és 250 mg olajos i nj., , . . . . 
Hatóanyag. 25 mg, ill. 250 mg !estoster,o~um,phenylpropionicum 
(1 ml) af11p.-nkén~.' · · . oc , • ··. . , 
Javallatok. Férfi klimax, ejaculatiQ,praecox, fért) h.ipogoQa-Qi;zmus, 
impotencia, ·infantilizmus, _kasztrációs tünetek,._ :Prostata hipertrófia, 
inoperábHis metasztatizáló_és: r~qidiváló- női mammakarcinórna, 
Ellenjavall_at_p_k.-Férfiak_prosta_ta- és niammakarcinómája, nefróz.is. 
óvatosan adandó ke_ringési zavarok. renális_ vagy_ hepatikus :disz~ 
funkció, epilepszia és migré_n esetén. E betege~ állapota.fQ_Iyadékre-
tenció rév~n súlyosbad hat, - _.- _ , , -, , 
Adagolás. Hetenként 25'-50 mg, esetleg kéthetenként 50 mg im.; 
vagy havonta, esetleg kéthetenként 250 mg im. · 
Mellékhatások. Pubertásban.siettetheti az epiphysisfugáKzáródá
sát, így megállíthatja a növekedést, Nókö~_gátolja az ovar-iummúkö~ 
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:--Oést-és a menstúrációt;· Virilizmus·és;_:m~ghöveked_ett libidóqelent
kezhet. __ _ , .· _ : _ _ _"'':D?'~ 
,Gyógyszerkölcsönhatások.' óvatosan adható:,,·,• , · t .. :. •.· 
~ l<ilmatinszármázékokkal (hatásuk megnövekephet);'. • .,, 
-:-_ f~nobarbitállal, -f_e_nilbutazo_nnal, aminofenazó-nhal:- (csökkenthatik 

·,'::'.:..az androgének--hatását;-mive1 az andro'gén:h~bomlását:a·:sze'rvéZet-
ben·fokozzák). "',•· i''> .. , ... , .. ,, .. ,, , , :'.5•'(.' · , 

Fi!Jyelmeztetés. Pr()statakarcinómát'a kezelés előtt.J<:Lkéll:dárni. 
Me!Jjegyzés. ol< Csák vényre adható ki. Az .. orvos reridelkezése 
szarint c. egy vagy •két•alkalommal - isméte.lhetó. - A.25•mgcos 
injekciót az orvos akker~fendelheti/ ha azt a te'rOietileg;~ill:iszakmailag 
illetékes•fekvőbeteg-<~llátó,·szekrendelés (gond0zó)·szakorv~sa)a
vasolja.~A250 mg-os injekcióta:za. szakrenct.elé.s(go.ndozó) i;zak: 
·a~osa··rél1,delhé~i,: a1c.i:Ci"i~yógySZe[java1ta~ai:-sz:eriQti;:bété_g$'é"Q·:$~~tén 
a beteg gyógykezelésérei'erületileg és szakmailág illetékes. 
Csomagolás. 3 amp. (25"mg); 3 amp. •(250 mg); ' '· ·-, 
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'S710 
E ·szuSzp'ehZi6s ink 
1 OOO OOO NE benzylpenicillinum pro· 

Ohlószer natriUm chioratum inj. 0,9% '(2 

által okozott '· 
nem·p_eni-

3 napig. 
·er_itérha; urtik~ri~. 

Gyógys_zerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
- .baktenosztatikus ant~b!o~ikumokkal-(hatáscsökkenés). 
F•gyelmf.!ztetés. Pen•c•lhnkezeléskor súlyos, sót halálOs ·anafilaxi
ás sokk lephe~ _fel, elsősor~an allergiás hajlamú egyéneken~·~e_zért 
aszt.más,-_~llerg•a~ ~~amnéz1s esetén f~kozott-6\(atossáQ"ajáhlott.. 
A reszleges pen1c1llm~ és cefalosporm-keresztallergiára klinikai és 
laboratóriumi adatok vannak. ~ ____ -, 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszerhllRaiom
mal.- Az 1 OOO OOO NE injekciót az intézet készletéből kell térltés
mentt;sen kia~ni -a bór-- és nemibeteg-gondozóban gyógykezelés 
alatt ali ó _nemi betegnek. . · 
Csomagolás. 3 üveg 400 OOO NE + 3 am p. (2 ml) oldószer;3.U\ieg 
1 OOO OOO NE+ 3 amp. (5 ml) oldószer; 50 üveg 1 OOO OOO NE+ 
+ 50 amp. (5 ml) oldószer. 

RETIN"A Cilag T 900 
krém, oldat . 
Hatóanv:ag:-~·~ mg·treti~oinum.'(1 g) vfzzellemosható-krémben; 
1 mg tretmomum (1 ml) v1zes- oldatban. -·--- ·- --- ·- - : 
Javallat. Acne vulgaris helyi··kezelése·:··r 
Ell~njavalla~?k· Rosacea, akut ekcéma, akUt bórgyulladás~---peri-
orális dermat1t1sz; - _. -. 
Alkalmazás. -Naponta egyszer vékonya n- bekenn i. . Rendsze'rint 
8-12 héten át tartó kezelés szükséges. . . . · 
Mellék!'atások. Bőrizgalom; hámlás, gyenge viszketéS/égő érzés. 
A kezeles 1:-5·. he!~-kozon a bór k1p1rulhat. Erős bőringeresetén a 
kezelések kozt1 szuneteket nyújtani kell. Az első hetekben az akné 
látszólagos fellángolása is bekövetkezhet a mélyen fekvő az -eddig 
lá!hatatlan cornedokra kifejtett hatás folytán. ' .. 
. F•gyelm_eztetés. Szem, száj:, orrnyíl!js-nyálkahártya a gyógyszer
rel nem enntkezhet.-·Ha ez meg1s bekovetkezne bő vizes lemosást 
kell alkalmazni. ' .. ' ' 
Nap-~ valamint UV-sugárzá~ke_i-ülendö. Na.Pé9ést s~en~edetteken a 
kezeles_csak ~folyamat lezajlása ·után kezdhető el. óvatosság aján
lott a bor egyeb szerekkel, elsősorban hámlasztókkal történő egyide-
jú kezelésekor. . · .· -... ----~< 
Megjegyzés. Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóintéze. 
t1) felhasználásra. ··'-''· 
Csomagolás: 1 tubus (30 g); oldat (15 ml)' · 
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RHEOSOLON Kőbányai mV 100 
tabi. 
Ha~6anyagok.~ 2 mg prednisolonum ~s 100 mg ]>~enylbuta:zonum 
tabbnk~nt> . ... .. . . ... ,. .. . . 
J~vaUatok~- PoiYa~hritis chronica, febris rheumati~a_,: 5P,ondYiai1h
ritis~ankylopoetica és vele egy csoportba tartozó kórképek,(arthritis 
psor_iatiCá, Reiter-szindró"ma. -gyulladásos bélm~beteQ'edése_khez 
társutó·-spondilartrjtiszek), akutköszvényes roham, reum_atoid _artri
tisz _akut gyulladásos's~akasza, ;inttammált -oszteoartrózis; 
Ellenjavallatok. Vakcináció időtartama. Diabetes mellitus. pirazo
lonérzékenység, vérképző szervek megbetegedései (leukopénia, 
tronibocitopénia, anémia), vese' és máj betegségek; gyomor- és 
nyombélfekély vagy azbkban az es.etekben.~am*or a:be.!eg•anamné
zisében· gasztrointesztinális gyulfadás;_,súlyos;va_gy perzisztáló. disz
pepszia szerepel. Ödémakészség, ödéma fellépte. Ritmuszavarok, 

~\litium cordis, myopathia cordis chronica. Hiper;tónia, pajzsmirigy,.. 
diszfunkció. Terhesség. ;.Jk 

Adagolásclndividuálisc Az adagolás meghatározásakor figyelembe 
kell venni a készfirnény fenilbutazontartalmát, A1lagos felnóUadag:~ 
napi 3-4-szer 1 tabi., legfeljebb·14 napig szedhető! , · · 
Heveny esetekben, kivételesen az első 2 napon 600·mg ienilbu\a-
zontartalomnak megfelelő adag (6 tabi.) is adható. '-
M.ellékhatások. Csökkent ellenállás fertőzésekkel szemben,Jiiper
tónia, glükózúria, hipokalémia, negativ N-mérleg, mellékvesekéreg
kimer_ülés, -osztepporózis. A vérképzórep.gszer-múködésének -zavarai 
(agranulpcit6Zis;-~aplasztikus anémia, trbmboc.itopénia, _leukopénia), 
ulceráció-•. =gasztrointesztinális _-,yérzés,. --abdominális diszf,unckió, 
gasztritisz, epigasztrikus fájdalom; folyadék, és sóretenciQ..aUatQiás 
reakciók. . . . . .. ~ . 

. ~Gyógyszerkölcsönhatások. A többi kortikoszteroid-, iiLfem!öu
_taz<mtartalm(J -_ gyógyszerkészitményhez haSonlóan ;;a -Rheos·olon 
tabi. alkalmazásakor is szárilelni _kell a gyógyszerköl.csö'nhatások 
lehelőségéveL Együttadása klfrülélldó: ".., < ~ · ~ .~"' 
-, barbiturátokkal (hatását a fenilbutazon növel heti, ill.~aobarbiturát 

a .-k.ortikoszteroid>-,hatását, valamint ~a .. fenilbutazon cfelé~ési -id_ejét 

Öcsökken)h~eti), . • . ~ . L.: i ... ·~ . 
.- ')latosan-af!ható.~.x---, ;:~.- __ -,- .-_ _ . / .·"' _ . ,. li: 

-orális antidiabe.tikumokkal (hipoglikémia veszélye); ··~· •~ i .·•• 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás növekedése); 
- szaliéilátokkal ( mallékhatások összegződhatnek, . urátretenciót 

okozhat. ezért a köszvény manifes~álódhat); 
- feniteinnal (a szérumszintje emelkédik). 
- diuretikumokkal (fokozott hipokalémia). 
Figyelmenetés. Egy kezelési időszak legfeljebb 14 napig tarthat. 
A kortikOszteroidtartalom-miatt-az-orális antidiabetikumok, valamint-· 
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az antikoagulánsok adagjának újra beállitása válhat szükségessé. 
Diuretikumokkal egyúti adva fokozott figyelemmel, kell kísérni a 
szarvezet elektrolitháztartását (káliumsó pótlása). A kúra befejezése 
u-tán a vérkép, trombocitaszárn, vízelet és májfunkció ellenőrzése 
szükséges. . 
Gyermekek gyógykezelésére nem használható!- A szoptatás ideje 
alatt adása kerülendő. . , 
Megjegyzés. llllll Csak vényre adható ki, és csák egysiertíiii<Biom
mal. 
Csomagolás. 20 tabi. 

R IDOL _ Kőbányai ;,- A 7oo; F_ ooo 
inj., tabi., végbélkúp ~; . •.. ~ · ~ . 
Hatóanyagok. 80 mg dimethylamino-acetylphentiazidum, .1 ,5 mg 
methylhonlatropinium bromaturn, 2 rng tidocair:tium chloratur:n •. 20 
mg codeinium chloratum, 500 mg -horarninophenazonum natrium 

Al)esylic~m (2 ml) amp.-nként; BP mg dimethylamino-'l,~etylphenti
-azidum, 1,5 mg methylhomatropinium brpmatum, 20 mg codeinium 
. chloratum,-500 mg noraminophenazonum natrium mesylicum-tabl.-
.nként; . ~ ~ .. . . •' ;. , 
160 mg dimethylamino-acetylphentiazidu_m, 2,2 mg methylhomat
ropinium bromatum, -20 mg codeinium chloratum, 600 mg norami-
nophenazonum natri_um meSylicum kúpqnként. _ 
Javallatok. Erős, elsósorbansimaizomgörcs okozta fájdalmak csil
lapítása. Vaszkuláris fejfájás, Qyomorgörcs, pylorusspazmus;nefroli

, ,tiázis, kolelitiázis,. uretergörcs, hólyagte.nezmus, béltenezmus,-spasz-
1ikus obstipáció, dii:entériás fájdalom, tabeszesek·abdominá_lis gör-
cse, hiperemezis, diszmenorrea; r, , ,c~·:,_, 
Ellenjavallatok. Glaul<óma, prostatahipertrófia; pirazolontúlérzé-
kenység. · 
Adagolás. Felnőtteknek: heves akut fájdalmak esetében 1, legfel

.jebb 2 amp. im. Fájdalom esetén 1. legleljebb 2 tabi., 1, es!'tleg.2 
kúp. Ez az adag naponta kétszer ismételhető. . _ _ _- .. ,. 
Gyermekadagok:,3-fJ ~ves korban naponta 1-2-szer: 0;5 ml inf-:y~gy 
Y.. tabi. vagy% kúp, i_skoláskorúaknak naponta,l-2-szer 1 m.J<,inj. 
vagy 'h tabi., vagy 'h kúp, ~ •• ~ ~· . . . ~ 

• Mellékhatások. Szájszárazság, •székrekedése pupillatágulat; ritkán 
agranulocitózi~.:- . ..... __ _ _ _ . --~ 
Figyelmezteté$. Tartós alkalma~_4s--_e:setén a".vérképet idóQJ<ént 
ellenőrizni kell. Az inj. tartós alkalmazása kerülendó. . 
A jármúvezetó;képe~éget és a_bal_eseti v~széllyel járó munka végzéM 

·-<:.sét :befolyásolhatja,- ezért egyénileg _kell meghatározni, hog_y a 
gyógyszer. -mil_ye_n-.mennyisége és~rnety adagolási-. rnódon_ történő 
qlkalmazása mellett lehet járművet vezetn.i vagy baleseti veszéllyel 
járó rnunkát végezni. 
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Megjegyzés~ ++ Csak vényre adható ki. AZ orvos renílelke~ése 
szarint -:-·-egy vagy ~ét alkalommal - Ismételhető.-- _ -· . 
Csomagolás; 5 ·amp. (2 ml) 3 Ft; 1 O tabL 3 Ft; 1 O kúp 3,90 Ft. 

.'' " - _-_. - - - - ' ~ - . ~ - "' . 

R IGEDAl Kőbányai H 300 
tabi. . <·c . : . c_ : •·•• 
Helye~esitó kéSzítrilé!lYek,: ~itros~rl;ti~, Sorböhit;:_ 
Hatóanya.g. 10-mg 1soso!'bldum dln1tr1cum tabl.-nként. 
Javallatok. Arigina pectoris, sztenokardia. . _ . . -·" . 
Ellenjavallatok. Akut- rniokardiális-1nfarktus, -h1pot6n1a,,kermgés1 
kollapszus, gláukóma. . · · . . . . 
Adagolás. A kezdő adag 5 mg (%tabi.). étkezés előtt Ezt az adagot 
naponta 4-6 órás időközökben,is'!'~telni lehet. k é!~kai roryam 
elkérülésére ·profilakllkusan•etalvás előtt•% tabi. (511JlJJ··'Piz Iitlagos 

. napi összdózis 20-30 _ mg ·. (2:-3 tabi Y Az egyénrt0r6képesség ·és 
szükséglet figye·tembeV'étélével~ ezt ~z ·adag?t ~ok:ozat~an- eme!n' 
lehet napi- 40-60 mg-ig, a fejfájás mont mallekhatás megjelenéséig. 
Mellékhatások. Fejfájás, szédillés, hirtelen•·kipiruléS, émelygés. 
amely az adag csökkentésére elmúlik. A fejfájás50-1 OOmg koffeon; . 
nel esetenként megszünte!fie!ó_. Mallékhatás előfordul_ás~_azok-ese
tében várhí_!t6;--akik_a·--nitfog1iCérint iS-ros§i~_ul tfíri_k. ·_---- ;_~_-. -. ,:· \ 
GyógyszerkölcsönhatáSok. Együttadása.kerülefldó: 
- antihipertenzív szerekkel (sútyos'h!p_otenz!ó-veszélye); ___ _ 
-triciklikus aritidepresszánsokkal_·(~tpotenzló);- _ -_ --~-,-._- __ ,. __ _ 
- MAO-inhibitorokkal (fokozott tet1esítőképesség téves érzése). 
Figyelmeztetés. -Aikalma:Zásána~ Időtartama-alan- szeszes~ Italt~ fo-

- gyaszt8ni tilOS!-·''"·,·_-_- _,- --~<:_~'":''':-__ -·, __ '~': :,- ·-';'-'(, .• -,:_':·?'i:"l!;- __ ,-o--, · 

Megjegyzés •. ll< Gsak vényre .a:aható !<':·AZ orvo~. refü!~lkezé~ 
sZerint- egy vagy két-alkalommal--lsmetelhető. -.·.• --~-·ú.,< .• ...--, 
Csomagolás. 50 tabL · · · · 

~;c, <"--

RIGENI!piD K?bány~i .· , , .. .. • . ..... 1 .~ 100 
drazse, végbélkup . :· ·•: .· ·· .. ·· ... , . »• · •·• •• 

:•2'Hat6anyag.·250mg'aethionamidúm··bélben:ofdódó.drazsénként; 
:, '500 mgaethionamidum végbélkúponként. "... •,: ..• c • _

Javallatok. A tuberkulózispulmonáh$:-é$ extrapulmonál•sJprfT1ál, 
ha niá'&Qátló'szerekkel a -kezelés-ne_m -kielégitő. v~gy,e·re~~éhyte~en, 
gyógyszertez_isztenci~. -intolerancia vagy . ~gyeb __ --t~nye_~ők--- mtatt. 
Etionamidra -érzékeny;oatipusos TTJvcobactenumok ··oRozta: megbete-
gedések-. -:':_---<---,;·, ... ~ ;_._:- .·,t·_~-.-,:--_ - _':: _ ~-- ·:<";' _ _ :··_· ::·--__ ,,,, 

- EIIEftt]&Válliltók~\EniéSZló-réiidSier betegsége~: gaSztritisz-.--qvomor
. és"'rlyombélfekély,- gyotnorreZ~kci"ó ·titflnt_lero~1ott 'á.llapót;-·k~1itisz~ 
·colitis ulcerosa; súlyosabb-máJká,rosodás;·_az: et1o'!am1d~al_ s~embem 
túlérzékenység, terhess<rg.cóvatosan·adagolando krón1kus alkoho: 
!izmus és diabétes mellitus esetén. -- .-; .. : ;.:o_.,-::;_··. -- · :-.-
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· · Adagolás. Feln6ttek átlagos napi adagja 750 mg-1 g (3.4 drazsé), 
ill. 1-2 kúp. Célszerű a kezelést napi 1 drazséval, ill.1 végbélkúppal 
elkezdeni, majd 5 nap után 2 drazséra, majd újab!J 5 nap után 3 
drazséra, ill. 2 kúpra emelni a napi adagot. Ennél tobbet az:·esetek 
többségében a beteg a. jelentkező gyomorparyas:zok miatt·nem~-tud 
szedni. A panaszok hiányában az ideális napl adag 4 drazsé,-AII. 2 
kúp. . ....... ,,_,;c·': 
Gyermekek átlagos napi adagja 20-40 mg/ttkg"nak megfelel6:dra-
zsé, ill. reggel és este %-~ kúp. . . - ·:_·. · 
Kombinált kezelés: a gyógyszerrel szemben Vlszonylag:gyorsail bak
teriológiai rezisztencia alakul ki,. ezért ri1indenkor kombináltan .kell 
adagolni olyan-más-ahtituberkulotikumOkkal együtt, amellyel-szem
-l;>en a bakteriológiai érzékenység· feltételezhető: lndokolatla_!l ~·kom
bináció_ protionamiddal és tioszemikarbazonnal_ (a kettő koz~tt ke-
resZtrezisztencia áll fenn); -._ ·, · ___ ,,-_._ _ . __ _ 
Ha a betegnek korábban idegrendszeri vagy pszichés zavarai- voltak, 
cikloszerinnel nem kombinálható (a neurotoxik4s·tünetek·összeg
ződnek}: PirazinamiddaLegyütt adva a májfunkció-fokozott ellenőr
zése szükséges (a hepatotoxicitás összegződik). 
Mellékhatások. GasztrointesztináliS -panaszok, étvágytalanság, 
hányinger, hányás, gyomorfájdalom, sztomatit_isz; diaré§-.nyátzás, !é
mes íz, májműködési zavarok, bőrkiütések. Pszichés és me;nstruác1ós 
zavarok, alopécia, görcsök, perifériás neuropátia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: -
- l;!gyéb májkárosító gyógyszerekkeL ·- _,. .. . 
Figyelmeztetés. A kezelés során a májmukodés ellenőrzése céljá
ból a szérumtranszamináz- (SGOT-, SGPT') meghatározást havon
·ta céJszerű elvégezni. Pirazinamiddal·történó kombinálá_skor a máj
funkció fokozott ellenőrzése szOkséges a hepatotoxicitás összegzö
désa miatt. Azoknak a--betegeknek, akiken neuropátla jelentkezett a 
megelőző izoniazidkezelés során, 8 6 -vitamint célszerű adagolni. 
A súlyos émelygés és hányás kezelésére fenotia_zinszárrfiazék java
solható . 

. ·Megjegyzés. · >!<. A drazsé kizárólag fekvőbeteg,gyógyint~zeti 
(gondozóintézeti) felhasználásra kerül forgalomba. A végbélk'!pot 
a tüdőgondozónak az intézet készletéből kell a. betegnek térltésmen
tesen kiadni.~ 
Csomagolás. 50 drazsé; 500- drazsé; 1 O kúp. 
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RIGENICID Kőbányai .s 400 
infúziós oldatckészftéséhez . , 
Hatóanyag,:500mg aethionamidum (sósavassóformájában)úve-

''llenként.' ·:.: " · • . .; · ' .', '' 
. ,JavaUatok; Ellenjavallatok. L.: R igenieid drazsé, végbélkúp: 
~,;AdagoláS-. Naponta 500 mg etionamid iv. infúzióban.- Az infúziós 
oldat ~lkészftése: 500 ml steril 5%-os glükózoldathoz vagy 500 ml 
steril izotóniils nátrium-klorid-oldathoz hozzá kelladni alpH,beállitó 
amp. tartalmát (~8 ml steril izotóniás·nátrium-hidrógén-karbonát· 
oldat).·felriizlis után ebből az oldatból ·10 llli"t fecskendővel fel kell 
szfvni és:a gumisspkán--át befecskendezni .a.hatóimyagot-_tartalmazó 
·üvegbe. A hatóaQyag t!lfjes .feloldódiisa ;otán. a gumisapká'sjiyegből 
fecskendő be szivható annal<:tE>Iiesotartalmaés·. ho;<Záa<!ható. a.:!llü, 
kóz •• ill. ·nátrium-klorido<?ldatb(}ziM~I!Ji:elkészített;1,·..Zreiéli@s' kb. 
4,5 pH'iú oldat- az elkészítés után.köZ\Íetlenüi;-Jartós~eppjnfúzic) 
formiijában.2-"3 óra alatt iv.:infundálandó:Azinfúziót.az egyénileg 
vá_ltozó szükséglet szarintnaponta tanácsos-adni és--az,egyéni_-~t_Orő
képesség figyelembevételével esetleg csökkenteni. Cél5zeiú az infú· 
zi ón kivül még legalább:.napi t Rigenicid drazsét Js adni. A .kúra 

. időtartamát esetenkéntdiszerő meghatározni. : .. ".,_. · ·. . ;; .. · ·· 
Kombiná/tkezelés; Agyógyszerrel szemben viszonylag gyorsan bal\
·ter.iológiai réziszte_(_lcia alakul ki, ezért csak más antituberkulotikum'~ 
mal kombinálva szabad adagol~i, . · . ..,,. .·. ., · · 
Mellékhátások. Gyógyszerkölcsönhatás. L.: Rigenicid drazsé, 
végbélkúp. . · , . ' · 
:Figyelmeztetés. A.·ké'sz(tmény olde>tt állapotban·nem tá.rolható. 
Továbbá; L;: Rigenicid drazsé,Végliélkúp::•T'<' · .~ 

.·Megjegvzés. ll< Kizárólág'iekvóbeteg-gyógyintézetL (gorúl,ozóin., 
tézeti} felhasználásra kerüL forgalomba, -':'fl::--,,, "''·'· , 
Csomagolás; 50 x .500 mg + 50 .0: 8 ml old6szer. · · ·. ·, ..• ' 

RIGEVIDON 
tabi. 

Kőbányai Q.:231 

Hat(lanyagok. 0;15 norgestrelum és 0;03 mg aethinyiG,'1Siradi<llum 
· •. tabl.-nként. . .. . . · 
Javalla~;,:Qrális:fogamzásgátlás. . . .. . , ... 
Ellenjavallatok;---Hepatitisz -utáni állapotok·,· sú_lyos"idi()pátiás,,ter
hességi ikterusz és súlyos_ terhesSégi· pruritusz ,az:~anamnézisben. 
Dubin-:-Johnson- és Rotor-szind_ró_ma; májműködési zavarok, kole
cisztitisz, trombóziskészség, súlyos organikus ~zívbetegség, króni
!<us kolitisz, az endqkrin _mirigyek be,egségei.-':malign_us_ tumorok, 
elsősorban _emlökarcinóma, továbbá laktáció és intqleran_cia. 
Adagolás. Szedéséta menstruáció első napjától s~ámított 5;_ nap~_n 
kell kezdeni és 21 napon át napi 1 tabL-t kell azonos napszakban~ 
lehetóleg.este bevenni._ Ezt kövétően 7 .nap szü~e~et kell.tartani; ami 
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alan menstruációszerú _ megvonásos vérzés jelentkezik.- Függetli:mül 
ennek bekövetkezésétől és tartamától, az 1 ·heteS szünetet követő 
napon az újabb 21 napos kúra megkezdhető. A· fenti adagoliisi mód 
mindaddig folytatható, amíg a terhesség megelőzése kivánatos. 
RendszereS Szedés esétén a fogamzásgátló hatás az 1 hetestabletta
szedési szünetre is kiterjed. Ha a tabi. bevétele_a szokásos időben 
elmarad, azt a legrövidebb időn belül pótolni kell. Nem tekinthető 
folyamatosnak az ovuliiciógátlás, ha a kúra folylamán 2 tabl:cllelréte· 
le között 36 őránál hosszabb idő telik el. A fogamzásgátló hatás 
kialakulásához bizonyos időre van szükség, biztos antikoncipiens 
hatás csak a szedés második ciklusában van. 
Hasmenés, hányás esetén - az akadályozott felszívódás iniS:tt' .. - ·a 
fogamzásgá_tl() hatá_s_ átrll;enetileg szünetelhet. _Ezért rende_f-~sékor 

- mind~zon interkurrérls betegségek figyel~)nb~ veendők, :_amelyek 
hái'lVással, hasmen'eSsel járnak. Egyszeri heveny tünet _esetén -él~nap 
2 tabi. adandó. Elhúzódó tartós diaré vagy hápyás a szedés. f81füg
gesztését és_ más konze_~vatív védekező módszer alkalmatását teszi 
szükségessé. A kezelés· során esetleg jelentkező enyhe, pec·sételó 
vérzés nem indp~olja a sz~dés megszakítását. Erősebb áttöréses 
vérzés esetén a tabi. szedését abba kell hagyni és nőgyógyászali 
Vizsgálatot kell végezni. A vizsgálat eredménYétól függóeh a V~_rzés 
1. napjától számitott 5. napon új abb 21 napos kúrát lehet elkezdeni. 

_ Az áttöréses és pecsételő Vé:rzé~ jelentkezése a további alkalmazás 
- sorár;í csökken, majd ,reridsi:erint megszOriik. 
A djfferenciált tablettarendelés szempontjait figyelembe véve; a ki
eQYensúlyozon, ill. enyhén ösztrogétl fenotípusú nők részére a legal
kalmasabb. FunckionáHs vérzészavarok, középidós fájdalom~_,disz
menorrea esetén terápiás értékú. Nag'ypbb hormontartalmúJábl.-ról 
áttérés esetén vagy egyhónapos tablána·szedési szühet tartandó, 
vagy szedését a vérzés első n,apján kell megkezdeni az első ciklus
ban. A továbbiakba.o a megszekott 21 nap szedés, 7 nap szüQet, 21 
nap szedés alkalináZási mód tartandó. Az áttérés az esetek döntő 
többségében semminemú zavarral nem jár. Az áttöréses vérzések 

. néha átmenetileg gyakoribbá válnak, de a későbbi szedés során 
spontán rendeződnek. 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális tünetek, mellfeszülés,- testtö
meg-növekedés. A folyamatos kezelés során rendszerint csökkennek 
vagy megszt1nnek.··,:; ' 
Gyó·gyszer"ölcsönhatások. Enziminduktív gyógyszerek a nleta
bolizáció meggyorsításával a fogamzásgátlás biztonságát csökkent
hetik. 
Figyelmeztetés. Varikoiitásban, epílepsziában, hipertóniában, 
depresszióval járó pszichiátriai kórképekben, diabetes -mellitllsban a 
készítmény rendelése alapos megfontolást igényel. 
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A magzatvédelme érdekében a'tervezett terhesség elő,tt,3 hórtappal 
a_ tabletták-_-szedését tanácsos.abbahagyni, és más,·_nem hormonális 

;·-védekezési_·módszerhez~-folyamodnL, _ _ __ . 
Megjegyzés.,~ ,Csak vényre adható ki. és,:csak egyszeri alkalom
mal. Rendelhetőségét a ~:módosított- 2311973: {Eü, K.-•17.) EüM 
sz.' utasitásb~n._,,>Val8mint az Egészségügyi· Minisztérium- 89560/ 
1979,. { Eü: K. 1'980.• L) sz. közleményében foglaltak szabályozzák {l. 
3. 7 fejezet), 
Csomagolás. 3 x 21 tabi. 

RITQ$EPT , ... Biogat. c.·:. . . ,S 010 
ol~at, .· .. · _ , . ,.,.,;.·>· , ... , ,, ,, ..... "., .. , ,, ...• 
Ha~óa':'yag.1.25ghexachlorophenum;_ká!•~záppgnasrt~lmó:{250 
miYvizes.olaatba_n . .A'i'l OOO.mlblil!it',lt~sielil~·liat'6aifyl!Qrl}~ij)iy~sé-
g·ét-tartalmaz··~-, _-'_'-,-- ---- -··: ·:_' _ ··: --~,_-_,_,_"_ -··"""- '-'"··-, __ ._,_,_- - · 
Javallát.' sebé~ieti k~zfertőti~nités;·~- - ,·c-· 
Al~illmazás. Az oldatot legéélszerflbb csepÓgtetŐ p81.~ck\>4ti\lkal
l)lÍizni. Egy,egy alkalommal 5',1 O ml~t öntünk a kézre. Aiefsőlemo
;sakodás.előtt szappannal. kefével'és fqlyó'meleg viúel riióssuk a. 

· K'E:á:ünket· llliritegy 2, p~rCefl keresztül. E_lső .be_n1os8kodáskqr ~_gy-an~ 
·csak 5-10 ml'iél 2 p~r~ig keféljük a kezei. majq folyó meleg~vízz~l 
mossuk le. Ezután. újabb adag Ritos~pt~oldá!tal továbbt3~ perces 
kézmosást végzünk: A második_ ainapl.,p~mosakodáskor márcsupán 
3 percig tartó kézm!lsás~szükséges~ 5-10 !111 oldattal;~~ kefe: nélkül. 

~ A harmadik aznapi bemosakodiis~é12 perces kézmosásjs elegendő 
.a megadott l)lennyiségfl oldattaL_ ~ ~· ~~~---. ~. .· · ;, .. '"" 
M!l~llékhatásolt: Bőrirritái:ió .. fotoszenziliilizáció előforduUíat. .. ,, 
F,ig'yelmeztl>tés. N~il('se!1e.ket Ritosepttel :kezelni. nem iijánlátos: 
B&lsőleg 'nem használható_: · .. ~ · 
~egjegyzés. 'Orvosi·rend91ő'résZére;_:· . _- __ 

., Csomagolás.1 üveg {25\)ml); 1 ü~~g {100Qml). 

ROCE~tJJ!Il · Roche 
c'---· 

s 710; s 720 
i nj. _ _ . _, __ . -
Hatóanyag. J g, ill. 2 g ~:eftriaxonum {dinátriumsó, formájában) 
poramp:..:nként:--·" -~h-
Javallatok. Ceftriaxon ·iránt 
Légúti fertőzések, 

-,f_~rtőzései. 
csökkent 

r 
l 

l 

.. l 
--·--1 

i 

;-._j, 

Az alábbi gram-pozitív- kórokozók eÍien hatásos: 
.... 

. 

Kórokozók 

Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus A:...csoport 

{Str. pyogenes is) 
Streptococcus B-csoport 

. 

{Str. agalactiae is) 
Streptococcus viridans 
Streptococus bovis (D-csoport) 
Staphylococcus aureus 
Peptostreptococcus sp. 
Peptococcus sp. 
Clostridium sp. 

- .. -:,, - -

MGK,.; 
_(pg/ml) 

0,05 

0.025 

0,05 
0,25 . 
1,6 
3.1 ,_ · .. 
0.4 
0.8 
2.0 

MGK",-. 
_ (~g/ml) 

0.1 

'0,0'5 

0,1 
1.0 
3;1 

i6;3 
.. 1.6 

3.1 
16.0 

':·MGKso-_=.-a vizsgált törzsek 50%-ában észlelt rrii~imáliS géÍIÓ ko;.;c~-ni:ráéió 
•• MKG90'.:. a_ vizsgá~~_törzsek 90%-ában ~szleh mini_niális gátló kol)t:i:mtráció,' 

Az_ alábbi 'Gram;.negativ:-kórokozókkcil szemb9n hBtásos: 

Kórokozók 

. . ~ 
H'aetnt>Philus influenzae·--

( az -ampicillinnel-szemben -rezisztens· 
törzsekre is) 

Haemophilus parainfluenzae 
Neisseria ·meningitidis ~:-:\ 
Neisseria gonorrhoeae-~- · 

(a penicillinnel szemben rezisztens 
··, ,.ctörzsekre·is) ·· 

Esbhj?}riGt)ia coli 
Klebsiella sp. 

-. :·Enterobacter sp. 
Seri'atia -marcescens 
Citrobacter sp. 

-,···Protéus hlirabilis· 
Protaus indalpozitiv 

·(a Morganella·morganira is) 
Salmanella sp. • -. :~ . 
Shigella sp: . 

MGK", 
(!J-9/ml) 

0,012 
0,003 
0;001 

0,001 
0,06 
0,06 
0.2 

• 0.5 
0.12 
0,008 

'0.5 
0.1 
0,05 

MGK", 
(~g/ml). 

0,05 
0.003 

·0.012 
'·:{1.'2;;;· 

··0.012 
0;2 
0,2 
6.3 
2;0 
0,25' 

~ 0,025 
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Néhány ceftriaxon iránt in vitro csak .-keVéSsé érzékeny. 'kórokozó 
c;>kozta-_fe_'1őzés esetenként eredményesen kezelható a készftmény
nyet igy pL: 

.Kórokozók 

Stáphylococcus epidermidís 
StreptocOccus faecalis 

(D--csoport, enterococcusok) 
Listeria monocytogenes 
Pseudomonas aeruginOSa 
Acir:tetoba~ter sp·~-:· 
Chlatnydia sp, 
Bacteroides_ sp. 

MGKs.,-
. :<~9(1r!l) -· 

';3.1 

128,0 
12,5 
16;0 . 
16;0 
4,0, 
4,0o. 

Ellenjavallatok. Cefalosporinokkal szembeni túlérzékenység., Pe· 
nicillinérz~~~fliy --Qete,geken· keresztallergia lehetőségével· ~mal ni 
kelt. A terhesség első hár<>m hónapjában csak·igen indokolt esetbe~. 
alkalmazható. _ . ,' _ . (' · 
Adagolás. Felnőttek és 12 éven felüli gyermekek szokásos_-adagja 
1-2,g, naponta egyszer alkalmazva im., iv. vagy cseppinfúzióbán. 
Igen súlyos:eset~kben. \lalaniint kevéss~_érzékeny kó~okozó~ es_etén .. __ 
az adag népi 4 g-ig emelhető. A 4 g-Os naPLadagot 2 résZletben 
12 óránként kell.alkalniazni. - --~·· 

Gonorrea kezelése: egyszeri 250 mg im. 
Idős betegek, továbbá-csökkent-vese-;. de ép májműködés-esetén az 
adagot nein kell csökkenteni.-lgen súlyos veseelégteten~g.~Seté_n 
(kreatinin-clearance < 1 O ml/perc) .az -adag. nem haladhatja\rnegia 
napi- 2 g-ot. - · 
Egyidejűleg fennálló súlyos máj- és ves_eelégtelenség_-~se,t~n _a."plaz
makqncentrációt1t~ndszeresen ellenőrizni kell;;_. · ·.:~'T: -
Csec_s,e!J76k és kisgyermekek adagja 20-SO._mg/tt}s.g,naponta.egy-szer 
alkalm~Zva. . _____ " _ . _. _ . ____ _. 
Koraszülöttek adagja nem haladhatja meg a napi: 5.0,:mg/.nkg-ot. 
A kezeléstiiital ában a láztalanadást követően három napigMJIJ\>IY· ··+:+ 
tatnL_ _ _ · _ .. i---- - .. - ____ _.<,,.:· 
lm. alkalm~zBs: az) g-Os porampulla tartalmát 3.5~mt.1% . .-ós:·!ido·
kai_n.oldatban·feloldva, mé·lyen intragluteárisan kell_injiciálnkJ Q:-nál 
tötib ,alkalmazása egy oldalon nem ajánlott. , ,;· · < )',' 
Jv .. >atkalmazás: az.T g-as·pora·mpulla, tartalmát10. ml aqua dest~-'pl'o 
inj.''ban feloldva 2-4 perc alatt kell beadni.·;:· ·· · c· . 
lntravén_ásgyorsinf{Jzióként alkalm?~,zva:a;_~ g-os;porampulla_,tartá_l
mát kb. 40 ml kal~iummentes infúzíós oldatban kell feloldanUpl. 

· 0;9%-osnátrium-klorid; 0,45%-os nátrium-klorid + 2,5%-osglükóz; 
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5%-os glükóz; 1 0%-os glükóz; 6%-os dextrán; 5%-os d-fruktóz). Az 
infúzió beadásának időtartama 5--15 -perc. Az oldatok sárgás s_zíne 
nem befolyásolhatja a készítmény_hatékonyságát. ', ~-... ;> 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális: diarré, nauzea, hányás, -.szto
matitisz, glosszitisz. 
Bőrreakciók: exanténia', allergiás- dermatitisz, _pruritusz_.. urtikária, 
ödéma, erythema multiforme. -- .:-;,_"_:_, - __ _-:_ :_~-~ _ ·_ 
Hematológiai elváltozások: eozinofflia, -.hematóma· vagy·-~rzés, 
trorribocitopénia,·leukopénia, granulocitopénia, hemolitikus anémia. 
Egyéb: .. !ejfájás. szédülés, májenzimszint-emelkedés, oligúria, .szé· 
rumkreatininszint-emelkedés,-a genitáliák mikózisa, borzongás,,-ana
filaxiás_ reakció. 
/v, alkalmazás után vénafalgyulladás, ami az inj. lassú beadásával 
(2-4 perc) <>!kerülhető, ill. csökkenthető. Az im. inj. lidokainoldat 
nélküli alkalmazása fájdalmas. ,., · . 
Figyelmeztetés. Aminoglikozid antibiotikummal nem adható azo
nos szúrcsatornába. Keverésük (fecskendőben, porampullában, ill. 
infúziós palackban) kerülendő. · . · . .· . 
A.frissen készitett injekciós oldat szabahőmérsékleten eltartva 6 
óráig, 5 "C-on eltartva 24 óráig használható. fel. .... 
Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg,gyógyintézeti {gondozó· 
intézeti) felhasználásra,,- . --.. -; 
Csomagolás. 5 amp. (1 g); 5 amp. (2 g). 

ROCMP,LAT Hek. , mM 990 
L.: 2.2 fejezet 

RUBOMYCIN Medexport L OOO 
i nj. · -- '.- .~-- . · -._-
Hatóanyag_.-.2.0 mg liofili.~ett rubomycinium_chloratum amp . ..,nként. 
Javallatok. Korioepitelióma;. akut leukémia, retikulo_szarkóma.
EIIenjavallatok. Vé'gsQ sátdiumában levő megbetegedések, erősen 
ler.omlott. beteg,--leükocitopénia (már 3,5 x -10~/l,nél kisebb,Jeuko
citaszám).-trombocitopénia (már 150 x 1 09/l·nl;}l kisebb troriiboci-
taszárn). szervi károsodáso_k. terhesség. :o. ,-_;=, :--. 

Adagolás. Az am p. tartalmát 1 O ml izotóniás nátrium-klorid-oldat-
ban kell feloldani. ,c. 
A_készí(mény iv. alkalmazandó, mert sc. vagy, im. b_eadás_ esétén 
fájdalmas beszűrődés, szövetelhalás jelentkezhet. P, .·kezelés egy 
vagy .több ciklusban végezhető. . ,cc·. , 

·C Felnőtteknek: öt napon keresztül a napi .adag 0,8 mgjttkg, az~tán 
7-1 O nap szünet következik, Ha·a kezelést,a betegjót túri; a )<~zit· 
mény további 3'-5 napon keresztül. napi 0,5-0,8 rng/ttk.Q adagban 
ismét adható a perifériás vérkép figyelemb~yételével. AZ.adag -a 
beteg toleranciájától függóen - 0.8-1,0 mg/ttkg é[tékig,növelhetó. 
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Pozitiv eredménvés mellékhatás·mentesség eselén a kezelés a fenti 
adaggal és adagoliisi szünetekkeHolytatható. . · ·. · . ·' ·· . 
A Rubomycinösszmennyisége.a 25mgittleg értéket nem haladhalja 
meg·l ~-,_ fo~:,:<>_ .-_ :-- ,_. ___ , - _ _ --: -. 
Gye;mekeknek: naponta 1 mg/ttkg öt napon keresztül, ezután 7:-1 O 
nap szünet: Ha·a vérképben nem mutatkozik változás, m~gkezdhető 
a második ciklus: az előbbi adagban ~ 1 O napon ·keresztul ~másod
naponként adagolandó. Ha a beteg a gyógyszert jól·túri,.az.adag 
felemelhető 1 ,5 mg/ttkg.ra. A c1klus befeJezése után·.2~3 hét·szunet 
következik. Kedvező hatás és mellékhatás·menteSSég·esetén,.a má
sodik ciklus adagolásával és adagolási•szüneteivel a_nalóg 3., ·4. és 
5.-ciklus következhet. _ ._ - · -<)~,----_ ~':::~:r-·' 
KOmbinációs terápia.~ ci~lofoS_Zfa~iddal,::me~P~optiri(lnBI;.m,et~'tre

·xáttal, valamint ·suglirkezeléss-el•egyidejííleg· is•adható?'BZ"<adagok 
csökkentésével. · -.,,2·-----_-"'----"'-·'i.:' -·'~' ::;: 

Mellékhatások.• A vérképzés·gátlása;·Gyakran leukocitopériia, a 
trombocitopénia ritkább. Leukémia•esetén a kész!tménl:' első adagja 
után a perifériás vérképben a leukocltaszám gyo~n·;cso~ken, a_~_nál 
nagyöbb-mértékben,-· minél- magasabb voJt:a~ k1mdulás1 _!eukoclta
szám. -- __ :-" _ _,-·;··,--·.;;.;:_,:-.,-:_:..--·-.-- _~·.·'~ _ ·-.'--'".-!·--:?r 
Atrombociták számlinak:ésö1<kenése lassúbb>A ·leuko~ ·és tr<lmbbcr, 
ták száma a kezelés befejezése után általában 8-1 O napiglornég 
csökken. · -. -: · -- ... , 
Az adagolás megkezdése után a betegek egy részén émelygés •. há.
nyás;-'fejfájás-jelentkezik, különösen túladagolás esetén; AJe,nti·!U
netek csökkentése érdekében célszerű a betegnek-~a_:készltmeny 
beadása előtt Daedalon tabL-t beadása után pedig Hibernaf".ílrazsét 

'L'{25 mg) adni. Kifejezett diszPepsziás :tünetekr (állaridó 'éi)J_elyg'éS;\ 
hányás, étvágytalanság) esetén csökkenthető _az ~dag__yagy_.az\~d~.~; 
golások között: 24 órás_ s.züneteket ~-el~ ;uut~n.l. _ A~ZáJ~~eg-go~ bas 
feit6iódéSénekjelentkezesekor- napl -~_--Nyst_at-I_A -drazsé-adható~. 
Figyálmertéti!l. A kúrát szigorú hematol6glai,.kohtr~ll mellettkell 
Végezni._ A kézélés ~alatt/ _valamint -a-~~klus~k, k~zott1~-1d~SZ.~k~an a 
-perifériás -vérkép'''(leukoctta- ,- tromboe1taszám )_- ellenorzese szuksé
ges._,Abban az esetben~ ha_ a leuk?~?it~szá_m:már·a'k~z.elés_-":J~9-~ezdé
SEf·_előtt.k,~Y-é~_-,_volt,_ yagy __ az e!so_1nJekc1ók után_~gyors~u~::~~~~~k~_nt_, 
-naPOnta kell a vérképet ellenőrizni. _ _ . ,_ :·"; ;_ : 
A.kut::léukémiáS bí!tegeken-k-éthetehként vagy szükség esetén·gxak-
rabban kell csOntvelővizSgálatot végezni. . . -~_:-<· .,.::~ 
Korább_i __ citos~él.tikus kezelés következtében .~létrejött. -Je~k~..:_;_' ill. 

, :,:,:'tromboci_topénia_ esetéf'.a -Rubomycinn~l való_·kezelést csak a_normá-
. :·1 is Vérkép.:visszaállilsa(lltá'n . két·'hetter lehet megkezdenL ,, . • 
MegjegyzéSi ofo ofo cKlzárólag .fekvóbeteg-gyógyintézeti {gondozó-
intézeti)'1el~a5zhálásl'á. '''" · ·., • •·· · '· · ·.. ·· ··· 

-csomagoláS•' r: am p~,~-
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RU DOTE L Germed C 1 00 
tabi. . .. . . . , .· · . 

_ _Hatóanyag. -:1-0 _-n,g-.'medazepéimum tabl>'n~ént _ _ .• ___ , • 
·'- Javallatok.- Psz_ichovegetatív l_ábilitás, psz1choveg~tat1v -szl_ndro

mák, félelemérzet feszültség,·-izgatottság; ,belső_- nyl!gtalanság által 
kiváltott-psziChogén eredetű szervmúködési {keringéSi, gyomor-J?él 
rendszeri) zavarok. Manifesztálódott'szervi meg~etfi:tQ~_9é~~~ .. -m1nt 
pl. pszichovegetativ kis~ró!ün~te_kk~l _pá~os_ult szr~,n~ar~tus,.,~<!
doudenális fekély; Nő1 khma~ ldetén telentkezo psz1chol1egetat1~ 
zavarok, félelemérzettel járó depresszió és IRQerlékenység,.tdőskoTI 
félelmérzet, nyugtalanság, izgatottság, gyakori hangulatváltozás, e.l
alvási zavarok. Né'urózisok kezelése -pszi_choteráprával vagy anélkul. 
Ellenjavallat. Myasthenia gravis pSeudt>paralytic_a _ _. _ ' . _ .. - -
Adagolás: Ambuláns kezeléskor felnótteknek naponta 20 lllg (reg
gel%, délben Y.. és este 1 tabi.). Enyhe panaszokesetén;fiatalkórúak, 
idősek-tenntartó kezelésére általában naponta 10-20 mg {napi 1-2 
tabi.) elegendő. Gyógyintézet! kezeléSkbr felnőttekhek·naponta á_l
talában 30 mg {3-szor 1 tabi.). Az adag ~;omg {napl 6 tabl.)-1g 
emelhető. Étkezés előtt, kevés folyadékkal kell beve~ni. 
Mellákhatások. Ritkán enyhe álmosság,fáradtságér:Zés, ami a napi 
adag csökkentésével megszüntethető. ___ • ·v: _ 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan -adhato: . 
- központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel: n~u~oi~P!Ikumok

kal - trankvillánsokkal, antidepressz_fvumekkal, h1pnot1kumokkal, 
na;kotikumokkal, analge'tikumokkal (ezek hatását fokozza). 

Figy-elmeztetés. Alkalmazásának első sz-akaszában- eQvéne~ként 
meghB'tározandó 1deig -- járművet vezetni vagy b~leset1 veszeilyet 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyémleg határoz~Jldó 
meg a tilalom mértéke. _ . : ;_,.- . . : 
Alkalmazásának, ill. hatásának ·tartama: alatt tilos szeszes·-natt.,.,.fo-
gyasztani! -- ; _ - · '.-- , • 
Megjegyzés. + C~ak vényre adh~tó _ki.:,Az warvos rendelkezese 
szerint- egy vagy ket alkalommal - 1smetelheto. 
Csomagolás. 50 tabi. 

RUMALON Robapharm mv 200 

~~tóanyag: 7 mg. porckivonat és -6_ 'mg csontvelőkivonat, (2 ml) 
amp.-nként. _ - , . .-_- . 
Javallatok . .- Degeneratív, ízületi megbetegedések, m1nt gonartróz1s, 
rrieniszkopátia, a patelia kondropátiája.- ·.. ; 
Adagolás. Hetenként 2-3-szor 2 mllassan, .mélyen im .. v~gy intra
gluteárisan befecskendezve, 5-7 héten át. Összmenny1seg_: 39 ml 

- (15 am p.). Súlyosabb esetekben a kúra -évenként 3-4-sz.er 1smetel-
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hető. Első adagként 0,5 ml, majd 1 ml alkalmazása aliergiéra hajla-
. mos beteg védelmét szolgálja. · ; •• , 
Mellékhatások .. Júlér.zékeny,,be_tegen. bőrkiütés, nauze!l. •. ényhe 
fejfájás. Az esetleges anafilaxiás reakl'ió Parenterálisan adott apinel
rinnel, antj,ijisztamin.okkal, kortik<>szteroidokkal megszüntethető. 

·.· MegjegyZés• Csak vénvra adható ki, és csak egvszeri alkalommal. 
,.,Az,.eg~gügyi,Minisztérium.áltel meghatározotthavi-merinyiség 

keretei között az egészségügyi szakigazgatási sz~rv· vezetője által 
kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és gondozott. 
betegek közül. azok részére rendelhet.ő. akiknek ~zt a szakmailag 
illetékes ·felügyelő' szaklllorvos előzetesen. j(WáhagYta. ·A. kijelölt 
szakre~delés, ill.,.gond().zó.~ezetője.,. a beteg):tevének. a szükséges 
gyógyszer ml!llneve;~;(>sének. havonta kiadható· mennyiSjjgének. a 
,gyógyszerelé$•időtartamának>ieltünte.tésé\tel•"''.á11~f!j>li;,ti!ijil_etileg 
illetékes ·gyqgyszertárat;· _valamil1t ·a b~.teg l<ezelőörliOsáí: A gyqgy
szertár ·a beteget nyil.\f,Wtartásl>a veszi; utóbbi, alapján • a havgnta 
megállapított menn)'iségG,gyógyszert adhatja ki., ) . :'"' 
Csomagolás.151fmp, (2 ml). • 

RUTASCORÍIIN~, .. Alkaloida :·~ PSOO 
tabL · · ,.. . ·.· . •. . . . : 
Hatóanyagok.- 20-mg rutosidlim, 50 rrig aciduin -a$corbiCyintabl_.-
nként... . . .. ·.. . _ .. . ., ... 
Javallatok. Hemorrágiás diatézis,-.purpur.athr..ombopenica, hémat- ·"-.,_ 
úria, gyakori orrvérzés, n~fritisz, fetinitis;z,_tüdővérzés, különbözó, a 
véredények fragilitásával kapcsolatos belső vérzések. • . 
A felsorolt .betegségekben az_ oki kezelést nem. helyettesfti,--hanem 
csak_annak -kiegészítésére· szolgét.- _ · ; · , _-, ::(>;, 

Ellenjavallat. Mellékhatás. Nem ismeretes' · ~. 
Adagolás, Naponta 3-szar •1 tabL 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiad ható .. · 
Csomagolás. 50 tabL · ···' 

RUTOPHYLLIN 
tabi. 

•'" 
Alkaloida 

">""'i: 

Hatóanyagok. 20 mg rutosidum, 30 mg butobarbitalum. tOO mg 
theophyllinum tabl.,nként. · .,.,; ··"··i··. 
Javai Jatok. Hipertónia, arterioszklerózis;. angina pectorjs, apof.)lexia 
cerebri kezelése-és megelőzése. -~ _:"' 
Ellenjavallatok. Addison c kór, barbitáltúlérzékenység, friss szívin
farktus utáni állapot szívritmu_szavarok, ·súlyos--szivizom-károsodá-
sok -. · ··_, -.--_- / "' 
Adagolás.·Naponta 3-szor 1.:2 tabi.' 
Mellékhatások. Enyhe kábultság, reggeli lehangoltság, hanQUiali 
labilitás. gyengeség, szédülés, émelygés, hányinger, ritkábban Izga-
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·tottság, túlérzékenységitünetek (bőrkiütés, szemhéja n ajkon· arcon 
kifejlódő ödéma, láz, a máj degeneratfv elváltozása). ' ' 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás csökkenése); 
- tnctkltkus .antidepresszánsokkal (az antidepresszáns -hatás csök-

kenhet); . . 
- antiepileptikumokkal ( antiepileptikus hatás módosulhat};· ~· 
- digitoxinnal (ennek hatását csökkenti); 
- antthtpertenzfv szerakkel (a vérnyomáscsökkentő hatás erősöd-

het); . 
- purins_zármazékokkal (váratlan reakciót válthat ki); 
- szter01dokkal és osztragénekkel (hatásuk- az antikoncipiens hatás 

is- csökkenhet); . · ,. · 
- prenilaminnal (csökkenti, ill. megszünteti vaiodilatátor hatását); 
- p,.receptor-blokkolóval és izoprenalinnal {a teo_fillin a _fJ-receptor-
•blokádot részlegesen felfüggeszti). 

Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás alatt csak kivételesen 
és csak·állandó orvosi ellenőrzés mellett adható. Tartós szedésekor 
hozzászokás alakulhat kL Szedésének abbahagyásakor, ill. más. 
gyógyszerelésrevaló áttéréskor elvonási tünetek (izgatottság alvás
zavar) jelentkezhetnek, ezért a gyógyszer szedésót fokozatosan kell 
abbahagyni. A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó 
munka vég~ését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, 
h_!>gy ~ gyogysze~ milyen mennyisége_ é~. mely ádagolási módon 
torténo .alkalmazása meflett lehet jármúvet· vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni. ._ 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama_ alatt tilos szeszes ,itált fo-
gyasztani! -
Megjegyzés. ;o Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabL . 

SACERNO Alkaloida . A 300 
tabL ·· · .. 
Hatóanyag.1 00 mg mephenYtoinum tabl.-nként. 
Javallatok. -Az epilepszia valamennyj. formája {elsósmban grand 
mal, fokális és_ pszichomotoros. epilepszia). 
Ellenjavallatok .. Vérképzőszervi megbetegedés; májkárosodás. 
Terhesség, szoptatás. . · . . .• ·- . 
Adagolás. Individuális. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3oo 
mg (3-szor 1 tabi.) gyermekeknek 7 éves kor felett 150-300 mg 
(3-szar l-1-1 tabi.). 
Kombinált kezelés. A Ptimal kivételével egyéb antiepileptikummal 

· kombinálva•is adhatól 
· Mellékhatások. Álmosság, granulocitopénia,. trombocitopénia, 
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aplasztikus aflémia, bórtünetek, .nyirokcsOmó-duzZanat, lépmegná-
gyobbódás.' . . . . .< . .. . . e•• . •• .. 

Gyó!jyszerkölcsönhatás. Együttadása.Kerületidó; ' 
- trimetadibnnal '(PJimal) (aplasztikus-anét'nia:veszélye)~_,J-- , .. ,, 
Figyelmeztetés.'_ Csak. Diphedan-intolerancia:--.esetében·-alkalmaz
ható,. amennyiben hidantoinkész(tmény n ern. nélkülöztl.etől~ keze
lés csak :a vétkép és ·a .. májrMködés rendszeres•ellenőtzésecmellett 
végezhető. Ajánlatos a szérumfolsavszint ellenőrzése~is-;,. ": ---

- -Egyéb-antiepileptikumról mefenitoinra, ill.- .mefenltoinr61·más anti
epileptikumra áttérni-- a rohamhalmozódás yeszélye miatt - csak 
fokozatosan .<ls szakorvos ellenőrzése meJI.ett szabad; A kezelést 
megszüntetni-.'Csak1öbb·évi:fohammeritt:$ség-.utári; szakorvos, irányi

. tésával, EEG,kontroH lllell ett,. fokozatpsan szabadH>éi>jánnGveze-
tés, veszélyes•munka a 3;12. fejezet figyelembevételéveL"• .· •.•. ,. 
Megjegyzés .. :·~~< Csak ··vényre ·adható _·ki;·: Az :·orvos•rendelkezése 
szarint .- egy vagy két alkalommal - iSmételt:letó. :- ·EpilepSziában 
szenvedó betegnek az ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakrirvo
sa·vagy javaslatára:a.kezelőo_rvos-(körzeti, üzemi orvos;-köi'zeti gyer-
mekorvos) térítésmentesenrendelheti. - ,_ : ,---, 
Csomagolás. 20 tabL; 50·tabl; · 

SALAZOPYRIDAZIN · Medexpórt S 300 
tabi. _'T_-_-·._,_-

Hatóanyag. 500;mg'salazodinum tabL,nként";'' ,,,,, 
Javallat.-A .. colitis·ulcefosa mindenformája a:tietegség::aktiv stádiu-
mában. . . .· ·· , • ,., 
Ellenjavallatok;.Szulfonamidokkal és szalicHátokkal szemlienitul-
érzékenység. i.• ·,: · 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 1 .~2 g (3-4-sze<1 tabh),,étkezés 
után, ~-héten keresztül. Javulás esetén.~a- napi ~a~dag-.1~1·;5:-ff-ra 
(2-3-szor 1 tabi.) csökkenthető, 2-3 hétig. . . 
Gyermekeknek: 3-5 éves korban napi 0,5 g (1 tabi.); &-7 éves 
korban napi 0,8-1,0 g; 8-15 éves korban napi 1,0-1,2'-.1·,5 g; 2-3 
egyenlő részben, étkezés után, 2-3 i . Javulás eselén a kezelést 

~~t"~~~~~~~v:~~~tz.r::.~"n~~~if~~;~-~-~~.i'r:~!~~~~::ri adag felével 
ismét megfelezhető_és·a:kezelést:ezzel:az l.. i 

·;; gyógyszerelső adásától számított 40-50 napig.. a kezdeti adaggal 
folytatott 3 hetes kezelés eredménytelen, a gyógyszer adását be kell 

··szüntetni; A SatazopYridazin-kezelés-_kómbinálh;ató általánostolii.z_á
lókezeléssel és a colitis ulcerosás betegek'számára előírt diéta alkal
mazásával. 
Mellékhatások, Leukopénia, allergiás jelenségek,.diszpepsziás za
varok. Kismártékben csökkenhet a vér-hemógiObintartalma is. -örök
·fetes gyó'gyszerérzékenység. előfordulhat: Méllékhatásokjelehtkézé-
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se esetén az adagot csökkenteni kell vagy a kész'itmény adását meg 
kell szüntetni. -. . 
Figyelmeztetés. A kezelés ideje alan 7-1 O naponként a vérkép és · 
a vizelet ellenőrzés_e szükséges. _ . 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 

SALAZOPYRIN Pharmacia S 300 
EN-tabi. 
Hatóanyag. 500 mg sulfasalazinum (vékonybélben oldódó) tabl.
nként. 
Javallatok. Colitis ulcerosa, közönséges és erjedéSas kolltiSz . 
Ellenjavallatok. leukopéniára való hajlam, szulfonamid.~ Vagy sza-
liciláttúlérzékenység. . .. .. . .. 
Adagolás. Individuális. Felnőttek szokásos adagja napi 4"6 g 
(8-12 tabi.). Diaré eselén 5-'-6 g (1 0-12 tabi.) 24 órára egyenletesen 
elosztva. Kezdetben éjszaka. is adják, később csak napközben, ·étke
zéssel egyidejűleg. Colitis uicerosában 14 napig alkalma_zzák, majd 
4 heti szünetet iktatnak be. Az akut szimptómák visszafejl_6dése után 
a napi adag 3 tabl.-ra csökkenthető. · · 
Gyermekeknek ~7 éves korig általában napi 0.7~3 g (3--6-szor 
%-1 tabi.), 7 éves koron felül1,5"'-6 g (3--6-szor 1-2 tabi.). 
Mellékhatások. Hányinger, étvágytalanság, hőemelkedés; mérté· 
k_e-és_gyakorisága·adagfüggó. 7-12 napi kezelés után tQiérzékenysé

. gi reakció, esetleg exantémás szövódrnénnyel kisért rilag~as láz je
:·Jentkezhet. RitkAbban leukopénia, agranulocitOpénia, trombocito
·pénia, methemoglobulinémia, hipoprotrombinémia, _ hemolitikus 
anémia, agranulocitózis, aplasztikus anémia. megaloblasztos aríéM 
mia. Fejfájás, perifériás neuropátia, ataxia. Hematúria, pröteinúria. 
Hepatitisz. ' 
Leukopénia vagy túlérzékenység előfordulása esetén _ é( kez_elést 
azonnal be kell szüntetni. - _, __ -. -· 
lupus erythematosus, urtikária, Stevens-Johnson-szirldróma, 
Lyell-szindróma, reverzíbilis oligospermia előfordulhat. 
Figyelmeztetés. A leukopénia veszélyemiatt ajánlatOs folyamatos 
vér- és vizeletkontrollt végezni. , 
Vesekárosadott betegen fokozott folyadékbevitellel kell_megelőzni 
a krisztallúriát és a kóképződést. -
Rothasztó baktériumok vagy amőbák által okozott kalitisz kezelésére 
nem alkalmas. 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki, és csak egyszeri Bikalom
maL Az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott havi meny
nyiség keretei között az egészségügyi szakigazgatási szerv vezetője 
által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és gon-
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dozott betegek közül azok részére. rendelhető, Sidknelnizt a szakinai
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. A kijelölt 
szakrendelés, ill: gondozó vezetője- •• beteg nevének, a szükséges 
gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható mennyiségének a 
gy~erelés időtartamának .feltüntetésével - értesíti a területileg 
illetékes gyógyszertárat, valamint a beteg kezelőorvosát. A gyógy
szertár- a beteget nyilvántartásba veszi; utóbbi alápján a havonta 
megállapltott mennyiségú gyógyszert adhatja ki. 
(L: Feljegyzések fejezetet!) 
Csomagolás. 50 EN-tabi. 

SALAZOPYRIN Pharmacia "'S~ 
végbélkúp .. , .. . .• >· .... · . . .• . . . . · .. ,. 
Hatóanyag; 500mg sulfasalázinumkúponként: .··•. . .. ..· 
Javallatok. Az orális Salazopyrin-kezelés kiegészítéS. éóliiis űlce
rosa, valamint proktitisz, proktokolitisz esetén. 
Ellenjavallatok. Mellékhatá~Qk,· L:: .Salazopyrin EN 'tabi. 
Adagofés, .Orális Salazópyrin·-kezelés kiegészítésére r~ggel és este 
1-1 kúpot,Jehetőleg sz~kletürítés után. Pr.oktitisz és prokt0kolitisz .. 
kezelésére reggel és este 2-2 kúpot. Javulásvagy 3 heti kezelés utá~ 
az adag csökkenthető. . , . . . . . , .. ', 
Megjegyzés. ll< Csak vényre. adható ki, és csak egyszeri alkálom-' 
mal.- A körzeti orvos. üzemi körZeti onios>,ü.zerriöívos,(a továbbiak-

.-~ b:~;~_ra: kez~l_?o.rvos) akkor rendelheti. ha azt_~ -területileg é_s szakmailag 
· illetékeiffekvóbeteg-ellátó osztály, szakránclelés (gondoz(>) szakor
vosa javasolja." A jayaslatot tev6 __ intéz~t rr_egnevezését; a j_Qv~slat 
keltét a vény hátlapján fel kell tuntetm,, A kezelőorvos - kröm.kus 
betegségekesetén-a javaslat alapján, annak keltétől számlilla rriaxi-• 
m~lisan.12 hónapig rendelheti a gyógyszert. Ha.a beteg szániá""'ezt' 
az időtartam ot meghaladóan továbbr ti is szükséges a gyógyszer, úgy 
az csak újabb szakintézeti javaslat alapján rendelhető. Csak abban 

· az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba 
hozatairá engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosit-
ható. · · · · · · ··· ·. · 

,Csomagól.ás. J o kúp. 

SALBUTAMOL Polfa K 400; K 420 
aeroszol 
Hatóanyag. 20 mg salbutamolum (1 O ml) Palackonként, szullát 
formájában. . . 
Jav811atok-. Asthma bronchiale;·,krónikus bronChitisz, tűdóemfizé

-ma. 
· Ellenjavallatok. Hipertireózis, szlvelégtelenség, hipertenzió, to
vábbá.a temesség első harmada. 
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Adagolás. Az adagolószelepes palackból egyszeri lenyomásra O, 1 
mg salbutamott tartalmazó permet távozik. Asztmás roham, légzési 
zavaresetén 1-2 permetadagot kell mélyen belélegezni. EZ az adag 
szükség esetén 4 óránként megismételhető, 24 órán belül max. 6 
alkalommal. 
Mellékhatások. lzomremegés, érzékeny betegeken tachikardia és 
ritkán fejfájás. _. ""-
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: · · · · 
- béta-adrenerg-receptort gátló anyagokkal (egymás hátását meg-

fordithatják). 
Figyelmeztetés. Ha az adagolószelep meghibásodik (az inhalátor 
megnyomásával és lenyomva tartásával az aeroszol kilövellésa folya
matos), a palack nem használható, mert az adagolás pontossága 
nem biztositható .. . • 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése . 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. - Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja;- asth, 
ma bronqhialeban szenvedő betegeknek térítésmentesen. A javasla
tot tevő szakrendelés (gondozó) megnevezésót és a javaslat keltét 
a vény hátlapján fel kell tüntetni. · · · 
Csomagolás. 1 palack (1 O ml). 

SALBUTAMO L Polfa K 400 
~ szirup, tabi. 
Hatóanyag. 40 g salbutarnol um (1 00 ml) üvegenként; 2 mg salbu
tamolum tabl.-nként mindkettő szulfát formájában. 
Javallatok. Ellenjavallatok. L.: Salbutarnol aeroszol. 
Adagolás. Feln6tteknek: átlagos egyszeri adag 4 mg (2 kávéskanál 
szirup vagy 2 tabi.); érzékeny betegeknek a kezdeti egyszeri adag 
nem lépheti túl a 2 mg-ot (1 kávéskanál szirup vagy 1 tabi.). Szükség 
esetén ezek az adagok naponta 3-4-szer ismételhetők. Ha szüksé
ges, az egyszeri adag -fokozatosan -8 mg-ig emelhető (4 kávéska-
nál szirup vagy.4 tabi.). · 
Gyermekek átlagos egyszeri adagja 2-6 éves korig 1-2 mg (Y.-1 
kávéskanál szirupvagy Y,..1 tabi.), 7-12 éves korig 2 mg (1 kávéska-

, nál szirup vagy 1 tabi.); szükség esetén ezek az adagok naponta 
3-4-szer ismételhetők. 12 éves kor felett adagja megegyezik a fel
nőttekéveL 
Mallékhatások. Gyógyszerkölcsönhatás. L: Salbutarnol aero
szol. 
Megjegyzés. ll< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy ·két·alkalommal ismételhető. - Az orvos. a·kkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorVosa javasolja;- asth-
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ma bronchialéban_szenvedö.betegnek térltésmentesen. A javaslatot 
tevő szakrendelés (gondozó) megnevelését és a javaslat keltét a 
vény hátlapján fel ,kell tüntetni. , 
Csomagolás; 1 üveg (1 00 ml); 30 tabi. 

SALVADOR < Kőbányai A600 
tabi. ,; 
Hatóanyag0k. 7,5 mg barbitalunt 80 ing coffeinum, 1,50mg ami· 
nophenazonum, 150mg phenacetinuin tabl.-nként. , 
Javallatok. Kúlönböz6 fiijdalmak csillapltása. 
Ellenjavallat. J'iraz!llontúlérzékeQység; < , '< , . < , , ,,, ,, ,,, • 
Adagolás. Felnötteknek nap!>nta 1-3-szorJ ... ~tabl.; ISk()láskoru 
gyermeknek 1~2-szer Jlitabl. , ', , ,'',,,• , ,,', , 
Mellékhatások. 86rkiütés,,,m,ethl'mQ91obinémia, alíranulocit(lzis. 
FigyelmeZtetés. TartÓ$ alkalmazéSkw a vérképet _időnként ellen
őrizni 'keiL,A jiirmíívezető kéPességet, és a ~leset1 veszéllyel)iiró 
munka végzését befolyásolhatja; ezért egyémleg kell meghatározm, 
hogy a gy(lgyszei milyénmennyiSége,és mely adagolási módon 
törtéll6 alkalmazésil ,mellett <lehet jármíívet vezetni vagy bal.eset1'' 
veszéllyel járó muiíkát' végezni. , , r 
Megjegyzés. !il Vény nélkül is kiadható. ' 
Csomagolás. 1 O tabi. , • 

SALVOSEPTYL Alkaloida S 300 
tabi. < < 
Hatóanyag. 500 mg sullathiaurea tabl.-nként. i'" , 
Javallatok. Staphylococcus-, 'PneuinQcoccus-
fertózések, coli-fertózése, gyermekek piúriéJa.,és 

' - ; __ ; 

Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozódiisa); 
- fenitainna l (a fenitein szintje a szérumb_an tox1kustg emelkedhet}; 
- oriilis antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); ,' ', _, 
- metotrexáttal (ennek hatását a toxikus szintig emelheti}; . 
- szalicilátokkal, feni l butazonnal és naproxennel (a szulfonamtd 

szintjét a szérumban toxikus értékre em~lhetik}. ..: < .. -~.;-_- . 
Figyelmeztetés~ Korlátozott vesefunkció esetén ":..._a .Kumulác16 
veszélyének elkerülése végett - csak redukált adagok adhatök (a 
plazmakoncentráció meghatározása ajánlatos). Hosszan tartó keze
lés alatt a máj- és a vesefunkció, ill. a vérkép (trorrybo~itasz~ní"'isl) 
rendszeres ellenőrzés_szükséges. Ha exantéma--keletkezlk,-a gyógy
szer szedését azonnal be kell szüntetni. 

· ,, A kezelés ideje alatt a megfelelő mennyiségO folyadékbevitelről 
gondoskodni kell. . ' ,,, 
Ovatosság ajánlatos a szer adá_sában: fOISBvhiányos -anémiában, 
krónikus aikaholisták kezelésekor;-82;--immunszuppressziv szereket 
szedő PCP-s betegek kezelésekor: · 
Laktáció ideje alatt adása kerülendö. Ha azonban minden antibioti~ 
kumra rezisztens és szulfonamídra érzékeny--törzs okozza a fertőzést, 
akkor az anya kezelése alatt és az azt·követö-3~napon át az újszüf~tt
nek más anya tejét adjuk. végső esetben mesterséges táplálása szuk-
séges. . , 
Megjegyzés. ll< Csak vényre adható ki; és csak egyszeri alkalom· 
maL 
Csomagolás. 24 tabi. 

SANDOMIGRAN Alkaloida A 700; B 200 
drazsé .. ·.· . •· '"',. . .. ' · • 
Hatóanyag. 0,5 mg pizotifénum (hidrogenmaleiniiqormájában) 
drazsénként. . . . . , . . . . . , • . ... 

' Javallatok. Migrén és rriigrén típusú'féjfiijiis megel(ltése: tipi~us és 
atipikus migrén,_. vas:z;kulári_s eredetű_. fejfájás. --_HOrtÖ[l-~~in~róma. 
ldős~oi"i-depresSziv_állapot, kisfpkú mentális zavar. _l)31lZi6s, pSZícho
gén, poszttraumás Iejliijás eséténis megkisérelhető. Az akutan kiala· 
kult migrénrohamot azonban nem befolyásolja. 

· Ellenjavallat. Ez ideig nem- ·ismeretes. 
·Adagolás. Fejfájások kezelésekor a napi adagot 0,5 mg-tój''1.5 
mg-ig lépcső_zétes~n.c~lszerú.emeJ[Ii ·,az al~bbi táblázat szerir'rt: 

reggel 
délben 
este 

1 
1 

'5. naptól 

1 drazsé 
1 drazsé 
1 drazsé 
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Az esetek többségében', az:!). naptól napi .3-szar T .drazsé adható. 
Makacs_esetekben a napí adag-.lépcsőzetesen 3,0-4,5_:mg-ig_-(3-szor 
2-i-3 drazsé) emelhető.Depresszfv állapotok kezélésekor az adagolás 
individuális;'"II1Ünetek súlyosságának megfelelően,,Kezdő.adag napi 
1· drazsé.··Ferintartó adag ,naponta 2"szer.2, -ill •. 3-szar 2 drazsé. 
-A:tün~tek _j~vul~s~ -utár~-·-. ameiY;re'1dszerint- 6:--8; hetes--kezelés utAn 
várható~ a fenntartó· adag csökkenthető., ill:: a kúra megszakltható. 
Mellékhatások. Enyhe szedatlv hatás, mely •többnyire. b2 heti 
kezelés· után- megszúnik: Múló jellegű ·szájszárazság:.·AIIergia. Az 

. ·. étvágyJokozódásának eredményeként testtömeg-növekedés. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
~ MAO-béoltókkal '(egymás hatását gyengítik)>·' : · 
Ovatosan adható: . ·> .. • •. :' :-: .. •o• ··:::oc 

· ·:-szedatívumok~01;:.hipnotikumokkal.·antihiSztatilinokkal·:(h'atásuk 
fokozódik), .. · , . . . · .. · . . . .... 

Figyelmeztetés.-,Némi anti~olinerg hatás miatt óvatosság ajálila
tos· adásában szúk zugú-_glau_l:<órnás,bete_gek-~=valamint vizeletürítési 
nehézségek (pl. prostatahipertrófia)·-esetén.;~·Terhességben csak 
igen indo_kolt esetben adható"; Alkalmazásának első szakaszában ...:. 
egyénenkéntme.ghatározandó ideig~jármúvetvezetni vagy baleseJi. 
veszéllyel járó",.unkátvégezni tilos; A továbbiakban egyénileg hatá~ 
rozandó meg.-a tilalom --mértéke. · · 
Megjegyzés. ~- Csak vényre· adható ki. Az orvos rendelkezése 

-.s~riot-::- egy vagy ·két alkalommal ...,.. ismételhető. 
C~omi;tgolás. 30 dra~sé/.' 

···.-..; 

SANDOSTEN ,Alkaloida ,"G OOO 
.drazsé,,. > . _ = ,_ _ .. ,{_-:;~"::-::<---_-_:.\ 
Ható-aÍlyag. 25 mg thenálídinium.hydl'ogentartaricúm dra~eri~ént;' 
Javalla~ok. Akut aiiQ!Qiás folyamatok (urtikária. Ouincke,ödéma, 
szénanélha', gyógysi~tc"irénti túlérzékenység, ·asthma bronchiale) 

___ kís,~rő. tü.Q~Jt=1k~-~~-éma:·_ r9var~1~f~~s,_:~llergi~,~r,-~ss~~r_g!~_liS)~S_ sZ im w 
_ tpr:natlkUs pruntüsz . .,,,, _ --- .<-. ____ ,._~_-"-/ _ .... ·,,-_" -. ,: __ ___ .-. _,, 
Ellenjavallatok. NágytoKú anémi.a,. vélképzoréndszeii érin\ettség, 
_immlíndefi,Cienciák._Az anamné.~i$llql is!)ieif.'gyógyszer:~J!ljlok<Jzott 

r~~~~i~~~Pj"~~·Ótiel<iiek:íja~:~,a··.s,~i t1Q;,mif[Í-$zerq~~·,í;~~ .. ). 
Súlyosabb esetekben napi 2001.mg-{4-szer 2 dr~zsé). Gyérmekek
n~k: 1-6 éves, korig napo,nta}5c750 mg .(2-4-szer. Y, drazsé), 7,.14 
éves korig naponta 2.~100 mg (2"4~szerY~1 drazsé). 
Mel.lékh;ttások. ,Jára.<itságérzés. ,cáf!J1Gss.ág, . szájszárazság vagy 
émelygés; főként isfl)ételt"adáskor agran-ulocitózis. • • .. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- 'antikolinerg· készítm(myekkel (ezek hatását fokozza, szer'nbelnyo~ 

·másemelkedhet); ·· · ·· ... 
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-. MAO-inhibitorokkal (hatásuk fokozódhat). 
Ovatosan-adható: 
- altatókkal. nyugtatókkal, nyugtató komponenst tartalmazó fájda-

lomcsillapitókkal (a szedatív hatás fokozódhat). 
. Figyelmeztetés. Az agranulocitózis veszélye miatt a fleteget 
figyelmeztetni kell: ha a gyógyszer bevétele után torokfájást, influen
zaszarU tüneteket vagy lázat észlel, haladéktalanul forduljo_l)~rvos
hoz (ez esetben a vérképet ellenőrizni kell). Adása 3-Triap6íl túl 
nem ajánlott; ilyen -esetben gyógyintézeti kivizsgálás, allergén-. ill. 
góckeresés szükséges. Ismételt adás esetén ajánlatos a vérkép rend
szeres ellenőrzése. Ovatosság ajánlatos glaukómában,_és prostatahi
pertrófiában. Az esetenként fellépő nyugtató hatás a reakciókészsé-
get csökkenti. _ ,":,<. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy_ baleseti veszéllyel járó munkát vége.zní 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt tilosszeszes italt-fogyasztanil 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint-:: egy· vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé. 

SANDOSTEN-CALCIUM KRKA G OOO 
i nj. 
Hatóanyagok. 50 mg thenalidinium maleinicum, 1 ,375 g calcium 
gluconolactobionicum (1 O ml) amp.-nként. 
Javallatok. Urtikária, Quincke-ödéma, kontakt-dermatitisz, -ekcé
ma, gyógyszerexantéma, rovarcsípés, prurítusz, allergiás rinitisz, szé~ 

. naoátha, rhinitis vasomotorica. V~rátömlesztés vagy ·-iv. anesztézia 
: ~ mellékjelenségeinek megelőzése és k~zelése .. An_afilaxiás és anafitak~ 

toid állapotok, kígyómarás okozta ·mérgezések adjuválÓ' kezelése. 
Ellenjavallatok. Gyógyszer okozta súlyos granulocitopénia az 
anamnézisben; hiperkalcémia (pl. hipertireodizmus,_ 0-vitamin:-túl
adagolás; plazmacitóma, c~ontmetasztázisok); súlyos veseelégte-

. Jenség, súlyos hiperkalciúria~s; . - " 
Adása digitalizált betegnek, a kalciumionok és szivglikozidok sziner
gista hatása rniatt kerülendó. 
Adagolás. Csak fekvő betegnek, lassan iv. adható be. Akut.esetek
ben kezdeti kezelésre felnőtteknek napi 1-3-szor_ -1'0 ml. gyermekek~ 
nek (6 éves kor felett) napi 1-3-szor 5 ml. Tartós kezelést lásd 
Sandosten-Calcium pezsgőtabl.-nál. 
Mellékhatások. Aluszékonyság, fáradtságérzés, álmosság, száj
szárazság vagy-émelygés, főkén~ tartós-kezeléskor agranulocitózis. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: . 
-_antikolinergikumokkal (ennek hatását növeli, a szem belnyomását 

emelheti); :, :• 
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- MAO'inhibitorral (hatésa fokozódik); 
-_ ari~lgetikummal, hipnotiki.Jmmal, nar_kotikummal ·(_ezek hat_á_~t nö-

Nell). . . .. _ - -· - _ _ _ - - · _ _ 
Figyelme~etés.-Aikalmázésénak elsö-sza<aszéban ~egyénenként 
nieghatározandó ·ideig ·-.'jármúvet ·vezetni Vagy,baleseti veszéllyel 
járó munJ<át végezni tii<Ys. _A továbbiakban egyénileg_ határozandó 
meg a ·tilalom mértéke. _ - -• • •:·· 
AlkalmazáSáni:tk ·időtartama alatt szes·zes -ital·fogyasZtása:, tilos1 · 
Glaukóma éEfprostatahlp"ertrófia esetén alkalmazva:óvatosság aján-
latos. . , . _ ''a.-_,_-, 
Megjegyzés. >1< Vérlyen nem rendelhető. Kizérólag··s'takrendelések 
·és-orvosi rendeliik·-részére. · -$\-: · • 

Csomagolá$: 5 amp. (10 ml). "' •• '· ' - . -- .- >~~ -- '-•' '''"' , ___ ._,,~.":"'"--'{''<<' '/;_ 

SAI\IDOSTÉN-CALCIUM- Alkaloida 
pezsgőtabl. 
Hatóanyagok. 25 mg thenalidinium hydrogentartaricum, 1 ,373 g 
calcium-Jactogluco'nicf.fm\·p-eZsgőtabl;;.nként,: ~~ ·_, :_ -~"-: 
Javallatok. Akut allergiás folyamatok•{uítikéria, Quincke-ödéma, 
szértanátha, gyógyszerexantéma, asthma· bronChiale); ·ekcéma)'ro-::
varcsfpés, allergiás;·esszenciáli_s ·és szimptomat!kus prutitusz .. "--t 
Ellenjavallatok. Nagyfokú anémia, vérképzőrendszeri érintettséQ: 
immundeficienciák. Az anamnézisból ismert, gyógyszer-által okozott 

- · ~granulocitopénia;· Hiperkalcémia (pl. hiperpa·ratireodizmus,- o·-Vita
niili'-túladagolás·,-plai:mGcitóma, csontn"'etasztázisók)~·Súlyös vese-
elégtelenség, súlyos hiperkalciúria. ··· · · '· ' - ' 

· Adagolás. Fefn{Jtteknek naponta 3-4-szer:1 ~2 tabl:éJTY<"~'kekf!ek 
1-'.S:éves·korig 4cszer Y.. tabl.,o7-10 éves_k-orig 2-szer•ks(!lyosabb 
ákut esetben 3-szor -1 ·tabb, 1 O•éven !elul 3-4-szerc1·'·tabl; 'fc;.c2 dl 
vlzben.-teában'•felóldva:keWelfogyasztani;- ··, ·· . :, · '--' ---· 
Mellékhatások. Fáradtságérzés, · álmosság, . szájszárazság: o vagy 
émelygés, .. főként•ismételt•adáskor agránulocitózisc- • '• •. :: · . 
·Gyógyszerkölcsönhatáliok. Együttadása kerűfendó.:··•- · ' . 
- antikolinerg készitményekkel (ezelchatását fokozza;a szem bel-

nyomása emelkedhet); ·_-,,5, ·· · ;:: •·· • ·---· · · ' 
:- MAQ,inhibi!or0kkal (hatásuk fokoz{)dhat); . _ t.,!;,,ciklillfel•izí:····-·· ,_r;,~--
.~ orális tetraciklinnel (adásét követő 3 órán bel~ l • 

wódását-csö'Kkentheti). · 
Ovatosan adható: 
-altatókkal, nyugtatókkal. nyugtató komponenst tartalmazó fájda
.. lomcsillapltókkalta szedatív:hatás fokozódhat);,.. -•• ,,,, '·• ~ 

-digitáliszglükoziddal·(fokozhatja a digitálist•kardiotoxicitását). 
Figyelmeztetés. Enyhe.hiperK~IcituW~.toVábbá-króniklJS.v:eseeléQ
telenség-~ vagy v~sekő .esetén ·á. kiválaSztott:--kalcium:_::mennyiségét 
ellenőrizni- és ·szükség esetén-az adagokat· csökkenteni··:kett;·-ifl./a 
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terápia megszakitása válik szükségessé. Az agranulocitózis-veszélye 
miatt a beteget figyelmeztetni kell: ha a gyógyszer bevétele utén 
torokfájást, influenzaszerú tüneteket vagy lázat észlel, haladéktala
nul forduljon orvoshoz (ez esetben a vérképet ellenőrizni kell). Adá
sa 3-7 napon túl nem ajánlott, ilyen esetben gyógyintézeti kivizsgá
lás, allergén-, ill. góckeresés szükséges. Ismételt adás esetén ajánla-

. tos a vérkép rendszeres ellenőrzése. --~-_,_:-··--e~~ 
Óvatosság ajánlatos glaukóméban és prostatahipertrófiában. Az 
esetenként fellépő nyugtató hatás a reakciókészséget csökkenti. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig-járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes italt fogyasztanil -
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint_- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 O tabi. 

11- ,,, r: ·I.r 
SANEGYT E GIS p "' - ' "::·L.· {,?' v·:Y"if4oo 

-iflj,; 1 O mg és 25 mg tabi. /;q ,:? P , :j!: _ 
Hatóanyag. 10 mg guanazodinum (1 ml) .amp.-nként; 10 mg; lll. 
25 mg guanazodinum tabl.,nként, mindkettő szulfátsó formájában. 
Javallatok. Középsúlyos és súlyos hipertónia, továbbá enyhe hi
pertónia, ha az más antihipertenzivumra oem reagál. 
Ellenjavallat. Feokromocitóma. 
Adagolás. Egyéni megitélést igényel. Lehetőleg !ekvőb~teg
gyógyintézetben kell beállitani. Az első napokban a .napi adag 1 0-20 
mg, esetleg 2 részl~tben. Az adag a hatás eléréséig fokozatosan és 
óvatosan növelhető; a vérnyomás csökkenése általában a kezelés 
5-6. napján jelentkezik; stabilizálódása az esetek többségében 
1 Cl-'15 napot igényel. Az általában kielégítőnek bizonyuló dózis· napi 
30-40 mg, legfeljebb azonban napi 50-c 75 mg. 
Az iv. injekciót lassan kell befecskendezni (1-2 perc a/aU), az ampul-:
/ák tartalmát izotóniás sóoldattal kell hlgltani. · 
Angina pectoris jelentkezésekor az injekció befecskendezését azon
nal fel kell függeszteni. 
A vérnyomás csökkenése i v. adagolás esetén szarniortosztatikus 
helyzetben gyorsabb és kifejezettebb. Az injekció, ha szükséges, 
2 óra múlva megismételhető, ill. a kezelés tabl.-val folytatható. 
Kombiná/t kezelés. Más vérnyomáscsökkentő szerakkel (szalureti
kumokkab béta-blokkolókkal stb.) kombinálva adagját a vérnyomás 
alakulásának megfelelcSen csökkenteni kell. 
Mellékhatások. Különösen a reggeli felkeléskor okoz álló helyzet
ben jelentős vérnyomáscsökkenést, mely ájuláshoz is vezethet. Eny
hébb esetekben ezt az _ortosztatikus tenziócsökkenést terápiásan is 
ki kell használni (a beteget nem. szabad ágyban tartani); 
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A2 ortosztatikus tenzióesés méltéke a kezelés folyainén csökkenc lv. 
alkalmazása-esetéTI átmeneti;·percekig tartó vérnyomás-emelkedés, 
meleg és ún, gyógyszeríz érzése elófordulhat. Egyéb mallékhatása 
azono's a· San·otensinévét 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos:. 
- MAO-inhibitorokkal (hipertóniás krlzis létrejöttének veszélye). 

· óvatosan adható: · · . • :··· · 
- szimPatomimetikumokkal, triciklikus antidepresszánsokkal, major 

trankvillánsokkal (hipotenzlv hatás csökkenése); 
~ digitaloldokkal (bradikardia); _ 
- levodopummal (hipotenzlv hatás fokozódása); 
-inhalációs és iv. narkotikummal (hipotenzlv hatás fokozódása). 
Figyelmeztát.s. _TerháSilégben; fekélybetl!g:"é!Jben adása :fokozott 
figyelmet igényeL• . : •··. ·.. .. > k • • · _· •-•• :·· .; · 
Súlyosabb ortosztatiKús'hipotóniábanTrendel6nllurg"hei\'Zet vagy 
norepinefrininfúzió alkalmazása javasolt. 
Alkalmazásának ideje alatt biztosítani kell a vérnyomás rendszeres 
ellenőrzését. · 
Orális antidiabetikumokkal és inzulinnal együtt adva· atSanegyt-

. kezelés elótt és utén a vércukorszintet ellenórizni kell, és" enne~ 
megfelelóen kell mödosítani az antidiabetikum adagját. · ·. \ 
Mútét esetén (narkózis) figyelembe kell venni, hogy a beteg sa: 
negyt-kezelés alatt ált·Coronaria,, agyi szklerózis;•elórehaladott 
veseelégtelenség esetén a gyors vérnyomáscsökkehtés- nefn 'ajánla
tos. Hatása a kezelés abbahaggésa Után 2-3 hétig fennmaradhat. 
Alkalmazásának -e_lsó.'szakaszában - egyénEmként meghatározandó 
ideig - járművet liézetni·\iagy balésetiveszéllyeljáró munkát.Vége~ni 
tilos. A továbbiakban egyénileg''határozandóilfeg-a tilalom mértéke:. 
Alkalmazilsának ideje alatt szeszes italt fogyasztani tilos! . · .. , '', _i 
Megjegyzés.++ Csak vényre adható ki. :Az_oJVos rendélkí.Zeóe 
szerint- egy vagy- két alkalommal - ·jsmételhet'ó: u- · 

Csomag~olás. 10 amp. (·1 ml); 40 tabi. {10 mg); 20 tabi. (25 mg). 

SANOTENSIN EG IS \" ~-Y\\",-v H 400 
... to .. mg .. és 25 mg.tab1. . . ,.. · . ,. • .. .. -~~~"~"''"~'·· 

.Hatóanyag. 1 O mg, ill. 25 mg guanethidinium sulfuricum 
nként. · 
Javallatok. Középsúlyos és súlyos hipertónia, továbbá enyhe hi
per:tónia, ha az-'más antihípertenzivumra nem reagéi.:.-Hi_pertiteózis. 
Ellenjavallat. Feokro111ocitóma: :~ • -~~ :•' .. , . c :• , •·•· 
Adagolás •. Egyéni :-mégltélést igényel, , lehetóleg::fekvóbeteg
gyógyintézetben kell•beállítalli: .. :: ·• · , ~ 
Hipert6niában felnótteknelc kezdő adagja Mponta 10:--20 mg, 2~3 
részletben. A napi adag 7-14 nap múltén;:1:c2 heíes idókő:zón1<ent 
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1 O mg-mal növelhető arra a mennyiségre, amely a kivánt vérnyo
másszi!ltet biztosítja. A fenn_tartó <:tdag ál~alában 30-75 mg között 
-van, bar .egyes esetekben mar napl 5 mg IS kellő hatást biztosít. 
Hospitalizált betegek adagjának rövidebb időközönkénti emelése is 
megengedhetó, de ilyenkor is figyelembe kell venni,·hogy maximális 
hatása 2-3 nap vagy hosszabb idó után jelentkezik. 
Kizárólag inté~eti kezelés eset~n a kezdő ~dag naponta -2_~-m~.Jimi 
naponta 12,5, 111. 25mg-mal nevelhető a vernyomás klvánt ri'lértéké
nek eléréséig. ill. amíg a mallékhatások nem jelentkeznek. 
Gyermekeknek: naponta 200 ~g/ttkg. Ez az adag súlyosab~ esetek
ben 7-10 naponta 200 ~g/ttkg-mal emelhető a kivánt~ténzióérték 
eléréséig, esetleg 1-1,5 mg/ttkg/nap adag is adható. 
Kombinált kezelés. Más vérnyomáscsökkentő szerakkel (szalureti
kumokkal. béta-receptor-blokkolókkal stb.) kombinálva adagját a 
vérnyomás alakulásának megfelelően csökkenteni kell. 
Hipertireózis esetén - adjuvánsként - felnőtteknek 25-50 mg-os 
napi adag a perifériás szimpatikus túlsúlyra visszavezethető tünetek 
csökkentésére. 
Mellékhatások. Különösen areggeli felkeléskor okoz álló testhely
zetben Jelentős vérnyomáscsokkenést, ami ájuláshoz is vezethet . 
~n~hébb esete~b~n ezt az ortosztatikus-tenziócsökkené-st tetápiásan 
IS kl kell hasznalm (a beteget nem szabad ágyban tartani)·. Az esetle
ges hasmenést az atropin vagy kodein-fo$zfát jól szünteti. Ritkán 
előfordul bradikardia, folyadékretenció, hányás, fejfájás, parotisérzé
kenység, orrdugulás, izomgyengeség, dermatitisz, depresszív és eja-
kulációs _impotencia, melyek mindig reverzibilisek. · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorokkal (hipertóniás krízis létrejöttének veszélye). 
óvatosan adható: '' 
- szimpatomimetikumokkal, triciklikus antidepresszánsokkal, major 

trankvillánsokkal (hipotenzív hatás csökkenése); · 
- digitaleidokkal (bradikardia); 
- levodopummal (hipotenzíV hatás fokozódása)'; -. 
-.inhalációs és iv. narkotikummal (hipotenzív hatás fokozódása). 
Ftgyelmeztetés. Terhesek. továbbá fekélybetegek kezelése foko-
zott fi!]yelmet igényel. . _ · 
Súlyosabb ortosztatikus hipotóniában Trendelenburg-helyzet Vagy 
norepinefrininfúzió alkalmazása javasolt. -.. , - -.,_ 
Alkalmazásának ideje alatt biztosítani ke-u a vérnyomás rendszeres 
ellenőrzését. · . ·" 
Orális antidiabetikumokkal és inzulinnal együtt adva a Sanotensín~ 
kezelés előtt és után a vércukórszintet ellenőrizni kell, és ennek 
megfelelóen kell módosítani az antidiabetikum ad8gját. 
Mú_t~t esetén (narkózis) figyelem_be kell venni, hogy a beteg Sano
tensm-kezelés alatt áll. Coronana-, agyi szklerózis, előrefialadott 
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veseelégtelenség esetén-a gyors,vérnyomáscsökkentés ne.m_-ajánta:.. 
tos. Hatása -a kezelés abbahagyá~?a- után 2-3 hétig_ fennmarad hat~ 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig""" járQ'lUvet,Vetetni-vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A_to.Vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom-mértéke; 
Alk81mazásának ideje alatt sz~es_Jtalt fogyasztani tilos. _ --
Megjeg\tzés~JII +. Csak V.ényre ·adható_ ki; Az orvos_· rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Csomagolás. 40 tabi. (10 mg). 20 tabi. (25 mg). 

SAPILENT EG IS C 300 
drazsé, inj. . -
Hatóanyag. 25 mg trimipraminum•drazsénként;és (2ml) amp.-
nként. .< · • 

Javallatok. Endogén depressziók-enyhe és mérsékelt formát-endo
és pszichoreaktiv ·depressziók. organikus betegségek okozta dep
resszív állapot, involúciós depresszió, disztimiás ·, pszichopátia, 
pszichaszténia. . . 
. EIIenjavallatok.Túlérzékenység. Máj- és vesekárosQdás. Terhes~ 
ség,.szoptatás.- Miokardiális infarktus utáni állapot, isémiás szivbáp"' 
talmak, kardiálisJnszuffici_encia; Vizeletretenció;:·_---- ' . --~ 
Adagolás. lrldividuális,_-lntézeti kezelés.:esetén a betegség heveny 

. stádiumában a szokásos kezdő napi adag felnőtteknek 75--100 mg . 
(3-4-szer 1 drazsé). A kezdő adag az állapot súlyosságátólfüggóen 
fokozatosan emelhető napi 300c500 mg-ra (12-20 drazsé). 
A tünetegy_üttes kedvező ala_k-lJI_á_sa esetén a -napl __ adag _fokozatosan 
csökkenthető 50c 150 mg-ra (2-6 drazsé)i,.és ez :a lennta~ó adag 
kb. 3 hónapon át adható. . . . : ... : .• ;.<: . • -~·'>' 
Parenterálisan napi 50., 100 mg (2-4 amp.) im,, .2-4 reszjet!len. a 
kezelés csak intézetben végezhető! Az első ·napokban szjgorú-ágy-
nyugalom szükséges. . -- · . -.. ,-' ___ ._-
Ambulanter csak orálisan alkalmazható: kezdő napi adag 50::-75 rng 
(2-3-szor 1 drazsé), ez a mennyiség napi 150 mg,ig (6 drazsé) 
emelhető. : 

Nagyobb adagok után extrapiramidális izgalom; epileptiform Qörcs, 
hallucináció. 

- GyógyszerkölcSönhatások. Együttadása tilos: 
-· MAO-inhibitorra_L(a ce-ntrális-izgalom fokozódik). 
Óvatosan adható." · _ . 
- fenitainna l (epíleptiform· rohamok jelentkezhetnek);· 
- adrenergblokkoló vérnyomáscsökkentökkel (antihipertenzJvJ;t;!tá· 

sukat megszünteti); - .. , 
- szimpatomimetikumokkal ·(fokozott vérnyomás-' emelkedés); 
- fenotiazinokkal, benzodiazepinokkal, antikolinerg kompnnenst 

tartalmazó gyógyszerekkel (a centrális nyugtató. ill. az antikolinerg 
hatás fokozódik); · 

- tiroidokkal (az antidepresszíV hatás .fokozódik)-. 
· • Figyelmeztetés. MAO-inhibitor szedése után a Sspilent-terápia 

megkezdése előtt 3-6 hét szünetet kell tartani. Idős; elesett betegek· 
nek, hipertóniás, ill. labilis vérnyomású betegeknek, ill. arterioszkle
rózis esetén csak orálisan és csökkentett adagban adható. A gyógy
szer adagolása. fokozott óvatosságat igényel glauk6ri1a, vesebeteg
ség, prostata hipertrófia, organikus agyi károsodás, epilepszia esetén. 
A váltakozó 'fázisokban jelentkező mániás depresszió kezelésében 
alkalma-zva a depressziós szakot gondosan- ellenőrizni kell, hogy a 

- mániás fázisba való átváltás első jeleire a gyógyszer adagolása-leál-
lítható legyen. , 
Hosszan tartó kezelés esetén ·a vérképet _és· a májfunkeiét időliként 
ellenórjzni kell. ' 
Alkalmcizásának első szakaszában : •. .-:egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végeZni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom:mértéke. 
Hatása alatt alkohol nem fogyaSztható! 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki;· Az orvos' rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. A drazsét az orvos 
csak-akkor rendelheti. ha azt a területiteg,~ill. szakmailag illetékes 
fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa.java· 
solja. Az injekciót az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendel
heti, aki a· gyógyszer-javallatai szarinti betegség esetén a oeteg 
gyógykezelésére terül_etileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé; 1 O amp. (2 ml). 

SARCOLYSIN Medexport ''· .LOOO 
tabi. 
Hatóanyag. 10 mg melphalanum tabL-nként; , .. · ,• 
Javallatok. Szeminóma (különösen metasztázisok esetén, a herék 
mútéti eltávolítása mellett). 
R~tikuloszarkóma, myeloma multiplex, Ewing-szarkóma, melanóma, 
malignus angioendotelióma, ovariumtumorok stb. 
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Ellenjavallatok-. A megbetegedés_ terminális szaka;-ka.cheX:ia, kif~
jezett anémia, leukopénia, súlyos máj-, vese-__ és kardiOvaszkuláriS 
megbetegedések. . > . . . . ..... . 
Adagolás: Felnőtteknek átlagos•kezdő-adag)a 20-50 mg, gyerme
keknek és kisebb testtömegű felnőtteknek 0,5+0,7 mg/ttkg heten
ként egyszer, étkezés után . .Egy kúra átlaqos időtartama 4--7 _hét; az 
adagokat ú{jy'.kell beOSttam, ~O!JY a.ke_z:do_adag fokozatos·c~ok.ken
tésével a felnőtt beteg maxlmahsan 150-250 mg-ot kapJ_?n egy 
kezelési. periódus -alatt. Ha. a- 3. _.kez~lés u~án. sem észlelhete ·hatás, 

· ----ajánlatos m_ás -készitmény adagolásara átterm. -
Mellékhatások. Leukopénia, trombocitopénia. .. .. . 
Figyelmeztetés. Röntgenterápia után 1 hón_apos·:sz~':let·kozbe~k
tatásával csökkentett-adagban -atkaJmaz.ható;·A:kezelés-:során a ~er
képet áll~ndóan ellenőrizni ekeli;. leüköp§nia'(3 x 10'/1-alátt); illető-

· leg trombocitopénia (100x 10'/1 alatt} esetén a·kezelést·feh kell 
függeszteni. . -
Hányás, hányinget-jelentkezésekor a következő adag beSdása.elótt 
1 órával 50 mg .. 86 -vitamint Pipolphen vagy. T orecan kúpot -lehet 
adni:- ._';· · -, -_,- .-_ ---- , - ,--
A csökkent hemopoézi_s,támogatására transzfúzió alkalmazható (h,é
tenként 1-2 alkalommal100-125 ml}. Neutropénia kialakulása es~-

. _ tén- a fertőzések--:·f!legelőzésére célszerű penicillinkezelést l_s,alkal-
·mazni. · - ·· --,.·:::1~'-: ·._ 
Megjegyzés::++ _Csak-_vényre adhatóki, és:t;:sa~_egy:;zeri alkal~?m:, 
maL -Az orvos akkor ·rendelheti. ha azt a terUiet1leg,- 111. szakmallag 
illetékes· fekvőbeteg-ellátó :osztály, szakrendelés (gondozó}. szakor
vpsa-javasolja;-4-neo·plamla· kezelésre térltésmentesen.-··· "~·,,.::·i·: 
Csomagolás. 20. tabi...:.. .. · ... · . ··.. •· ,, 

SCOPOLAMINUM HYDROBROMICUM Kőbányai ':,; F"ÍJOO 
inj , -·::----> _ _ :1;-;·.; _ - _:--c 
H~tóany.ag~-,0,5 rrlg:~~opOiaminium brol!l.atum{1, '!ll) am~.-nként. 
-Javallatok. ·-.Péirkinso.nizmus,;·tremor se011Js, parahz1s, delinum. 
Adagolás. -Naponta-c1.:....2,.szer Y.! amp. '.: · . _ __7 

Gyógysze_rkölcsönhatás; ·Erósen -fokozz_~·--a-._morfJn: hatását'(iég-
zésb:énul_á_s_ veszélye) .... _ -· _ _ .... _ -~:'' __ __ .. ::.;,;;;~~,.:'~,. ________ _ 
fig\r&lmeztetés. Egy ·amp,. a: legnagyobb· egyszeri adagot tartal-
mazza. , _ _ -
Megjegyzés. + + Csak vényre ad~ató ki;· Az w orvos·rende~~-e~ése 
szarint - egy vagy két alkalommal - 1smételheto. ,,, ~ 
Csomagolás.10 amp:·fkml); · · · "> 
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" SCUTAMIL-C EGIS E 100 
drazsé . 
Hatóanyagok. 100 mg paracetamol um, 150 ing carisoprodolum 
drazsénként. 
JaVallatok. Fájdalmas izomspeizmussal járó állaPotok (reUmatoid 
artritisz. spondilózis, periartritís humeroscapularis, neuritis n. ischia
dici, neuralgia, lumbágó, artrózis, burzitisz, disztorzió, si:ubluxáció 
és luxáció, reflexdisztrófiák, pszichogén reumatizmus, tortikt11ffs_z), 
aktív és passziv torna- és mozgásgyakorlatok megkönnyítése. 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3-szor 1 drazsé, gyermekeknek 
3-6 éves korig 1 %-2 drazsé naponta, 6 éves kor fölött 3-szor 1 
drazsé naponta, étk.ezés után. 
Mellékhatások. Almosság, bágyadtság, gyengeség, amelyek a 
gyógyszer adagjainak csökkentésére, ill. elhagyására megszOnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó:. . . 
- fenobarbitál!al (a relaxáns hatása- a -fokozott metabolizmus miatt 

-csökken}; 
- kumarinszármazékokkal (protrombinidó növekszik). 
6vatosan adható: . 
- minor trankvillánsokkal, kivéve a Grandaxint (az izomrelaxáns ha-

tását !okozhatják}. 
Figyelmeztetés. A drazsékat erősen keserű fzük miatt nem aján la~ 
tos szétrágni. 
Gyermekeknek 3 éves- kor alatt nem adható. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideiQ:..:.'jármúvetvezetni vagy-baleseti veszéllyel járó munkátVégezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
Ha folyamatos szedése 1 O napon túl is szükséges vagy 12 éven aluli 
gyermekek kapják, az orvosi ellenőrzést biztositani, tartós alkalma
záskor pedig a vérképet időnként ellenőrizni kell. 
Megjegyzés. + Csak vényre adh~tó ~i. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- lsmetelhető. 
Csomagolás. -20 drazsé: 

SECADOL Kőbányai H 700 ~· 
Hatóanyagok. 1- mg ergetaminium tartaricum, 1 00 mg coffein um 
drazsénként. 
Javallatok. Migrén, vaszkuláris fejfáJ'ás, ún ... hisztamin"-fejfájás. 
EllenjavallatOk. Te.rhesség, laktáció, perifériás érbetegségek, sú~ 
lyos máj- vagy vesemúködési zavarok, angina pectoris, hipertónia. 
Adagolás. A legjobb eredmény akkor várható, ha a roham .első 
tünetein-ek megjelenésekor adagolják. 
Felnőttek: 2 drazsé a roham kezdetén, majd félóránként ktovábbi 
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. "' drazsé, ha szükséges a roham megszúnéséig;.~Egy roham alatt legfel-
. j ebb 6, de egy hét alatt is legfeljebb 1 O drazsé adagolható; 
Gyermekek: '{7-14 éveseknek):- -a kezdő-adag -%-1 drazsé--a, rOham 
kezdetekot,.még __ két alkalommal adható %--1 drazsé a roham folya
m~n._ ha szüJ<séges;:Legfeljebb-·3 drazsé adhatP·egy roham alatt,égy 
-_honap alatt: 6. ·- · ·- ·- - · ____ -

. Mellékhatások; Néha súlyos érszúkület;;~;ennek.követkeZtében 
-nem tapintható pulzus;~gyöngeség,- izomfájdalom és a véQtagok 
paresztéziája,. valamint sztenokardiális fájdalom. Átmeneti. bradiker
dia vagy tachikardia, hányinger; -t)ányás, ödéma 'és viszketés. 
Figyelmeztetés. Bár ergotizmus ritkán fejlődik ki,-az adagokat nem 
célszerű túllépni; Perifériás keringéshzavarok.jelentkezése esetén a 
szedést azonnal abba kell hagyni; Egy;hónap.utáo feltétlímül szünet 
tartandó:- _ ---- _ __ :::lf:,--~~'<:~':>··,iY<';{·:;~z:,:-f~~~_,);t1~=~=_:':--~;~~'": .-. ___ . 
MegjegyZés.-'-++. Csak.véiwre .. adh8ió::-J<i:'!.At~-or:Vos: rendelkeZése 

-· ---:-·szerint- egy -vagy- két aikálommal --_isrhételhetó .. 
Csomagolás. 20 drazsé._ · 

SECUROPEN Bayer S 71 0; S 720 . 
inj; -- -· -. - ---· .. ----- __ - [ 
Hatóanyag. 500 mgi ill. 2 g, ill. 5 g azlocillirium (nátriumsó formá-
jában) poramp.-nként. · . · · .. 
JaVaUatok. Elsősorban Pseudomonas aeruginosa, továbbá E. coli,'""-
K~_ebsiella, Enterobacter, indol-pozitfv.és -negativ Proteus, Citrobac
ter,_ Salmonella, Shigella~ Haemóphilus influenzae,-Neisseria, Strep
tococcus, peni~illinérzékeny ·Staphylococcus, Pneumocopeus, En
te_rococ_cus,. Corynebacterium,-Ciostridium, .83kteroides okOZ~a-hel_yi 
vagy-általános: húgyúti, epeúti, alsó légúti; a gyomor-bél-ret:rdszeti, 
csont- és lágyrész.,.~-ginekológiai-.fertőzések, továbbá·szepszis>endO
,karditisz, peritonitisz, fertőzött --sebek és égések, infekciók. okozta 

--:~'immunitáscsökkenéssel járó állapotok (immunszuppress?_ió:;_neutro-
pénia). ._ .:_(.: •:-·, 
Ellenjavallatok. _Penicillin_allerg!a,_Tekintetterai es·etleges:kereszt
allergiára, más béta-laktám antibiotikumok (cefalpsporinok) iránti 
~ller_g_ia is kontraindikálja adását. A terhesség első harmadában csak 
abszolút indikáció esetén adható. ·-- - --- ·"-~..:-~_: .. ,". 
Adagolás. hi.·vagy csep'pinfúzi6fotmlljában;-k:ivételesen im:-,·mető
leg lokálisan. , . 
Felnőtteknek és 14 éven felüli g}rermekekn~~1<>átlagos,,riapF·adag: 
3•szor 2--!i;g vagy 2-szer 1 O g. (Pl. al&ó,húgyiíti fertőzésekben 3-szor 

. 2:,g; .. pieloiiefritiszben _3-szor 5 g.) · 
- Cser:semóknek_·3 kg alatt és_ újszülötteknek:,2-szer 50:ing/-ttkQ:. 
Csecsemőknek 3 hónapos korig (3-5 kg): 3•szor 150-250 mg, 
3 hónap felett (5-10 kg)>3-szor.250-500.mg. ' 

626 

Gyermekek átlagos napi adagja 3-szar 50 mg/ttkg . 
1-2 év közölt (10-13 kg); 3-szor 500mg, 

· H év kötött (13-20 kg); 3-szor 500 mg-1 O g 
7 év felett (20 kg felett); 3-szor 1-3 g. ' ' 
A fenti- a~_agok szükség esetán növelhetők, beszúkült vesefunkció 
esetén csokkentendők . 
Alkalmazás. Nagy térfogatamiatt az inj. elsősorban iv.-alkalmazha
tó. Célszerű rövid (kb. 30 perc) infúzióban adni, 10-g egYSi'e-rr-adag 
esetén hosszabb idő (kb. 2 óra) alatt. Az oldatot legfeljebb 6 óráig 
lehet eltartani, célszerű rnindig friss oldatot használni. Glükóz
(10%), levulóz- (5%), Ringer-, izotóniás nátrium-klorid-oldatban 
olda~dó fel. Más gyógyszert az oldathoz keverni nem szabad! 
Hely1 felhasználásra: a már el készitett oldatot 10-szeresére (1 %-os-
ra) kell higítani. . 
~ombinált ~r;z_elés .. Súlyo~. ~setben egyidejűleg adható -·a ·kémiai 
mkompatib1htas m1att - kulon fecskendőben, ill. külön infúziós ol
datbfin aminoglük?zid antibiotikummai.:Vegyes-bakteriális fertőzés 
eseten, ha az ~_gyik_ ~ó~okozó f?enici~li_náztermelő Staphylococcus 
aureus, célszaru pen1C1II1názstab11 peniCillinszármazékkal (pl. oxacil-
lin) kombinálni. . 
Mellékhatások. Hasmenés, allergia, eritéma, hányinger alkalikus 
foszfatáz szintjének emelkedése. _ · ' 
Fi~yelm~zt~tés. Aller~iára való hajlarn _ esetén, pl. asthm_a bron
chiale, urt1kána stb. - mmt egyéb penicillinkészitmény adásakor- a 
túlérzékenységgel számolni kelL . 
MegjÉt'gyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti ·felhaszná-
lásra. ' - · 
Csomagolás. 5 poramp. 500 mg +5 oldószer; 5 porámp. -2 g+ 5 
oldószer; 5 pora~p. 5·g+5 oldószer. 

SEDUXEN Kőbányai C 100 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 1 O _mg diazepamum, 4 mg lidocainium chioratum 
(2 ml) amp.-nként; 5 mg diazepamum tabl.-nként. 
Javallatok. Neurózis bártnely fo~májának kezelése, főként előtér-

. ben áll.~ s~orongás ese:_tén. Pszichos:t<omatikus,megbetegedésekben 
a. fe~zu)t~eg, szorongas_ oldása. ·Endogén pszichózis kezelésének 
k1egesz1tese, főként ant1def?ressz~ns ~lk~_lmazása_kor a feszültség, 
szorongás befolyásolása. Ep1lepsz1a adJuvans kezeiése. -Delirium tre
mens: Bei~Y?~v~stati kórképeket kisérő -nyugtalan- állapot. Spaz
mus, 1zomng1dltas, kantraktúra oldása.·Parenterális- alkalmazás ese
tén továb_bí javallat: a_status epilepticus valamennyi formája (nagy
roham, k1sroh~.m. psz1cho~otor _státusz), halmozott-epilepsziás ro
ham. ekla_mpszla, tetanusz, 111. m1nden fajta egyéb-gö"rcsroham. Mo
toros nyugtalansággal, agitációval, heves szarongássa l járó pszichi-



átriai kórképek. Mútétek elókéSlítése. Narkózisbim. a narkotikuÍnok 
adásának -bevezetése, :kiegészitése. _ _ , _ _ _ _ -· _ _ 1 .... , 

Fenyegető !<oraszülés; ill. abortuszveszéllyel járó görcsös állapotok 
(csak a" terhesség ·a .. -hónapja után). Az ún. stift: _ma n_ szindróma. 
Sajátos gyermekgyógyászati java/latok: L: Sedu.xen szuszpenzió. 
Ellenjavallatok. Myasthenia gravis. A terhesség. e.lsó harmada. 
Glaukórriás betegnek: óvato_san· adandó,--.az inj. ·'alkalmazás8:··:akut 
glaukómás roham esetén ellenjavallt. · · "· 
Adagolás. Parenterális:mindig.egyéni beállítást igényel és széles 
határok közölt mozog. Az. adag meghatározásakor figyelembe kell 
venni-az alapbetegséget, az aktuális állapot súlyosságát, az általános 
állapoto!, a kort, a kíséró jelenségeket:és az egyénitoleranciát Csak 
írányvonalaka.dhatók meg;·merev séJna felállitása 'a, kez.,lés eredmé-
nyességét veszélyezteti. _. _ . <--.-· --.-_ > _____ , _ 
Status epileptiCU,S;_ halmozott ·r9hatnok:esetén a-k-et;~ő.:-ad~g:-rriiildig 
ív. adandó, felnőtteknek 1 0-30. mg, gyermekeknek 2.,.e1 Omg. Az i v. 
ink~1 óra, majd 4 óra múlva,ismételhető .. (Anapi adag B<kJOO 
mg-ot-Js elérheti.).A rohamok megs_zűnése·vagy csökkenése esetén 
át lehet- térni a 4-6- óránkénti im. adásra (felnőtteknek 1 O mg, gyer-" __ 
mekeknek 5 mg), szükség esetén,néhány napon kereSztül. A ro~a::
mok azonnali megszúnése esetán profi laktikusa n 1 0-mg:adhat-(l-iQ't, 
közvetlenül az iv. inj. után. A vénás inj. lassanad;:,md(ll ' 
Pszichomotoros nyl!gtalansáf}.~ heves szorongás.esetén felnór!eknek-. ..__ 
1()-:20 mg .. im., intenzív tünetek·esetén.iv. (az:adag kivételesen im .. , 
és iv. is 30mg-ig emelhető), a kezelés folytatására napi -3-4 alkalom
mal :1.0 mg': adandó. Neurotikus állapotokba_n, psz.ich_OSZO!llatikus 
megbetegedésekben jelentkező akut feszültség. szoronQás _szünteté
sére 5-Hl mg im;, súlyosabb ~setben iv,_ Gyógy~e;?:elé~ek\}l,~Vcetet~-
sére 3-szor 10 mg, az első adagot:s~üks~g _es.e_,~r:t .. _iy. ______ _.,_ '< ... _) 
Delíriumok- gyógykezelésére napi 3-4-szer 1 O mg, az első· adagot 

· szükség esetén iv. .·.· .. -· .; - ~ ·. _· · 
SzülészBtben az eklampsziás roham kitöréSekOr 20 mg iv.~jll. 5 an1p. 
(~50 mg) 5%-os. glükóz-csepp)nfúzióban .. Mútéti elókészl)ésre 
1 O -mg:.im., 30 :PercceLa beavatkozás f31ótt-; Fenyegető :kor.agülés, 
a.bor:tu;;z esetén_ i3.'.k~_zd9 ~~~9; ~-.O ryag: i v .;.r:n!lj9 __ 3_~szor :l9.11J191· es~~leg 

· .-.-20)1JQ:._ir:n._ 3 napi_g. _ Fen_n~a_i::tp._':k~z~]és. n.apo_.m~-3-,.~~()r_ 1.ta,bt g~_s_?:ta
géifnel ROr'nbiOálva. Sfjá~ffiUS;-tiOmrígiditiis eset_én n13Pi __ 1-2_..:_szer:10 
mg.. . .......... ........ . . .. .. . .. · . ·. ···. , ........ ,. : .. :· 
Gyermekek,'adqgjátvalamennyi indikáciQ_§~er_üle~~n,a t~_sttömeg, az 
életkor és. az. általános állapot figy~lembevé)e)ével esetenként k~ll 
m~ghatározni_.--,--~- - -· ·· · ,--··>'·::· _ ? · .. _· _- , ... ·• --;->: 

··;Átlagadagok: 1-12 -hónaposnak 0,3.;(),5 ml, 1 :..S évesnek 0,5-1 ml, 
7-13 évesnek .. 1-2 ml: .. , • 
Magas életkt?fban le_romloit . betegelmek -(de'Íífi.~.n1' · _iéhétóSége, 
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izomrelaxáns hatás) kisebb adagok adandók: az átlagos adag fele, 
kétharmada. 
A Seduxen i nj. más inj.-val közös fecskendóbe - a hatóanyagok 
kicsapódásának_lehetósége miatt- nem szívható fel! 
Orális: átlagos napi adagja felnőtteknek 5-15 mg (1-3 tabi.). Idős 
vagylegyengült betegeknek naponta 2;5-7,5 mg (~1'h tabi.). 
Delirium tremensben, endogén pszichózisban indftó ke_zel~&,O.f?k na
ponta 20-40 mg (4'-6 tabi.). fenntartó adagnak 15-20 mg"'(~ 
-~-). . 

lzomkontraktúrákban naponta 5-20 mg (1-4 tabi.), az adagot cél
szerű fokozatosan emelni. A napi adagot 2-3 részre .elosztva· kell 
bevenni: célszerű a napi adag %részét este, míg %részét napközben 
bevenni. 
Gyermekeknek: 
3 hónapos-t éveseknek naponta 1,25-5 mg (1-4-szer 'h tabi:); 2'-6 
éveseknek naponta 2,5-7,5 mg (1-3-szor Y, tabi.); 7-14 éveseknek 
naponta 5-15 mg (1-3 tabi.), fél adaggal kezdve.és fokozatosan 
emelve a teljes adagig. 
Kisebb egyszeri adagok esetén a Seduxen szuszpenzió adása indo
kolt. 
Mellékhatás.- A kúra kezdetén esetleg jelentkezó;-fáradékonyság, 
álmosság az esetek többségében néhány nap alatt spontán.megszú
nik, az adag csökkentésével pedig minde_n esetben kiküszöbölhetó. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülen.dó: 
-.központi idegrendszer depresszánsaival·-(hatásfokozódás); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (szedatív_és-atropinszerú hatás); 
,_ izomrelaxánsokkal (kiszámfthatatlan hatás az izomtónusra; esetleg 

apnoé). 
Figyelmeztetés. Huzamos alkalmazása hozzászokáshoz vezethet. 
Tartós alkalmazás utáni hirtelen abbahagyásakor elvonási tünetek 
jelentkezésével kell számolni. 
Szoptató anya Seduxen-kezelésekor a tejbe átjutó gyógyszer miatt 
fokozott figyelemmel kell kísérni a szoptatott csecsemőt {aluszé
konyság, szopási gyengeség). 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig -_jármúvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A tov-ábbiakban egyénileg határozandó meg .a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani .tilos! 
Megjegyzés. +-Csak vényre adható ki. Az orvos rendeikezésa 
szerínt·.;- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Fekvőbeteg osztályok orvosaijáróbetegeknek a 3.6 fejezetben leírtak 
.figyelembevételével írhatják-fel. 
Csomagolás. 5 amp.; 50 amp.; 20 tabi. 
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SEDUXEN Kőbányai c 100 
szüszpenzió 
Hatóanyag._ 1 ii'tl_-szuSzpehiió-0,4 mQ diazepain'urllot-tartalmaz.
Javallatok,··L: Seduxen·inj., tabi .. továbbá: gyermekgyógyászat
ban:- neuropáti_ás _tür,~tek_-' ( szofonQás;::-~.ideg~s~ ·fejfájás, alvász_avar, 
pavor nocturnlls; dacreakc_ió~ tic)y:_ i.de_geilJ<Qrnyezethez --szoktatás.-· 
rossz szokások,'fájdalmas beavatkozások,cmutétek előtti nyugtafan
sá_g .. Epilepszia adjuváns:kezelése. Little-kór és més foközott izomtó
nussal, spaszticitással vagy_ hip_erkinézissel· járó megbetegedések 

- {chorea minor,·tetanusz.~:g_erHicve_ló-sérülés·;stb:):. -
Ellenjavallatok. L: Seduxen i nj.~ tabi., továbbá: koraszülőtteknek 
mérlegelendő adása hiányos rriet8bblizmusuk.miatt.-- -.---. 
Adagolás. Gyermekgyógyászat: egyéni, átl.agos·.gyermékgyÓgyá
szati adagja 0,15 mg/ttkg. Átlagosan és. napo~ta: 3·hÖC'1 éves: 

-·1,6-4;8 mg;vagyis 2-szer 14-3oszor1··adagolókanál;· '""····c··'' 
2-6 éves: 2,4-'7;5_ mg, vagyis 1 *"4'kádagolókaná!;-"' '· 
7-14 éves: 4,844.4 mgovagyis .3-9 adagolókanál. A napi adagot 
célszer,u_-.3-4 részre úgy elosztani,_ hogy_-az.·utolsó.:-" esti- adag 
valamiveJ:töb_b legyen, mintaz: egyszeri nap·pali dózis.· Az adagolást __ 
ajánlatos féladaggal kezdeni, fokozatosan emelve a teljes adag ig·;' r ' 

Felnóttek.' átlagosnapiadag 4;8-'16 mg (3-10 adagolókanál). Ami.
pi adagot2....,.3 részre elosztva·kell-bevenni, (célsz~rú-a napi adag% 
részét este, ·míg -%'-részét nap.közben bevenni)~ .. Egy.adagolókanál 
(4 ml szuszpenzió) 1.6. mg'hatóanyagot tartalmaz. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások.; Figyelmeztetés. 
L.: Seduxen i nj.; tabi. ·· ·. c · '· · 
Megjegyzés. + ·.Csak • vényre . adható • ki: Az .•orvós•.•rendelkezése 
szerint-- egy vagy két alkalommal- ismételhető. -<>--- __ -_.--- -\ 
Fekvőbeteg osztályok orvosaijáróbetegeknek a 3.6 fejezetben leírtak' 
figyelembevételéveUrhatják feL . :. , .. ,,... ··-· 
Csomagolás. 1 üveg (120 ml). · · 

SEMICILLIN Chinoin ,, • S 71.0; S 720 
kapszula 
Hatóany.ag. 250 mg ampicillinun1 (288 mg ampicillinum trihydri-
c~m:alakjában);~apszylánként. . .• , .· ,.,, : ••• · . >é·•• 
Javallatok. -B~Ifertőzések, az. epe-, légt- -és-hú_gYutak,"Valaíiiint az"· 
iVarszervek"Jertőzéseinek kezelés.e .. az .alábbi--kórokozók-;esetében: 
Gram....,negatív: Haemophilus:·influenzae, Neisser-ia gOnorrhoeae,
Neisseria_ meningitidis, Salmonella, Shigella, _P_rotelJS' iniiélbilis és 

---:--E:coli;·Bram~pozitív.;az alfa~_-és·b~ta:-hemolitikUs str~ptococcusok, 
enterococcusok egyes törzsei, DiploéO:ccus -pnéumoniae~,-penicilli~ 
náz-negatív staphylococcusok,.: :.Ciostridiúm, ,Bacillus.-. _anthracis. 
A -k.ezelés lehetőleg bakteriológiai vizsgálat eredménye alapján tör"' 
tén]en. -- : 

630 

Ellenjavallat. Penicillinallergia. 
Adagolás. Szokásos adagja lelnőtteknek és gyermekeknek 20 ttkg 
felett: bél, epeút és húgy-ivar-szervi fertőzésekben naponta 2 g 
{4-szer 2 kapszula); légúti fertőzésekben naponta 1 g (4-szer 1 
kapszula); gyermekeknek 20 ttkg alatt: bél-, epeúti és húgy:..ivar 
szervi fertőzésekben: 1 00 mg/nkg/nap; légúti fertőzésekben: 50 
mg/ttkg/nap, négy részre elosztva. Súlyos fertőZések esetén az-ada-
gok növelhetők, q-

Felszívódása akkor a legkedvezőbb, ha a beteg a ~apszulákat étkezés 
előtt kb. egy órával veszi be. 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók: eritéma, urtikária, ery
thema multiforme, anafilaxiás sokk, exantéma; gasztrointesztinális 
tünetek: glosszitisz, sztomatitisz, hányinger, hányás, hasmenés, eny
he átmeneti SGOT -emelkedés. Igen ritkán vérképzőszervi károso
dás, anémia, trombocitopénia, leukopénia. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadásil kerülendó: 
- bakteriosztatikus antibiotikumokkal {hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Penicillinkezelés közben (per os adáskor ritkáb
ban, mint parenterálls adagolás esetén) súlyos, sőt halálos anafilaxi
ás sokk előfordulhat, elsősorban az allergiás hajlamú egyéneken. 
Ezért asztmás, allergiás anamnézis esetén fokozott óvatosság aján
lott. 
Cefalosporinok·és penicillinek között keresztallergia ritkán előfordul. 
Májkárosodás és elégtelen veseműködés esetén az adagokat külö
nös gondossággal kell megállapítani.- Hosszan tartó kezelés során 
ajánlatos a máj- ésa vesefunkció, 'valamint a vérképzőrendszer időn
kénti ellenőrzése. 
Megjegyzés.+ Csak vényre adható ki, és· csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 20 kapszula. 

SENSIT 
drazsé 

Chinain H 300 

Hatóanyag, 50 mg fendilinium chioratum · drazsénként 
Javallatok. Coronariaelégtelenség, angina pectoris, coronaria
szklerózis, szívinfarktus megelőzése és utókezelése. 
Ellenjavallat. A szivinfarktus akut fázisa. 
Terhességben csak vitális indikáció esetén alkalmazható. -
Adagolás. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 150 mg.--(3-szor 
1 .drazsé). , .. 
Mellékhatások. Gyomorpanaszok, fejfájás, nyugtalanság, kábult
ság vagy allergiás jelenségek, melyek az adag átmeneti csökkentésé-
re többnyire megszűnnek. _ 
Gyógyszerkölcsönh~tás. Ovatosah·-adható: 
...:. antihipertenzivumokkal, P-receptor-gátlókkal (hatás;ukat erősít

heti). 
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Figyelmeztetés. Májbetegek huzamosabb kezelése során ajánla-
tos· az időszakos laboratóriumi ellenőrzés. . 
Megjegyz_és. + Csak vényre adható· ki. Az· orvos rendelkezése 
szarint -. egy:;vagy két alkalommal-- ismételhető·,._ 
Csomagolás. 50 drazsé. · 

SEPTOLON · E GIS J450 
tabi. · ·· 
Hatoanyagok. 40 mg broxaldinum. 200 mg 'broxychínolinum 
tabl.-nként. 
Javallatok. Nem _invazív __ amóbiázisban. az. Entamoeba histolytica 
cisztás- formájána_k· kezeJése. ___ ,·bwazív. _atnőbiázisban;.adjuvánsként 
más amőbícid mellé. a.b,él reinfekci6jának elkeriilés.ére.' 
Ellenjavallatok. Máj- és veseelégtelenség;.oxikinolin;túlérzékeny-
ség. ... . . . . ; . . 
Adagolás. Felnőtteknek 3-szor 1 tabt naponta. legfeljebb 1 hóna
pig. 
Gyermekeknek: 
1.,:.;t2 hónapos korig 2-3-szor% tabi., 2-6 éves korig 2:-3-szor 
tabi.. 7-14 éves korig 2..-3-szor 1 tabi. naponta étkezés uoo"····~···.· 
jebb 1 O napig. 
Mellékhatások. Fejfájás. szédülés. émelygés. mk~:=~:~~~~~:~~;;l~;~ás~ 
fájdalom. allergiás bőrreakciók, Főleg nagy adagok tartós 
sa után_perifériás neuröpátia, mielopátia (bevez_etó tünf:!t: a pa
resztéziája,_ fájdalma), tov~bbá atrophia nervi optic:i. __ Ezen tünetek 
jelentkezésekor.a kezelést_azonna1 fel kell függeszteni. 
Figyelmeztetés. Csak orvosi ellenőrzés mellett. adható: 4""!7 

. Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése, 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető._ '' -- j 
Csomagolás. 20 tabi. · 

SEPTOSYL EGIS U 120 
szémkenócs 
Hatóanyag. 500 mg sulfadimidinum (5 g} vazelin, tfpus(l.,kenócs-
bim. · . . . . . .. . . . . . 
Javallatok .. Baktériumok .. okozta heveny és idült kötőhártya,gyulla
dás, szaruhártya-beszűródés'éS:'""fekély,···blepharitis-(acuta;.-angúfaris; 
ctífonica~ ·ulcerosa}, blefarokonjunktivitisz, dakriocisztitisz, fertőzött 
Sze_rr~héjel<Céma, máSodlagosan fertőzött trachóma. 
Alkalmazás. NapOnta 2-3-szor borsónyi kenőcsöt az als_ó:szemhéj 
mögé_·helyeznt és-a s?e.met be_csukva, e_o__yhe .. dörzsöléssel'szétkenni. 
Ha a szemhéjra-akarjuk.alka_lmazni,.-a _s?:eni.h~i-~:?:élére helye~ük és 
ott vékonyan szétkenjük. 
Megjegyzés. ~ Vény.oélkül is .kiad ható.< · ·;, . 
Csomagolás. 1 tubus. (5~). 
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SERTAN Alkaloida A 300 
tabi. 
Hatóanyag. 250 mg primidonum tabl.-nként. 
Javallatok. Elsődleges generalizált (petit mal) és egyéb (fokális) 
epilepsziás mechanizmusok, ha nagyrohamokkal (is} járnak. Egyéb 
szerek hatástalansága esetén fokális, ill. temporolimbikus eredetű 
rohamok kezelése. . 
Ellenjavallatok. Addison-kór, máj károsodás, vérképZőszelVr be
tegségek . 

. Adagolás. Egyéni beállítást igényel. 
Feln611eknek a kezdő adag napi 125 mg (%tabi.); 2-3 naponként 
%-1 tabl.-val emelendő az egyéni optimális adag eléréséig napi 
500-1000 mg-ig (2-4 tabi.). 
Gyermekeknek 1 éves korig naponta 125--250 mg (%-1 tabi.), 2-6 
éves korig 250-500 mg (1-2 tabi.). 7-14 éves korig 500-625 mg 
(2-2Y, tabi.). napi 2-3 részre osztva. A napi legnagyobb adagot 
naponként 114 tabL-val emelve kell elérni. 
Kombinált kezelés. Csak antiepileptikus manateráPia hatástalansága 
esetén kombinálható egyéb antiepileptikummal. Fenobarbitállal tör
ténő együttes alkalmazása nagy körültekintést igényel (a Sartanból 
fanobarbitál metabolizálódik!} 
Mellékhatások. Aluszékonyság, ataxia, nisztagmus. Fokozhatja a 
pszichopatológiai tüneteket. Csecsemökön pszichomotoros nyugta~ 
lanságot idézhet elő. Néha émelygés, szédülés, hasi panaszok, ki
ütés. 
GYógYszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- szteroidokkal, digitáliszkészítményekkel, kumarinszármilzékkal, 

triciklikus antidepresszánsokkal (metabolizmusuk tokozódhat); 
- folsavval, O-vitaminnal (szintjüket a vérben csökkenti}; 
- pszichofarmakonokkal (szedatfv hatásuk fokozódik). 
Figyelmeztetés. Egyéb antiepileptikumról Sertanra, iii.--Sertanról 
más antiepileptikumra áttérni - a rohamhalmozódás veszélye miatt 
- csak fokozatosan és szakorvos ellenőrzése mellett szabad. A keze
lés megszüntetése csak több évi rohammentesség után, szakorvos 
irányításával, EEG·kontroll mellett fokozatosan történjék. Folyama
tos szedése terhe~ség és szoptatás idején is szükségés: A szérum 
folsavszintjének és a vérképnek az időnk-énti ellenőrzése ajánlatos 
(megaloblasztos anémia veszélye). 
Folyamatos szedése esetén _gyermekeknek D-vitamin adáSa,. ill. az 
előző O-vitamin-adag--..emelése- javasolt. 

. -Gépjárművezetés, veszélyes munka végzéSe a 3.12-fejezet figyelem
bevételével. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama aiéitt tilosszeszes 
italt fogyasztani! 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orv.os rendelkezése 

. szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. """" Az ideg-elme 
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-Szakrendelés (gondoi:ó) -- szakorvosa vagy j~vasliltára- a keiet'ó.orvOS 
(körzeti orvos, körzeti ·gyermekgyógyász), térítésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 50 tabi. ·· · ·· ' 

SEVENAL Chinain A 300 
inj~ _ _ ___ -- . _- -_ . _- --
Hatóanyagok. 330 mg phenobarbitalum. 1.1 O g urathanum (2ml) 
amp.-nként. . .. " .; 
Javallatok. Ismétlődő- vagy halmozódó epilepsziás- rohamok, -ill: 
status epilepticus, ha az iv.: Seduxen.·hatástalan, és ha tisztázott, 
hogy az Allapot nem mérgEizés következménye. - . --
Ellenjavallatok. Addison-kór; ismeretlen eredetű· epileptiform ro-
hamszaporulat. barbitáltúlétzékenység: ·. •:. 
Adagolás. Felnötteknek O;SLVamp: im., szükség·<>setén 2~3 óra 
múlva megismételhető.'- Gyermekek· egyszeri--adagja: 5-'-3 _ mg/ttkg, 
im. 
Kombinált kezelés. Sertan tabL-val együtt adható. de adása. nagy 
körültekintést igényel, mert -a Sartanból fenebarbitál metabolizáló-
dik. . . - " . ' . 
Mellékhatások. Hangulati labilitás; enyhe kábultság. szédülé,s. · 
émelygés, hányinger, ritkán izgatottság,-·-artralgiform,-neuralgiforft1, 
ill. mialgiform fájdalmak, akut. intermittáló porfíria,·. túlérzékenység 
(bőrkiütés, szemhéjon, ajkon~ -arcon kifejlődő .ödéma, láz, a máj 
degeneratív .elváltozása}. A--túladagolás (kumuláciö) 'jelei:_nisztag· 
mus, ataxia, fáradékonyság, a motoros és szellemi múködések:meg· 
lassulása, alkoholos állapotra jellemző tünetek. --. _ 
:Gyóg"ySzei'kölcsönhatások. Együttadása kerülendó: _·_ -_--:('! 
--doxicikli_nnel és grizeofulvinnal (metabolizmusukat gyorsítj~k:ha.._ 

tásukat csökkenti). ' · 
Ovatosan adható: ~ .. / 

.. - ~gyéb· központi idegrendszeri depresszánsokkal (egymás hatását 
·--·erősíthetik); · _, -

· ~ triciklikus-antidepresszánsokkal (az antidepresszív 'hatás csökken· 
... het); . · . · 

- ----kumarinszármazékokkal (az antikoagulánS: ·hatás csökkén); 
-.szteroidok~al és ösztro~énekkel. (hatásukat,csökkentheti); . ···":'!:H· .. 
- a· vizéletel 1úgósító<" g-yógyszerekkel. antacidumokkat ·"(hatását -

csökkenthetik); .. · ·' ' :· '. • . 
~a vizéletet savanyitó gyógyszerekkel' (hatásáterősíthetik); 
- digitoxinnal_ (annak hatását.csökk.é'nthet_i}- __ · · 
Figyelf11&~tetés. -A beteg .gyógyintézetbe--külöésekor az injekció 
beadásának:idóPontját.is ,közölni -keiiJ .. , __ ,,__ .... : 
TerhesSégben és szoptatás alan csak kivételesen és orvosi ellenőrzés 
rtlellett adható. · 
óvatosan: csökkentert adagban adándó ve,;e,;,ill: rroájtJet••s••knek.··:·:• ';);:';~['•·; 
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Csökkent vesefunkciójú betegben fokozott idegrendszeri depreSszi-
ót okozhat, ami tovább csökkenti a vesefunkciót. -

. Hozzászokást okozhat. Rendelése fokozott körültekintést igényel az 
anamnézisból-ismert, egyéb gyógyszerekkel szemben kialakult-hoz-
zászokás, ilL abúzus e~tén. _ · 
Huzamos alkalmazásának'abbahagyásakor elvohási tünetek·'-(izga· 
tottság, alvászavar) jelentkezhetnek. . _: __ --_. · _ ·---"----. 
Egy amp. hatóanyaga több az egyszeri legnagyobb adagn§il')!(IT(al
mazásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának 
időtartama alan járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó-mun· 
kát végezni ·tilos. 
A-lkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo· 
gyasztani! . 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos- rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Fekvőbeteg-osztályok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben lelr
tak figyelembevételével frhatják fel. 
Csomagolás. 5 am p. (2 ml). 

SEVENAL Alkaloida A 200; A 300 
tabi. 
Hatóanyag. 100 mg phenobarbitalum tabl.·nként. 
Javallatok. Mindenfajta ep i lepsziás mechanizmus, 'mely epilepsziás 
nagyrohammal jár; éjszakai epilepsziás tünetek; epilepsziás encefa· 
lopátiák, különösen, ha.ere:tikus vonások a -jellemzők (antikonvul· 
ziv+szedativ hatás); poszttraumás állapotok,rekonvaleszcens szaka
(profilaktikus céllal); alkalmi (epizodikus) epilepsziás tünetek (ek
lámpszia, magvanásos rohamok). 
Olyan betegségek, ill. állapotok, ahol nappali nyugta-tó hatása is 
szükséges (pl. eretikus, impulzív. vonásokat .mutató oligofréniák, 
encefalopátiák; nem barbitáltartalmú hozzászokást okozó gyógyszer 
elvonása~-ill. alkoholelvonáS-izgalmi szaka). 
Ellenjavallatok. Addison~kór; ismeretlen:·eredetú epileptifdrm- ro· 
hamszaporulat; barbitáltúlérzékenység:- ·-
Adagolás. Epi/epsziában a tartós·kezelés-beállitáséi:Sotán-egyénileg 
kell adagját, az együn adott egyéb antiepileptikuméval,- megállapita: 
ni. A feriabarbitál maximális szérumszintje ~7 nap alatt- alakul kl. 
Felnötteknek napi 100-200 mg (1-2 tabi,) altalában elegendő. 
A teljes napi adaQ egyszerre alkalmazható. Gyermekeknek a felr~ótt· 
adag 25-75%ca. a gyermek állapotától és korától függően. Hipno
szedatívumként felnötteknek 100-200 mg (1-2 tabi.). gyermekek-
nek a felnőttadag 25-75%·a; lefekvés előtt fél órával. · ··-:':-' 
Kombinált kezelés: Epilepsziában- a kölcsönhatás figyelembevéte· 
lével- primidonnal (Sertan tabl.·val)_-együtt is adható. 
11/Íellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások; L.: Savenal inj. 

635 



Figyelmeztetés. Terhességb~n. és szoptatás Blattcsak kivételesen 
és orvosi ellenőrzés·mellett-adható._ 
Az antiepileptikus kezelés módosítása Során adagoláSá-t fokozatosan 
(<1,-;7, nap,alatt) kell .abbahagyni status epilepticus veszélye, miatt. 
Ho-zzászokást-okozhat. Rendelése fokozott -körültekintés! igényel az 
anamnézisból ismert, egyéb·gyógyszerekkel·.~zemben kialakult hoz_
zászokás, illo abúzus,eseté·n. T~rtós: sZ:edé_sének-:abbahagyásakor el-

- . vonási_ tü_netek -(_izgatottság, alvászavar):jelentkezhetnek. 
,Csökkent- vesefunkciójú betegben fokozott -k.özponti idegrendszeri 
depressziót okozhat;_ amely tovább_ csökkentheti_,.-a _vesefunkciót. 
óvatosan, redukált adagban adandó vese-, ill. máj betegeknek.: 
Alkalmazásának és a pszichom_otöros·. -teljesítményt--befolyásoló ha
tásának időtartama alatt járművet-vezetni vagy balesetl::veszél,yel 
járó munkát·végezni tilos_;!- __ +- ._- ---;· _ _ _ _______ , -." .. _- ., 
Alkalmazásának;---_ill, hatái;iának- -tartama -.-alatt tilos_- szésZes~·.italt~ fo-
gyasztani!:' _ -~- -- · - < . . __ · 
Megjegyzés. * Csak vényre. ;adható ki. Az ·orvoS rendelkezése 
szerirlt- egy vagy két alkalommal- ismételhető. Fekvóbeteg:-.osztá
lyok orvosai járóbetegeknek a 3.6 fejezetben leírtak figyelembevéte
lével írhatják fel. , 
Csomagolás. 1 O tabi. 

SEVENALETTA . Alkaloida .A200;A:300 
tabi. ... · . c ••. 
H;>tó.any.ag. 15 mg phenobarbitalum tabi-nként. 

, ,~avallatok~ _Mind6nf~jta epilepsziás 'mechanjzmJJS,_ rn_ejy _epilepszi
·ás nagyrohammal jár; éjszakai epilepsziás tü_n'etek;,epilepszi(ls ence
falopátiák, különösen haeretikus vonások~~~jellfH11Z.9k (anJ:ikqrrVUI~ 
_z ív+ szedativ .hatás)~ .poszttraumás állapOtok rekonvaleszc~ffS:'.s.zak~ 
{profilaktikus céllal); alkalmi (epizodikus) epilepsziás tünetek'(<>k-
lampszia, megvonásos_r_ohamok). . , ,_ ._ -,.,,.,., 
A központi idegrendsz~r izgalmi !JIIapntai; .asthma bronchiaJe, larin

-,. _ gos_pazmus,- hipertQnia_; >.1arterioszkleróz1s;_:_) sztenokardia, -.. singultus, 
migrén, pertusszisz adjuvá_ns.kezelése. --_:',, __ ----- - -_ ,-.,, : 
Ellenjayal,latok. Addison-kór;--isrp~retlt;!Q _eredetű epile'ptiform. ro-

-(::·l:l_a.m_SzaJ)<:)~til~t;, __ bar~itá_lt~_lérzékenv_s_ég-._ ·_. ___ ·.-- , .. _ : __ :.-_-,v---_-:: ,_:-_:_.·. 
. ,: A:dag'OI4s,. t;p_n~ps?:iltb_an a ta_r;tós-keZelés beállitása·soiáfi egyene-n: 

· kéntkell az egyéb, együtt adott antiepileptikum.adagját megállaplta
ni (a fenobarbitál-_-ma>:eimális szérumszintje:~7;-·nap alatt.alakul'-ki). 
Felnőtteknek_ epilepsZiában. valamint hiphos;zedatívumké.nt: napi 
45-90 mg (naponta 3-szor 1-2 tabl.).,•l'pilepsziában a teljes napi 
adag egySzerre alkalmazható. · 
_Gyerme-keknek. epilepsziában a, felnóttadag 25-:-75%--a; a .gyermek 
állapotától ·és korától függóen. Hipnoszedativumkélit a napi. adag 

:. 6·mg/ttk9< ilL 180 mg/m'::fu1:2:hónap0snak 15-SO:mg (naponta · 
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1-4-szer 1 tabi.}. 2-6 évesnek 60-120 mg (naponta 4-8-szor 
1 tabi.), 7-14 évesnek 120-150 mg (naponta <1,-;5-ször 2 tabi.). 
Kombinált kezelés: Epilepsziában -a kölcsönhatás figyelembevéte
lével - primidonnal (Sertan tabl.-val) együtt is adható. . 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. Figyelmeztetés, 
L.: S.evenal inj. 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka_\(~zé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni;. fí'ógy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási. módon -történő 
alkalmazása mallett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Alkalmazásának. ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes-italt_.fo
gyaszta-ni! 
Megjegyzés. ® Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két- alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 

SHOSTAKOVSKY-balzsam Medexport J OOO; T 150 
Hatóanyag. 100 g polyvinylbutylaether üvegenként 
Javallatok. Orálisan: ulcus ventricui i et duodeni,-gastritis chronica, 
duodenitisz. enterokolitisz; recidívák profilaxisa. Lokálisan: nehezen 
gyógyuló sebek, égési és fagyási sérülések, trófikus fekélyek, rönt
genbesugárzást követő lokális szövetkárosodás gyógyulásá nak, há
mosodásának elősegítése. 
Adagolás. Orálisan: 3-4 órával a könnyú, gyomorból gyorSan ki
ürülő táplálékból álló (tejbedara, tejberizs, burgonyapüré stb.) utol
Só étkezés után 1 kávéskanállal kell bevenni. Ulcus vantriculi et 
duodeni esetén naponta 1 evőkanálla l, krónikus gasztritisz, hiperaci
ditás, enterokoli-tisz esetén másodnaponta 1-1 evőkanállal. 
Egy kúra időtartama: 1 <!,-; 18 nap. 
Lokálisan: a balzsammal átitatott-kötszert a kezelendő testfeliiletre 
kell helyezni, esetleg a balzsamot közvetlenüllehet felkenni. 2<~,-;28 
.óránként kell a kötést cserélni. 

, Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. -Az -orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (100 g) . 

SI COL E GIS K200 
::;p ray 
Osszetétel. 21 mg mentholum. 49 mg dimeticonum, 1·0.43-g-alco
holum 96% (87,5 g hajtógázt tartalmazó) palackonként .. : · ... 
Javallatok. Köptetés céljára: a légutak olyan gyulladásos állapota, 
amikor váladékretenció tételezhető fel (bronchitis,:acuta, subacuta, 
chronica, spastica, bronchiektázia, valamint kardiális pangást ldsérő 
bronchitisz, pneumóniát .kisérő bronchitisz}. 
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Habzásgátlás -céliára: bármilyen eredetű tüdőödéma kezd'eti stádiu
ma_. va1_a_mint_kifejlett_stád_iuma, amíg lehetőség-nem-adódik az-inten-
ziv (respirátOr9s} kezelés bevezetésére. , .- _ -' 
Ell_enj&~alt~tok>Esz_méletlen betegnek, cs~Csemőknek, 2 éven aluli 
gyer,mekekne~·-nem':a_lkalmazhStó. _ _ _ :_'·- - _ ._' 

. Alkalm~z~s. A hajtógáz hút(!hatásá.nak elkerülésevégett a palac· 
·· kot a nyotott szájt611 &.20 cm-re kell tartano; fuggőlegeschelyzetben: 

A:szelepgomb lenyomása 1-2 másodperc; -pontosan idői:ítVe.:a'be
légzés üteméhez, lehetőleg mély belégzéssel, hogy a belélegzen 

• levegő a mély lég~takba . sodorja a perm etet .. Naponta többször 
osmételhető. 
Mellékhatá~ok. Huzamos használatsorán g arah illo 5Zájszára2Ság. 
Mentolalle_rgoa. Asztmások kezelése során a.nyálkahártya--irritabilitá· 
·~··A túl kozelről. bejuttatott spray erősebb:1iöhögéstválthat•k1.·: 
Figyelmeztetés; ·Szondlm át nem.alkalmazható:· A•szondában az 
aeroszol lecsapódik, nem juthat a -mély légutakba, ai esetleg befújt 
al~ohol pedig cseppek formájában lecsapódva koncentráltan érné a 
nyálkahártyát. · .• . •• 
TrB~he<?.s~óiniz~lt betegen a nyflást takaró ~éiéri át célszerű inh~h~Í
tatnt_.·-K~JZvet1enul.a.tracheába jutva a permetsugár ugyanis nyálkai 

- -~ártYa-!zgalmat, esetleg nem· kivánt erősségú·köhögést válthat ki; 
Ugyelnrkell,-hogy a_ permet-~a-szembe ne kerüljön! -<- ;·.---: 

· · Alk_almazása-mellett gondoskodni kell a megadott.Jndikációb8(1 az 
ism_ert komplex terápiáról. _-.:, ·_ · -, 

· Megjegyzés; >fo Csak vényre adható kL Az orvos ·rendelkezése 
szarint --'-egy vagy két '31kalcimmal· . ....;._ ismételhető.--. . _: 

. Csomagolásc 1. palack (105 g). 

SIREPAR . Kőbányai 
i nj. 

-J:Iatóany8g. _~_'?0 l.l~-CyBnocdbalamin'ui'n'tartalrriú:extractum hepa~ 
t1s hydrolysatum,fluodum aquosum (10 ml) üvegenként. .. 
Ja~allatok: Krómkus és szubakuthepatitisz,-májcirrózis, zsírmáj, a 
máJparenchlma ·~-eg~n~rációja;- toxikus -~s,m'edicinális májártalmak. 
_Adag_olás. Napl_-adag)a 2-3 ml. lassan 1v. -lntragluteálisan hasonló 
ad@gok ~dh~lók .. Egy .kúra. során összadagja kb. 15Q....200.mLVénás 
adáskor _ célszerú a· készitményt izotórliás- ·natrrUm=tdOrid:.otdattal 
vagy vérrel hlgltani. . · ·. . c i 

_ ,. Figyelmez~etés:.. A kezelés e_lkezd~se el~tt a túlé!z~kenység m~Qá1: 
-lap~~ására _c~lszeru 0,1-0,2 m1-t melyen-lm.-bea~m. Ha 30/percen 
bel ul nem'jelentkezik ·allergiás reakció, _a-folyamatos keZelés-elkezd-

''hető; 'c'--'l'; .• _. ·:'' __ ·_.;·.-;.··-_.' .. ,._.... '- , -.- .. • 

-PJiegjegy-zéso -114 CSakvényre _adható- ki i és csak egyszeri alkalom,. 
maL · · ,,,"., ''''" , ··"'',c·'· 

Csömagolás. 5 gumisa(lkás ü\leg (1 Oml)'.""'' , 
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SOLVASTHMIN Kőbányai K 400 
tabi. 
Hatóanyagok. 100 mg.theophyllinum, 50 1119 coffeinum, 10 mg 
ephednn1um <;:h!oratum, O, 12 mg 1-hyoscyaminium sulfuricum, 0,01 
mg scopolamm1um bromatum tabl.-nként. . 
Javal.latok. Status asthmaticus és a közelgő roham megelőzése . 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia. 
Adagolás. 4 óránként% tabi. vagy reggel és este 1-1 tabi. étkezés 
után. 
Figyelmeztetés. Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés 
bales~ti veszéllyel járó munka!). " ' 
MegJegyzés. + + Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. ·1 O tabi. 

SOMBEN Chinain A200 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg carbromalum tabl.-nként. .. 
Javallatok. Alvászavar, főleg szorongás. kimerültség vagy testi 
betegség okozta elalvási zavar. -
Adagolás. Felnőttek szokásos adagja lefekvés előtt fél órával 
25Q...1000 mg (Y~2 tabi.). 
Gyerm~keknek - koruktól függóen - a felnőttadag negyede, fele 
vagy haromnegyede. 
Mel!ékhatások. Allergiás reakció előfordulhat. 
Tarfosabb használata esetén a hosszú felezési idő miatt az idült 
br~mmérgezés ( .. bromizmus") tünetei alakulhatnak ki. Ezek: pszi
~hes zavarok (memóriakiesés; koncentrációgyengülés, álmosság, 
mgerlékenység, emocionális labilitás, ritkán delirózus tudatzavar 
~óma); remegés, beszéd- és mozgáskoordinációs zavarok; dermati~ 
ttsz (akné, n~dózus bromoderma); konjunktivitisz; a gyomor:..bél 
traktus zavarat. · -
Gyógyszerkölcsönhatás; Óvatosan adható: 
- egyéb_ központi idegrendszeri depresszánsokkal (egymás: hatását 

erőslthetik). 
Figyelm~ztetés. A bromizmus veszélye miatt csak átmeneti alkal~ 

· mazása ajánlatos. Mallékhatás észlelésekor szedésétabba kell hagy-
no. . , 
Terhességben,és szoptatás alatt csak kivételesen orvosi ellenőrzés 
mallett adhatá , ' 
Hozzászokást okozhat. Huzamosabb,Szedésének hirtelen abbaha
gyása megvonási vegetatív tünetekkel járhat. 
~lk_alm~zás~nak első s~akaszában - egyénenként meghatározandó 
t~e1g- Jármuv~t vezetni vagy baleseti veszéllyel járó münkát végezni 
t1~os. A továbbiak_ban_egyénileg határozandó-meg-a tilalom mértéke. 
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Afkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt"siesZes italt-fógyasz:.. 
ta ni tilosT . · . · _ _ _______ . 
Megjegyzés. <!1 Csak vényre adható kL Az orvos. rendelkezése 
szeri~t - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás, 20 tabi. . . 

SOMBREVIN Kőbányai A 100 
inj. · __ -_ -- · · ._ -- ' 
Hatóanyag. 500 mg propanididum (10 ml) amp:·nként: . 
Javallatok. Rövid ideig tartó (sebészeti, fogászati, nőgyogyászatt. 
·urológiai stb:) mútétek és fájdalmas diagnOsztikai_ beavatkozások 
alkalmával a narkózis elóidézésa. Tartósabb narkóz.ist igénylő:múté
tek_ esetén a narkózis bevezetéSf3,_ ~á~_.narkoti_~ur:no~ __ pqtenciálása. 
·Ellenjavallatok. Fokozott görcski>~.~ég,'hetj)l'l.itiJ<,usanémia. sokk, 
sú_lyos sziv-, Vese- és_ méjbetegs_ég_~l_c._. hevet:Jy alk()hol~~rgezés, hl
pertóniabetegség, asztma és allergia, egyéni _túlérz_ékeny_ség; 
Adagolás. Kizárólag iv. alkalmazható. 
Az o_ldat relatíve viszkózus, ·ezért az injiciálást' _tBnáCs_os:.-nagyObb 
lunienú tűvel végezni. Optimális beadási ideje 30 s, veszélyeztetett 
betegeknek (sziv- és keringési zavarokban, öreg és kachexiás egyé_-" 
neknek stb.) 60s. Az adag•nagyságát a beteg életkora, testtömege, 
az állapot súlyossága, a· mútéti beavatkozás minósége és a·- beteg 

·általános áiiBpota szabja meg. 
Felnótteknek: 5 perces időtartafnú narkózis biztositásához_áltálában "-·--
500 mg (1 amp.) elegendő. A fogászatban. szájsebészetifogászati 

· mútétekben 5-1 O mg/ttkg a szokásos adag, 60 évesnél idősebb 
kachexiás betegek narkotikus adagja 2-3 mg/ttkg. • ••. 
Gyermekeknek: általános állapotuknak tnegfelelően az egyszén adag 
általában 7-1 O mg/ttkg, ha a vénák állapota az inj. bizto~ságo:s 
beadását lehetövé teszi. 2-4 éves korban 1 0(}-150 mg. · 5-6~éves 
korban 15(}-200 mg,. 7~10 éves korban 201h300 mg.11~16 éves 
korban 30(}-500 mg. · . · . ' .. 

. 16 éven felülieknek: fejlettségüktől és általános állap!)tuktól.fuggő-
én 5'-7(~10) mg/ttkg. " · : ·. . . . ··'· 
Gyermekeknek és 60 éveh felüli vagy ka~hexiás b:t~ge~nek adva 

, , izótóniás. konyhasóoldattal·okétszeres~re ajánlatos h1g1tan~: ., 
__ A .. .Sombrevin"narkózis-'meghosszabbitá~a.~--ha -a:-mOtét;sz.uksegessé-
teszi a h'atás megnyújtását, az injiciálás legfeljebb két~zer Jsm~telhe
tő meg: A 2., ilL 3; használat során általáb~n az ~r~detJ·nark.ózls~dag 
kétharmada, ill. háromnegyede elegendo; az __ osszadag :legfeljebb 
1,'5-2 9. Az inj. ismétlésének időpontjaa pislogási reflewkfellépte. 
Ha az opefációs idő további; -meghoSszabbí~ásár~ , v~ n ;szu~ség,. a 
·-narkózis tartama -és mélysége bármely más .. narkotikummal biztOSit-
ható. ' '' · ·· < :· . 
Az inhalációs.narkó __ zisra.való-zav~rtal __ an á_ttérés--érdekébenieghelye~ 
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sebb a gázkeverék belélegeztetéséta hiperventillációs fázis kezdetén 
beinditanL A Sombrevin hatására fellépő hiperventillációt követei 
rövid _hjpoventilláció jól értékesíthető az intubáciá szemp_ontj§ból. 
Mellékhatások. A narkózis kezdetén rövid hiperpnoé, eztkövetően 
pedig mér_sékelt _és ugyancSak rövid ideig tartó hipóvent~ll~ció elő-
fordulhat. ·Atmeneti vérnyomásesés; hányinger.- _ -··. 
Gyógyszerkölcsönhátások. óvatósan adhat6:· ---""·-:·-~-
- atropinnal (a· perifériás értágulat következtébeh vérnyom_áscsök-

kenés jelentkezhet); . 
- vérnyorriáscsökkentó szarekkel (hipotenzív hatásukat fokozza). 
Figyelmeztetés. 4· éven aluli élet~orban a Sombrevin i nj. alka-lma
zása· külöriös körültekintést igényel. 
Alkalmazásának és a Psziého-motoros-teljesftményt befolyásoló ha
tásának időtartama alatt járművet vezetni vagy bal_eseti ves?éllyel 
járó munkát végezni tilos; 
Megjegyzés. ~ Orvosi rendelő' részére. 
Csomagolás. 50 amp. (10 ml), 

SORBON!T Pella H 300 
tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg isosOrbidum dil1itricum tabi. .:onként. 
Javal_latok. Angina pectoris, sztenokardia. _ _ _ , .,, 
Ellenjavallatok. Akut miokardiális infarktus. hipotóniá; keringési 
kóllapSzus,- glaukóma;: · . -
Adagolás. A kezdő adag 5 mg (ll tabi.). étkezés előtt. Ezt az adagot 
naponta- 4-6 órás időközökben ismételni _lehet. Az éjszakai- roham 
elkerülésére profilaktikusan elalvás előtt)\ tabi. (5 mg). ~átlagos 
napi összdózis 2(}-30 mg (2-3 tabi.). Az egyéni tűrőképesség és 
szükSéglet fi9yelembévételévef ezt az adagot fokozatosan ernelm 
lehet napi 40-60 mg-ig, a fejfájás; mint mellékhatás megjelenéséig. 
Sztenokardiás roham esetén 1 tabl.-t nyelv alá kell-helyeznrés-elszo-

~~~}r~j,iitások. Fejfájás. szédülés, hirtelen kipirulás,· émelygés • 
amely az adag csökkentésére elmúlik. A fejfájás 50"1 OOmg koffein
nel esetenként megszüntethető;· Me! lékhatás efőfordulása azok ese-
tébe~ várható~· eJkík a _flitroglicerint is rosszul tOrik. · 
GyógyszerRölcsönhatiísok. Együttartása kerülenrtó: 
- anti~ipertenziv szerakkel _(súlyos hipotenzió-'Veszélye); 
-triciklikus antidepresSzánsokkal (hipotenzió); 
- MAO-inhibitorokkal. (fokozott teljesftőképesség téves érzése). 
FigyelmeztetéS. Alkalmazásáriak idqtc;n;tama alatt szeszes Italt fo-
gyasztani tilos! · . 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kl. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 25 tabi. 

641 



SP64 .. Bene 124o 
Ará?sé,Jnj, . ___ . __ ., __ _ _______ -. __ _, 
>l:f-~-tRllflYaQ; _ -,f!)·:-._-~!1- natr_iuf!l._ pent~~anpoly~~IJUricum. JMR: 
200~00p) drazsénként, ill. 100 mg (l ml) amp,-nkérii, 
Javal~atok. Degeneratív_ és, diabéteszes .arteriopfitüik:._generaii_zált 
folyamatok krónikus artériá~ hi pértóniával ~s ~nélkül. {Pl.; ,ákut és 
szub(fkut vérellátási -zavarok_ a -p~rifériáS,,·-'-a: ;koszorú~.- ill;:·, az agyi 
erekbE!i1, az alsó vé'gtagokbán;) - .. - ~ ·-·· '~---- .-.-:--\-!; ·:·.::: ___ . 
Trombózís_.~s embólia: akut_trombózisc)_s, ill. trómbo,ei!ltiót,iás komp
likációk az artériás és vénás véredényekben. {.J>i::;.méiY"énás láb
szártrombózis;- axillaris- -és suQclay_iatromb.P~is.-_- <L.Végtagol<-;a.rtériás 
trombózisai é,s_ emb_ól __ iá,i,~.-K()SZOr:~é!;~:~(?111P.~~~~:-~~;jri~-~-.-%i~Jn_yuktus, 
tüdőemból_ia, __ tüdőínfa_fkiits_;) ;~~,.,=~_,:,;,:_~_.:,~~:'-- "-~·,:· ::.- ·:~:_,,_,~;·.:,_,, ;·;:,_;:_.- .,:s"~-~-, ,. -. 
T rombetikus vaszkulopátiák megelóiésa (terhesség,. szülés, Katéte-
res beavatkozások) és utókezelése.-_ :-_·__ ·-': ::.;;-_, __ 
Hiperlípidémia, diszlipoproteinérnia. -(Pl.: ·a-lipid_anya_QcSe_Í"_e_ BflOmá
liáí, zsírmáj, xantoméitózis, cerebrális zsírembóUB. ·massZ1v liipefC:hi
lomikronémia következtében fellépő akut vaszkuláris inszufficien-... 
eia). 
Tovább~ indikáci6_k.; tinr:titus .auricum,-belső füterédetú nasyotháll~s. 
Meniére-szindróma, Paro_xizrnálit; hemoglobirlúri_a; -·\:" .. -' ____ _._ " 

. .J:~I~!1javalla1:ok. Mani_~~~zt --_v~érzés, _,ht;!:f'D9f_íl.iás _ B:_llap_()t..:;i~n.Qkívüli 
vérz.ésveszély, florid- hemorrágiás diatézi~_._ .. fe_n;yeget9 BbC>q;t{~Z és<_ 
ha_bl~_uális abortuszhajlam, továbqá_:_.pl_ace):lta·praeyi_a _gy~(!.l,j_!~;~,s idő 
előtti ~lacentaoldódás veszélye; gyógyszertúlérzékenység.· , . , 
Ad.a_~ol_á~. ,A per,._os kezei_~S, ~.lső~oib~-~--a_ par~nterális_an.,tu~Me,~dett 
ter_ap1a toyab~folytatására,'.-111.- t~rtós: ,kezelésre _vagy,-cvissZa~~Ssek 
megel_őzésér13 alkalmas. _A?-,alkalmazptt a.dagol_ást _8 bete_g_''á_llápotá'-
nak .•. avéráll~nqpk éf!ékeinek, figyelemoevételév,el kell meghatlrroznl. 
f_ar_enter.4lis_._ad~_s.- ::~r- -- .,. _ _.. :' " __ ,_, -"- __ .:<:-.:_, :;_... <: · :-
Masszív tiombózis 'éS embóliéÍ-Úetén '6 óránként 1 Oö Tiíg_ -{1 ·afnp.) 
im,.,yagy sc",rn~idnapi,,3, 2, vég~l1 amp8a csökKenthető, l0-14 
na_Pi9.d~ ~~ovál;).i?jl;!_isJ,.~:~n;per os_kez.el~~._áJ_án_l~to!?:. _ _.; ,:.;-:;:._::_ ~-,; \;,_,_·,,._.; 
T ~rtQSiv_.:cf;sepp(n.fú7i6;·_ aku~_feny_egetó- ... s~t;lub;';1ok ·,ese~éb!9n~az .. első 
és máso'dik napoll 4QMOO mg'(4-4 amp.), elektli:ilit,; glükóh ill. 
lruktózoldatban::(átlag ·20:rngtóra"'.ebességgei);:A'$Pf<k·lekiízdése 
után napont~ 2()0,•rng (~ amp) adand.ó infúil.ófianvágy.ifl\.;,sc. inj, 
Szubakut/króniku~,./ec~d!váló ál/apo_tok,_ zsíranyagcsere·zavarok, 
stb. esetén hetenkém3,szorv~o rn9'(3.-szorl amp .. ).im,, sc. több 
héten ~át.. A hét .töbQi, na,pj~n p6r, ps k~;zelés._ /Vt(ltéJ ,utáni- trombózis 
megelőzése: a mútét előtti estét611 2 óránként 50 rng {)l am~J im., 

. •S•· kb, egy hét után nap1 50 mg (ll amp.) yagy .orálisan napi 150 mg (3-szor 2 drazsé), ' . ,. . ' . . . ' ' 
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Per os adás. 
Az első és második héten ni)ponta_150 mg (3-szar _2 drazsé) reggeli 
előtt bő vízzel, ill. az étkezések között, a továbbiakban napi 1 00 mg 
_(2-szer 2 draz~é), 4-6 héten át. Megelőzésre naponta 50 mg (2-szer 
1 drazsé) tetszőleges időn át vagy időszakonként napi 100 mg 
(4-szer 1 drazsé) 2-3 hónapon át, majd ugyanolyan hosszú s~ünet. 
Kombinált kezelés. Orális antikoagulánsok egyidejű alkalmazása_ le
hetséges, A dikumarol- (vagy dikumarol analóg) kezelés•<lftttt álló 
betegek _hajlamosak az in j. helyén a bevérzésre, ezért a Parenterális 
alkalmazás helyett per os SP 54-kezelés ajánlatos. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
- diuretikumokkal (retrombózis veszélye). 
Figyelmeztetés. A kezelés alatt a beteg bőven fogyasszon .folya
dékot, 
Megjegyzés.>!< Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra.·, 
Csomagolás. 1 O am p. (1 ml); 100 drazsé. 

SPIRACTIN Kőbányai B 100 
i nj. 
Hatóanyag. 50 mg pimeclonum chioratum (2 ml) amp.,nként 
Javallatok. Csecsemők és kisgyermekek aszfixiája. Inhalációs és iv . 
anesztézia, martin-, barbiturát-, egyéb altató- és szénmonoxid
mérgezés, pneumónia és hibernálás következtében fellépő légzésza
var -és légzésbénulás veszélye. 
Ellenjavallat. Nem ismert. 
Adagolás. lv. és im. adagolható. Cseppinfúzió formájában adagol
va tartós hatás érhető el. Súl_yos esetekben iv. adása indokolt. 
Felnőtteknek 50-100 mg (1-2 amp.), Ez amennyiség ismételhető, 
ha szükséges 15-30 percenként. a légzés tartós megjavuláSáig. 
Gyermekek átlagos adagja: 3 hónap-1 év: 5-7.5 mg (0,2-0,3ml) 
3-5-ször naponta, 2-6 év: 7,5 mg (0.3 ml) 3-5-ször naponta, 7-14 
év: 15 mg (0.6 ·ml) 3-5-ször naponta. . . 
Két injekció közöttlegalább 15-30 perc teljen el. lv. cseppinfúzióban 
0.5-0,75 mg (0,02-0.03 ml)/ttkg adható. ·· 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 am p. (2 ml). 

SPIROPENT Boehringer l. K 400 
szirup, tabi: 
Hatóanyag. 0,02--mg clenbuterolum chioratum tabl.-nként, ill. 
0,001 mg clenbuterolum chioratum ml-enként. A szirup szorbitot is 

-tartalmaz. 
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Javallatok. Asthma bronchiale, -asztmás bronchitisz; __ kró"nikus 
- bi'onchitisz és emphysema bronchitis. ·- -~ : . ___ --
Ellenjavallatok, A terhesség első 3 hónapjában ~adagolása nem 
ajánlott. Kifejezett fájáscsökkentő hatása miatt adása a szülés. előtti 
utolsó napokon külön megfontolást igényel. ·, • 
Adagolás.··Tabl· Átlagosnapi adagja'fefnotteknek 0,04. mg (reggel 
és este ·1'-1 tabi.J.~·Tartós alkalmaZáskór a napi adag gyakran 
0,02 mg-ra (2-szer 'h tabi.) csökkenthető. Súlyosabb panaszok ese
lén ajánlatos a kezeléskezdetén napi 0,08 mg-ot (reggel és<>ste2-2 
tabi.) bevenni, javulás esetén vissza lehet térni a fenti adilgolásra. 
Gyermekeknek a napi adag 0,0012 mg/ttkg. Ezt általában napi 2-3 
alkalomra elosztva kell adnL 6-12 éves gyermekek~a.kezelés megkez
désekor napi 2-3 alkalommal.% tabL-t kapnak. Huzamos szedéskor 
a napi adag általában 2-szer 'h tabt-racsö~kenthető. 12 évesnél 
idősebb.gyermekeknek•általában .napi 2-s~er:1.tabi.Huzamos""ze: 
déskor ebben az életkorban is gyakran csokkenthetóc az adag napJ 
2-szer% tabi-ra. . 
Szirup. A korcsoportok szerinti átlagos adag: 

életkor· 

0-8 hónap. 
9-24 hónap 
2-4 év 
5-6 év 
7-12 év 

ttkg 

''.~ 
. 9-'12 
. 13-16 

17-22 ,. 
23-35 

napi adag (m'i)" 

2--si:er 2,5 
2-szer 5 
2-szer 7,5 
2-s:zer 10 ' 
2-szer 15 

,,-"; 
:( 

AzüvegMz mallékelt rnérce oeosztasa 2.5. ml,és 5 ini. 1. 2 éves ~(lrtóf 
a .. napi adag 2,-3-szor 15 m!: Tartós alkalmazáskor ez a me~~y1ség 
gyakran 2-szer 1 O ml-re csokkenthető. . . · · 
MeUékhatások. Érzékeny személyeken - főleg a kezelés elején ~ 
finom ujjremegés vagy enyhe nyugtalanság jelentkezhet. Az adagot 
ily~n~_pp::~qlck,ente"_i_ k~ll.. __ .. _ > · 
Gyógyszerkölcsönhatás, Egyuttadása tilos: . ~. .·· . , 
- béta-receptor-blokkolókkal (hatását megszüntethetik).. . · 
Figyelmeztétés:~A-"5zirup -természetes~ext_rak~mókat1s"'tarta_lmaz. 
Az esetleges színVáltdzása, ill. enyhe zavarodása-a készitm.ény minő-
ségét nem befolyásolja. · ·· · 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. Az Egészségügyi Minisztérium áltaLmeghatározott haVI meny- · 
nyiség keretei között az egészségügyi 'SZakigazg?fási :szerv_ vezetőJe 
által kijelölt szakrendelés, ilL gondozó ált~l·a~nydvántartott és gon
dozott_betegek közül azok-részére rendelhető,-akiknek ezt a szakmal_
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. A kijelölt 
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szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a beteg nevének.- a szükséges 
gyógyszer megnevezésének; havonta kiadható mennyiségének, a 
gy_ógyszerelés időtartamának feltüntetésével - értesíti a területileg 
illetékes gyógyszertárat, valamint a beteg kezelőorvosát A gyógy
szertár a beteget nyilvántartásba veszi; utóbbi alapján a havonta 
megállapított mennyiségű gyógyszert adhatja ki. 
A jóváhagyás alapján a kezelőorvos (körzeti, üzemi és: körz~yer
mekgyógyász orvos) térítésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 1 üveg (1 00 ml); 100 tabi. 

SPONGOSTAN Ferrosan l 260 
vérzéscsillapító szivacs 
összetétel. Egyenletes porozitású semleges, tisztított, steril zsela-
tinszivacs. ~ 
Javallatok. Olyan vénás vagy szivárgó vérzés, ahol a hagyOmányos 
vérzéscsillapítás nehezen végezhető el. 
Ellenjavallatok. Stapedektómia vagy egyéb olyan sebészeti be
avatkozás, amikor a Spongostan a belső fúlból származó folyadékkal 
vagy szemészeti beavatkozások során a csarnokfolyadékkal kerülhet 
érintkezésbe, vagy az üvegtest feltárásra kerUI. 
Fertőzött sebekben nem szabad Spongostant hagyni.- Továbbá nem 
alkalmazható a szülés után fellépő vérzések _csillapítására, valamint 
a menorrágia kezelésére. / 
Alkalmazás. A vérző területre ·történő rányomás után rövid ·időn 
belühátapad a sebre, és csillapítja a vérzést; a felesleges szivacsot 
ajánlat(>s a műtéti területről eltávolftani. Szárazon vagy az alkal~azás 
előtt belőle kipréselt steril izotóniás nátrium-klorid-oldattal átttatva 
is lehet alkalmazni. 
Mellékhatás. A csontsebészetben a csontgyógyulás mársékelt el
húzódását figyelték meg. 
Figyelmeztetés. Nem szabad újra sterilizálni (sem száraz hővel, 
sem pedig autoklávozással). 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg gyógyintézet! (gondozóintéze
ti) felhasználásra. 
Csomagolás. 70 x 50 x 1 O mm. 

STAZEPINE Polla A 300; A 700 
tabi. 
Hatóanyag. 200 mg carbamezepinum tabi. enként. 
Javallatok. Motoros és pszichopatológiás tünetekkel fellépő genu
in epilepszia. Pszichomotoros epilepszia. Grand mal kevert epilep
sziaformák, fokális görcsrohamok. 
Főleg pszichés változásokkal együtt járó epilepszia, petit mal rohan:. 
(Ilyen esetekben lehetőleg rohamspecifikus gyógyszerekkel kombi
nálva.) Genu in trigerninusneuralgia. 
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Ellenjavallatok.' AV-blokk. A terhesség első 3 hónapja, 
__ Adagolás. Egyéni,_ fokozatosan növekvő_ adag_okban. 
EjJilepsiíában: _ felnálteknek általában a kezdő __ adag _ íi8Pórita 
200400 níg (1-2-szer 1 tabL), majd lókozatosan emelkedve napi 
800-1200'mg (2--3-szor 2 tabi.). Esetleg más antiepileptikummal 
kor'nbin_álva.- · __ ___._, _____ . ___ - ---. " _;_ _ __ · ' 
Gyermekek szokásos napi··adagja: .1 éves korig 100-200 mg (Y>'-1 
tabL), 1-5 éves korig 200-400 mg (1-2 tabL), 6--10 éves korig 
400-600 mg (2-3 tabL), 1 h15.éveskorig 600-1 OOOmg (3-'-5 tabl.). 
Trigeminusneuralgiában: az adag általában az első kezelési_ napon 
200-400 mg (1-2 tabi.), majd lassan emelkedik, általában:_napi 
600-800 mg-ig (3-'-4-szer 1 tabL) a fájdalommentesség bekovet
keztéig,_ utána·lokozatosan_ csökken:::a-:mé_g-éppe_n·kie_légfttHerápiás 
adag.ig. Idősebb; érzékenyebb betégé_knek kezdeti adagnak elegen
dó ·lehet napi 200 mg ·(2-szer 1-S tabi;}; 
MellékhatáSok. Szédülés, aluS:i:ékonySág, szájszárázság, · hányin-
ger, hányás. . . • 
GyógyszerkölcSönhatások. óvatosan adható: 
-orális antikoagulánsokkal (az adagot újra be kell állítan i); .· 
- ösztrogénekkel (hormonhatást csökkenti). .: __ f 

Figyelmeztetés.- A vérkép és-a májfunkció rendszeres:elléoőrzése 
szükséges;- ·._ - : _ -, ,_~--
Egyéb antiepileptikumról Stai:epinre, ill. Stazepinről más antiepilep- -. 
tíkumra áttérni- a rohamhalmozódás veszélyemiatt--csak fokozato
san és szakorvos ellenőrzése_ me! lett szabad. A kezeléstr'negszüntetni 
csak több évi rohammentesség után, ·szako_rvos írányításávat".~EG-
kontro_ll mellett;-fokozatosan szabad. -,c~ .-· 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt szeszes_ italt fqgyasztani 
tilos! GépjármOvezetés, .veszélyes munka .végzése 3.12 fejeize~ sz_e-
rint. -- ·- .·,-""' --"- --- "·-·"" 
Megje{JYzés. llllit Cs8k -.vényre--adha_tó ~í. Az- ~i"Vos re_lidel_k~zése 
szerint - egy vagy két alkalommal .... 1smetelheto. - Ep1lepsz1ában 
szenVedő betegnek az ideg-elme s_zakrendelés (gondozó) sza.korvo
Sa vagy javaslatáTél él kezelőorv:os (körzeti, üzemi orvos; körzeti gyer
mekgyógyász) ·térítéSmentesen re_hdelheti; 
C~!!m~gQI<l.~.50. ta~l. 

STERALGIN Chinain FOOÓ 
inj. . _ __. . -. ·· 
Hatóanyagok. 0,33 mg atropinium m~thylbro_ma:tum, 22,8_ mQ co
deinium phosphoricum, 4_Q mg pap~veriniu~· chloratum,- 3_00 mg 
aminophenazonurn. 300-mg_ urethani.tm_(-1- -ml_) amp . .:.n~ént. __ .•. 
Javallatok. Simaizomgörcs _okozta_:fájdalmak: (g_asztrolnt~sztlnalls 
_görcsök, epe~_. _':'_esekőkóli_k~·- diszmenorrea~·- ~igrén,_ _,,;_, 
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Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófla, ·a-- ·gyolilÓr-bél 
rendszer' ·sztenózisai-,. megacol on, súlyos máj.:., :vagy: vesebetegség, 
hepatikus porfíria, tachiaritmiák, granulocitopénia, obstruktív lég
zészavar, légzóközpont-depresszióval járó. állapotok, a. l)atóanyagoJ< 
valamelyike iránti túlérzékenység. ._.·.-_._ _ __ 
Adag_ ol ás. Felnőtteknek szükség esetén 1, esetleg ? anjp. _ _._i_m._ vagy 
sc. Gyermekeknek 6 éves korig_ 0,25--0,5 ml im., iskoi~SkorYitknak 
0,5-0,75 ml_ im. · · . . ·.·-
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, Bl<komodá_cióS-.zavar, 
midriázis, szemnyomás-fókozódás, vizeletürítési nehézség,- étvágy
talanság, hányinger, hányás, obstipáció, álmosság, szédülést fejfá
jás, aritmia, allergiás bőrrea~ciók, l_euk9pé __ nia, igen _r_itkán ~w;;~nulo-
citózis. _. · = . ,_,_ ·_;._':}-:_;-·.- _--" 

Gyógyszerkölcsönhatások:Ovatosan adható:. 
- központi idegrendszeri depresszánsokk_al (légzésdepi"io:--áJ(),. sze-

datív hatások fokozódhatnak)_; :_ -'-. 
- egyéb antikolinergikumokkal és tricikfikLiS antidepresszánsqkkal 

(atropinszerú mellékhatások-.fokozódhatnak).. . ... _ ·,-
Figyelmeztetés. Fokázott óvatoss~ggal kell alkalmazni magél-S láz
ra hajlamos, atropinra érzékeny betege~ne_k; a k~de_intarta!om,,:~iatt 
fejSérülés, intrakraniáliS lézló, .megnövekedett koponyaún nyomás 
esetén, továbbá idős, legyengült betegek, máj- és vesebetegek ese-
tében, hipotireózis, Addison-kór fennálltakor. _. . --..... __ ._-; 
Ismételt adásakor nagyon ritkán kodeintolerancia, dependencia ala-
kulhat ki. . . . . 
Látászavart okozhat (járművezetés, ba leséti veszéllyel járó munka!). 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. Az orvos rend~lkezése 
szennt - egy vagy két alkalommal - ismételhető_. · 
Csomagolás. 5 amp. 

STEROGENOL EG IS /.(U! 0,-·~· u._ IÁ./ • _;.;;"-f"bf.-s_9,1 ?_ Vfl 
oldat ·. · ... · 1-'9 hJU/z..r.-<1.{ <'-"' '---
Hatóanyag. 1 O g cetylpyridinium bromatum ·\1 OO· ml} 'alkoholos -
oldatban. (A 250 ml-es, ill. 1000 ml-es óltlat 2,5'; ill. 10-szeres 
mennyiséget tartalmaz.) ' · · .-· 
Javallatok, Helyiségek, használati tárgyak, fehérnelllú és·ágynemú 
fertótlenítése, kézfertótlenités, hüvelyöblités, gombás·fertőzések ke
zelése, szenliyezett bőrfelü letek, sebkörnyék, mútéti terület tisztítása, 
égési sérülések kezelése. - "· ' 
Alkalmazás. 'h'-2 kávéskanálnyit 1 l vízben oldva (0,025-0,1%-os 
oldái}. · · · • 
Figyelmeztetés. Csak külsőleg és csak felhfgftva (lehetőleg meleg 
vízzel) használható! Szappannal együn nem alkalmazható! -.Fém-
mOszerek sterilezésére nem alkalmas! -
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Megjegy>;és. Csakvényre adható ki. és,Gsak egyszeri alkalommal. 
Csomagolá~tJ,üveg (1 00 ml); 1 üveg,(250;ml); 1~üveg (1 OOO~ml). 

STÍ(;MOSÁN Chinain J 31 O 
inj., tabi.' .·.· ·.. . . . .. . '· 

···Hatóanyag. 0,5 riíg.neostigminiummethylsillftíri~um(l rnl).'ámp.~ 
nként; 15· mg neoStigminiuiTf bromatum tabt.,nkent:'- -- ·-:
Javallatok .. Króiiíkua obstipáció, myasthenia gfavis, bulbáris és 
pszeudobulbár_is bé!llilás, dystrOphi_a ni_uscul(num prógfe_Ssiva, late
ralsclerosis arnyotrophia, punkci6 'ulAni fejfájás, matét utáni gyo
mqr:bél_- atónia, u_rete(!~~~nt_ió, -~re:erköVel$. _pielográfia, ko_le_ciszto-
gráfia elókészltése, Menhlr.e,'szindróma. . . • . . 
Adagolás. FelnóJteknifJ>nap,on!B 0,5"1~1 ,5 mgl1'-2-3 amP,.)Jm .. 
sc .• : ~ük5:~9-e&etéri próryljJt_ hátás' elé~~Sére í gen _1aSS~n'iy_;; ill. napb n-
ta 45·mg·per os (3-szar 1 tabi.) .. ·· . · 
Gyermekek egyszeri adagja: 0.03-0,04mg/ttkg sc .. ill. O,S:.2 mg/ 

· tlkg per' os. A napi adagok: . · · · ; • · . · . · .. 
3-12 ~ónaposnak: 1-3~szor 0,2 ml. sc.', ill: 2-szer y. tabi., . 
2'-4 eveseknek: 1'-3~szor0,2-0,5 ml. SC:; ill. 3'-4~szer Y. tabi., 

. iskolásl<orúaknak: .1-3•szbr0,5-0;7ml sc., ill. 3'-4-szer ló tabi. r 
M_egjegyzés. + · Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezé~e 
sze~rint '- éQy vagy két alkalomr:nal - isméte_lhetó. -: ·-
Cs,owagol_ás. 5 amp. (1 ml); 20 tabL .~ .... · ' · 

STREPT~SE .. -: . Hoechst . l 240 
--·.--i nj~-<. · --- _ _ __ .. :-.-- , .-

Hatóanyag. 250 OOO .NE.sztreptokináz poramp.~nkérit. ~" ,,·'. · \ 
Javallatok. Mélyvénás trombózis, tüdőembóli.a, a periférjásartéri~k 
akut trombózisai, ill. krónikus artériaelzáródás, ha a sebészi-beBV'Bt
kozá_s-nem javallt. Akut miqkardiális infarktus (az -infarktus utáni 12. 
óráig),. a· szem c~ntrális, véredényeinek ,..elzáródása, továbbá' ,vée 
:edén.v"operációt követéSen' fellépő retrombotizáció. Terápiás érték G 

- :lehet B· hl;lmodiaU~isben- részesüfó~betegek art~riovenózus .shuf)Jjei-
-- nek-Jrorn.bózisbs ~l;~~ró.dása esetén _is .. , -n·:·, ~- _ /-._: _; __ . 

Elle.oiavl!tlllt!>k- .Abszolút ellenjavallatq~;Jf•ani.f;>sz!:Ya9YaJ!1zel,. 
m~ltban lezajló vérzések; hemorrágiás, dia!ézisek. (a)<o'lszumpciós 
koágulopátia bizonyos eseteinek•kivételé)lei);,Játens·lokális.vérzési 
hajlam (mint pl. gyomor-; .ill. intesztinál is fekélyek; előzőleg transz
lumbális aortográf•ával vizsgált betegek); friss rnGtétekJa.beavatko
zás súlyossági.fokától !üggóen a 6.p9Sztoperatív'napig)<'Közv.etle
nül a-tervezett kezelést megelőzően lezajlott Streptococcus-fenőzés, 
továbbá hipertónia,. szepsz is, endocarditis lenta, .pancreatitis acuta. 
Relatív.- ellenjavallatok: Súlyos diabetes mellitus.\:r:nájcirrózi$, bron
chiektázia (hemoptoé hajlal)lmal együtt),.akthl tüdőtuberkulotikus · 
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folyamat, 75 évnéf idősebb kor. I.Jrolitiázi~. Allandó~húgyhólyagka
téterrel folytatott kezelés, intubáció, 18 hetesnél fiatalabb terhesség; 
közvetlenül post partum. , 
Óvatosnak kell lenni még artériás elzáródás esetén is. Ha .kardiális 
eredeta embólia lehetősége áll fenn, életveszélyes agye(Jlbóliával 

. kell számoloi. . . ·. . 
Vitális indikáció esetében mérlegelni kell a megbetegedés k~áza-
tát a kezelés kockázatával szemben. .._. 
Adagolás. Kezdeti adagja 250 OOO NE 30 perc alatt, a fen~:~tartó 
adag felnőtteknek óránként 1 00 OOO N E, gyermekeknek óránként 20 
NE/vértérfogatrnl. Ringer-laktát~, izotóniás konyhasó-, 5%~os glü-
kóz-. levulózinfúzióban,:az alábbiak szerint:- ,_ 

ó" kezdeti adag: ~~-
._ _ laboiat6rítJmi_Vl,zsQálat: 

·. o 250000 NE ~ombinidó, ciulck-idó {a kii!Íd~lási e'rtékek" 
50 ml izotóniés nátrium- nek a normális tartományban kell lenniük) 
klorid oldatban: 30 perces 
infundálés 

esetleg sztreptokináz-reziszteni:ia 

(=30 csepp/perc) 

~. Fenntartó adag: 
750000 NE 
500 ml infúziós oldatban 
7,5 órás infundálás 
{1_5-22 csepp/perc) 

,,. .. 750000 NE A trombinidőt naponta 1-2 alkalommal·kell 
500 ml infúziós oldatban ellenórizni. A 16. órától a kezelés végéig 2-4-
8 órás infundliléS: szeres megnyúlás érendó ~1: Nagyobb· érték 
(14-20 csepp/perc) eselén az adagot több órán á~.ll)eg kell két-

szerezni, kisebb.esetén meg kelt feJezni. Ha 
Hi mint .a 8. ó r~ ban · a nagymértékben megnyúlt trombinidő m'e!len 

megszCinik az adag szabályozó hatása. a keze-
lést. meg kell szakitem i. 

Nagyobb. .kezdeti adag esetében hosszabb időtartam szQkséges. 
Gye_rmekek esetében kivánatos a sztreptOkináz-rezisztenciavizsgálaf 
elvégzése, és ajánlatos ez Streptococcus-fertőzés után, valamint a 
sztreptokináz:-.ke,?:eiÉ!s. megismétlése_ előtt.. _is. Feloldva 2-:-1 {)-~C-on 
legfeljebb 24 óráig tartható el aktivitásánák csökkenése nélküL. 
A retrombotizáció :megakadályozása érd,~kében minden Streptase
kezelés mellett.antikoag,ulánsokkal végZett terápiát is alkalmazni kell. 
A S_treptaséról az o.rálisan végzett ~ntikoagulánsterápiára..yaló~tállás 
ideje alatt avérzésfellépésér~kkockázatát csökkenti, ha a~ első 12 

,, óra a.latt alkalmazott heparinadag legfeljebb 7500 NE; a következő 
12 órában 1 O OOO NE, a 24. órától a trombinidőnek l)legfelelő.Strep~ 
tase, .a 4R órától a Quick értéktől függő Syncul)larta'bl, ·. ,,·~. 
Mellékhatások. Fejfájás és deréktáji fájdalom, átmenetihő~fQelke-
dés, valamint vérzés, ill. all,ergiás~.:Jnafilaxiás reakciók. ,_;- ' -
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Gyógyszerkölcsönhatások.• Ovatosanadhái6: 
- heparinnal, orális antikoagulánssat acetilszalicilsavvat fenilbuta-

zonnal, továbbá dextránnal (a vérzés veszélye növekszik; elóif]tes 
kezelés eseiénis)' . . ·. . •. .· .•. ·. • . 

-Figyermeztetés. SúlyOsabbfokú vé"rzésszövődmény jelentkezése-
kor· a· Streptase-kezelést abba kell.hagyni, és proteáz-gátlót;,pl. 
Gordoliot kell .alkalmazni: ·kezdő adag>200'000 KIE (kiíllikrein-•ihak
tivátor egység). amennyiben szükséges, .1·QOO OOO KIE-ig:; végül 
pedig infúzióban óránként 50 OOO KIE,.a vérzés csillapodásáig:·, 

·Csak khlételes·esetben van szükség ffissvér, ill. plazma adására. Az 
allergiás reakciók megelőzése. érdekében a 250 OOO NE kezdéti ada
got 30 perc leforgása•álatt kell•il)fúlidálnL •Nágyt:>bb kezdeti"'dag · 
esetéb~n ___ megf_eJ~I_ő_ett.hossza_bl);·iflf.ú~ió~-idi)tal'tam siüks_é_ges;_,Sú--
lyos reaKció_ jelerltkEJzéSe -,~setéberl<a_·:$:tr8_PtaSe'~irl_fú_z_iQf:félb9:·-kell 
szakJtani,_ $s __ a_zonnal,_ de JasSa_n beadötfiv. epiriefrinnel. n·a.gy ad8gú, 
de lassan .beadott iv. kortíkoszteroiddal, v.alamint antihiS~aminnal 
folytatott,,kezelést kell megkezdeni .. A tünetek ,megsz_úflése után a 
Streptase adagelását folytatni lehet. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin-
tézeti) felhasználásra. . . 
Csomagolás. 1 amp. (250 OOO NE). · i 

STREPTOMYCIN EG IS ) 400; S 720 
inj. _ - o'- "-_, __ • • • 

Hatóanyag .. 1 g strepiomycinum (szulfáísó .formájában) amp.· 
:nkén~;--·o.ldószer.: __ --s- ml-aqua dest. pr() i nj. --. __ -' __ · , "·::'; _ 
Jav~ll~fok. Abszolút indik;Jci6ja a gümőkóros, m_egbeteg~dések
különböző formái. Neril güniőkóros megbetegedéSekben a sZtr6gtg:i 
micinnek abszolút javallata ninCS; relatív indikációit a mindénk:Ori 
érzékenységi vizsgálat eredménye határozza meg. 
Ell~njavallatok. Halláskárosódás és ilyenre utaló családi anamné
ziS;-terhesség éS.si:oPfatás; lokális fülészeti alkalmazás rriiliden·é'set-

- ,_benr .---- "·-·':· ··- - "-, _, __ .. · .-:._. . _ _->.r~,,'~·--'--
• · Ád~golás: Feinóttef<nek.''ih'i:'a1iiapi'ádag. általáb!m>Ö,S4 g; legfel-
jebb'2-g. . . . .. , - · · . - . .. - y; ~- _ · .......... ~""1-.-· 

•· Az egyszeri adag lehetőleg ne haladja meg a 0,5 . .g-bt. Az Injekciókat 
"'~·.:c.~lszerú:-nlélyen az izOmHa>aöhi és-:·al injiCiálás1h61yét váltog_atni. 

lht~a.lu'~bális.an a naPi adag 'ö$sZ~~n 25--'-50 mg/nlBx>1-"i'ilg/ttkg. 
Gyermekeknek: átlagos'napi .ádagja 20 mg/ttkg, napi 2 részletben 

- - -,:iriL. BCJ\i~;·_a: naJ:)i 'áda{f'Jlifh81Bdfá iiíég/~·o,5 Q:_ö_tf-Tbc::.s·'g_yertneke1< 
kézelésére 'niaX. 30--50 g"összmennyiSEfg'haSznéiHató egy kúra.alatt. 
MeUékhátásbk• U z; bőret~pció; ··a· V lU, agyideg bántalmazottsá
g~~:~· Utaló:~tün_eték JYe.r:ti_gQ;--:'tinnitO.!?z,_' hallási :za_va.r. éS<Süketség, 
paresztézis az arcon),-renáliS'irritáCió-jelel. - ,-;;;r.:;,- --·~,.;,ú:'-. 
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Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- penicillinszármazékokkal (inaktiválódás); 
- mútéti. izomrelaxánsokkal (ezek hatását fokozza); 
- ototox1kus gyógyszerekkel (halláskárosodás fokozott veszélye); 
- .etakrinsavval, furaszemiddel (toxicitás fokozódása). 
F~.gyelmeztetés. Kqraszülötteknek és 2 éven aluliaknak csak k.Uiö
nos óvatossággal adható, lehetőleg intézetben. Huzamosa_bb ada
g_o.lás eset~n .elsősorban a VIli. agyideg vesztibuláris pléXliSátkáro
SitJa, ezért Idonként- a kezelés tartama alatt, majd befejezését követő 
2 é~en át- kalori-és au~iometriás vizsgálat elvégzése javallt. Profi
laktlkusan A-, B,-, E-v1tamin adható, különösen a kezelés első 
5 napjában. 40 éven felüli korban az ototoxicitás súlyosabb. A hal· 
lásromlást fülzúgás előzheti meg; a másik figyelmeztető jel a felső
h".nghatár.beszúkül~se. ~gy~b ototoxikus gyógyszerrel együtt adva 
kulonos kor~ltekmtes szukseges. Ototox1kus hatása fokozódik máj-, 
s~i~-. akut ful~eteg_ségek eseJén. Vesekárosodottaknak, az elnyújtott 
k1valasztás m1att, ntkábban es kisebb adagokban célszerű adni. 
A bőrerupció antihisztaminok adásával általában megszüntethető. 
Fehérje, hámsejtek és ci! inderek megjelenése a vizeletben vesekáro
sadásra utal. A vesekárosodás megelőzésére_ hasznosnak látszik az 
alkalizálás. Na~y adagok folyamatos alkalmazása után kifejlődö re
ZISztencia egyeb ant1tuberkulotikum kombinált alkalmazásával kés-
leltethető. lv. nem adhatól · 
Felhasználás módja: lehetőleg frissen kéSzült oldatOt kell haszrlálni· 
hűtőszekrényben 3 napig tartható el oldott állapotban. ' 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri.alkalom
.mal. Tüdőbeteggondozó intézetekben gyógykezelt betegek térftés· 
mentesen kapják az intézet készletéból. 
Csomagolás.l.1 x 1 g+ll.1 x 5 mlamp.; l. 50 x 1 g+ll. 50 x 5 ml 
am p. 

K-STROPHANTOSID Kőbányai 
i nj. 

H 100 

(L: Feljegyzések fejezetet!) 

STRYCHNOTONIN Chinain Y 100 
_inj., drazsé 
Hatóanyagok. 50 mg natrium methylarsonicum, --1 mg s'tr'{chnini
um chioratum (1. ml) amp.-nként; 3 mg cal ci um methylarsonicum, 
0,5 mg strychmn1um chioratum drazsénként. 
Javallatok. Roborálás, a specifikus terápia kiegészítése. 
Ellenjavallatok. Szimpatikus tónusfokozódás sztrichn.in- és 
arzénallergia. Gyermekek kezelése. ' 
~dag ol ás. Átlagos adagja naponta vagy másodnaponta 1 amp. sc., 
rli. naponta 3-szar 1-2 drazsé. 
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Mellékhatások. A fentiadagolás mellett ritkán, nagy dózis tartós 
alkalmazásakor: étvágytalanság, hányás, hasmenés, fejfájás, anémia, 
bőrszárazság/ dermatitisz, haj hullás, perifériás neuritisz .. 
Figyelmeztetés. Tartós adagolá$ során szubakut vagy krónikus 
arzénmérgezés tünetf3i léphatnetc fe_ l, .ryuzamosabb.alka!maZás·esetén 

. kulönös gondot kell Jorditarii a ·ITlellékhatások figyelembevételére. 
Akut ariénmérgezés (fejfájás. szédülés;· gyomorfájdalom;' tiáriyés, 
profúz hasmenés, tzomgörcsök, sokk, kóma), ill. sztrichninmér{Jezés 
(trenlor;iZómnlerevedés, izOmgörcsök) esetén aionn·ali kórházi· ellá
tás szükségesl Egyéb arzéntartalmú (pl. FoNo') készitményekkel 
történő együttes alkalmazási;} növeli ~ szubak:ut és króilJ~t.is' arzén
mérgezés lehetőségót ·Ugyancsak kerülendő együttes ·alkalmazása 
egyéb sz!richnintartalrtlú készitméhyel<kel: , ,. \'.· .. · c· ·· ,.,. 
Megjegyzés. il< il< Csak vényre adhátó ki: 'AZ óN()s·rehdelkezése 

· szetint- egtvagy két alkalommal';= ismételhető.. · 
Csomagolás. 10 amp. (l ml); 75 drazsé. · 

STUGERON Kőbányai H 800 
tabi. 
Hatóanyag_. 2~_:mg c_inhár_iz_inumtabl.--nként. _ · _ > _ _ r 
Javallatok, · Meníere'betegséget kisérő nauzea és vertigo, egyéb 
labyrinthzavarok, Valamint uta;;ási betegség,, Perifériás és agyi kerin:
gészavarok (Buerger-kór, Raynaud-kór, diabéteszes angiop~tiák, 
akracianózis/claudicatio intermitte_lis, apoplexia és cerebrokránjális 
sérülések uténi állapot). A szem keringési zavarai. · · 
Adágolás. A napi szokásos felnőtt kezdő adagok: perifériás kerin
gészavarok esetén: 150-225 mg (2-3-szor 3 tabi.); agyi keringési 
zavarok eset én: 75-150 mg (1-2 -sze r 3 tabi.); belsófül-meiJb.etége-' 
désekben: 75-150 mg (1-2-szer 3 tabl.);szem keringési zavarai\Jan: 
150 mg (2-szer 3 tabi.). - -· 
A napi szokásos fenntartó adagok: 75 mg (3-szor 1 tabi.). Utazási 
betegségben- szükség szarint-napi 25-75 mg (1-'3-szor 1 tabi.). 
A -tablettákat étkezés után célszerű bevenni. 
Mellékhatások. A terápia kezdetén fáradtságérzés; álmosság, alu
székonyság, gasztrointesztinális panaszok, melye~ néhány napos 
. kézelés __ után_ általában_ dóziscsökkentés _nélkül_megsz_~nn~k, ___ , :: __ 
Megjegyzés. il< Csak vényre adható ki .. Az.orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal- ismételhető. 

· Csomagolás. 50 tabi. · 

STYPTANOl\1 Organon l 260; 0:210 
i nj. 
Hatóanyag. 20 oestriolum ·succinict;tm (nátriumsó formájában) 
poramp;-nként; oldószer' 2 ml aqi:J~dest. pro_inj. 
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Javallatok. Kapilláris vérzések terápiája és profilaxisa. 
A sebészetben: perenchimás vérzések- profilaxisa és kezelése, első· 
sorban prosztatektómiában, májoperációkben és plasztikai sebészet
ben. 
A szemészetben: vérzés~k a corpus vitraumban vagy a szemfenéken. 
Szemészeli mútétek előtt és után . 
Afül-orr-g~gészetb_en: pa renchimás vérzések profilaxisa·é§:Ji"l.!!l.ése 
mandulamutétben es a garatmandula eltévolitásakor. Múiét előtt és 
után fülmGtétek esetén. ":- ·-, 
A be/gyógyászatban: hemorrágiás gasztritisz és egyéb, ai eriléSztő
csatornából kiindul_ ó eraziv vérzések; primer és szekundertrombopé
nia és azt követő exacerbáció; körülirt bőrvérzések és bármilyen 
egyéb vérzések, amelynek alapja a kapilláris fal patológiás permeabi
litása, ill. törékenysége. Véralvadásgátló terápia folyamán megnöve-
kedett vérzéshajlam kiegészitő profilaxisa. · 
Adagolás. ~ egyes betegek állap~tának megfelelően kell megha
tá~oznl. Felnotteknek: általában nap1 20 mg (1 amp.) iv., esetleg im. 
Sulyos esetekben naponta 2-szer 20 mg. Mútét előtti napon 1-2-
szer 20 mg, a műtét <~lőtt kb.·1 órával ismét 20 mg. Gyermekeknek: 
testtömegtől függllen naponta 5-1 O mg. 
Az eikészrten oldat iv. infúziókhoz is adható, nem szabad a-zoriban 
savanyú kémhatású injekciós :oldattal keverni (pl. proteinhidrolizá
tumokkal) .. lm, főleg olyan betegeknek aqható (pl. kisgyermekek), 
akiknek az IV. mJ. beadása technikai nehézségekbe ütközik. 
Figyelmeztetés. Nincs hatása a véralvadás mechanizmus'ára: Ezért 
nem alkalmas nagyerekból kiinduló vagy traumás vérzésekben olyan 
betegeknek, akiket alvadásgátlóval kezelnek. Ösztrogéntartalma mi
att- ha nagyobb mennyiség adása és hosszabb kezelés kivánatos
mérlegelni kell e terápia hasznát. ill. a lehetséges kockázatot. Ilyen 
esetben figyelembe kell venni az ösztrogénterápiára vonatkozó szo
kásos ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket és elővigyázatossági 
rendszabályo.kat. · · 
A:Styptanon-kezelés tüneti, ezért megfelelő -diagnosztikai _eljáráso
kat- és ahollehetséges-oki terápiát kell alkalmazni. -~ >---_, 
Megjegyzés. il< Vényennem rendelhető.:.. Szakorvosi rendelőinté
zetek (go:ndozóintézetek) költségvetésük terhére s.Zerezhetik- _-be . 
Csomagolás. 6 amp. (20-mg) + oldószeramp. • 

SUDEOL Biogal T<900 
oldat 
Hatóanyagok. 1,5 g acidum salicylicum, 2;5 g camphora, 1 O g 
resorcmum, 11 ,25 g urathanum (50 g) vizes oldatban. 
Javallat. Kóros izzadás. 
Alkalmazás. Külsőleg, ecsetelésre. 
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Megjegyzés. of< Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 üveg (50 g). 

SULFAGUAÍIUDIN Alkaloida J.440 
tabi. · . . . c ··. ·• · · 
Hatóanyag. 500 mg su!fagua~idinum tabl .. -nként. . . ..· 
-JavallatOk. Bacilláris .dtzenténa, ::ent~~tttsz.; en~erokolt~~ •. Jjf_usz-, 
paratifuszgazdák kezelése, vastagbélmútéteket kovető belfeJ"tozések 
meggátlása. ., . . . 
Ellenjavallatok. Máj-.. és veseelégtelenség, szulfonamodtúlérzé-
kenység. terhesség_első harmada. . --. :· _ · 
Adago!Íis. Felnőtteknek: naponta. 6-16 g (:h-4-szer 4-S tabi,) .1-2 
naponát. _ -_,_.--:_- ·-:':-_.·:-· __ :-· ___ ._.:-:·-·-' ---;·~--': 

Csecsemők és gyermekek napiadagja ·300-4QOmg/ttkg, 6a(jagra 
osZtva. _ '-· ·- - : -.~:·:· __ - · ·--- \--- , __ ·: ,_--·"--- ·-'~- · 
·Mellékhatások. Gasztrointesztinális zavarok, allergta.:rossz kezér-
zet, fejfájás. . 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 

. Csomagolás. 30 tabi. 

SUMETROLIM EGIS. S 3)'0 
szirup,-tabl. ___ _._.,_. __ ,_-_ . ·- . -- -. · 
Hatóanyagok. 2,5 _g suUam·ethoxazolum,_500 mg_tnmethpp_nmur'n\_ 
(1 00 .11)1) szirupban; 400 mg sulfamethoxazolum. 80 mg tromethop-

- , rimum :,tabl.,-nként. _ . - -. : . . 
Javallatok. A felső és az als6 légutak fertózéset: akut és krónokus 
bronchitisz, bronchiektázia, pneumónia, tonzlllltiSZ, Szlnu~_tiSZ:, fa-

~n;~~!z.~ . ~iJgyut~k. 1Brt6zés8(_B~Ut:és _kr(mikus cis~ztiti~t P1~~j~-i~Z. 
~;~~i!~~~tak gyulladás~& megb~(egedéS~i: kól~~i;zti-

kezdő napi adag 2-szer 2 tabi., legfeljebb 
3 ta.bl. este), étkezés után;• fenntartó napo adag 

2-szer f tabi.,. : , . 
Gyermekeknek: 1 éves korban naponta 2-szer:%_,tab_l., 1!1. 2'-szerA ml 
szirup. 2-6 éves korban naponta 2-szer %....,% tabi., 111. 2-szer 6-8 ml 
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szirup. 7-12 éves korbán naponta 2-szer %--1 tabi., ill. 2-szer 8-16 
ml szirup·étkezés után. ·- -- " 
% tabi., ill. 4 ml szirup 20 mg trimetoprim és 100 mg szulfam"etoxa-
zol hatóanyagat tartalmaz. -
Mellékhatások. Rosszközérzet; fejfájás, gyógyszerexantéma. gyo
morpanaszok (utóbbi ellensúlyozására -célszerű kevés ·sósavat is 
adni). _Ritkán·, múló jellegű vérképióféndszerH<ároSodás.:ész~ető 
(leukopénia~ trombocita_sz_ám- és folsavszintcsökkenés), mely~1vál
tozások· folsav adására·gyofSan rendeződnek. Májkárosodás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása·kerülend6: 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatás fokozódása); 
- feniteinnal (a fenitoi_n szintje a.szérumban to_xikus_ig emelkedhet); 
~ orá.l.is antidiabetikumokkal (hipoglikémiaveszélye); . . ' 
-·metotrexáttal (enneiCszintje a szérumban t~_xikusig emelkedhet); 
- szalicilátokkal;.''fenilbutazonnal éS __ ·naproxennel _ca:·:szulfonamid 

komponens szintjét a szérumban· toxikus értékre erhelhetik). 
Figyelmeztetés. Koraszülötteknek, újszúlötteknek és ·csecsemők
nek 6-hetes korig nem, 3 hónapos kor alatt csak kivétet~etradható! 
Korlátozottvesefunkció esetén- a·kuniuláció veSzélyének elkerülése 
végett- csak redukált adagok adható!< (a plazmakoncentráció meg
határozása ájánléitos). Hosszan tartó kezelésalatt a véfkép (trombo
citaszám isi) rendszeres ellenőrzése szükséges. Ha a kúra l';lliitt exan
téma keletkezik, a g_yógysze_r __ szedését azonnal: be kell ·szüntetni. 
A kezelés ideje alatt a megfelelő ínennyiségú folyadékbevitelről 

·gondoskodni kell. .:- --- ' 
QVatosSág ájánlatos a szer adásábán: fOISavhiányős'··anérniában, 
krónikus aJkaholisták kezelésekor és immunszuppresszív siereket 

· 'szedő PCP-s betegek kezelésekor. 
Laktáció ideje alatt- az elsó 6 héten- adása kerülendó. Ha azonban 
minden Bhtibiotikumra rezisztens és szulfonamidra -·érzékeny törzs 
okozza a fertőzést, akkor az anya kezelése Blatt és éiz ·azt köyető 
3 nápón át az újszülött más anya tejét ~apjá; -végső esetben mester-
séges táplálása szükséges. . . 
Megjegyzés. 114114 Csak vényre adható ki;'éS ·csak egyszeri alkalom
mal.- A tablettát az intézet készletéből kell térítésmentesen kiadni 
.. a bőr- és nemibeteg-gondozóban gyógykezelés alatt álló neJY11bete-
geknek. · · 
Csomagolás. 1 üveg szirup (100 ml); 20 tabi. 

SUPERSEPTYL Alkaloida 5,300 
tabi. 

---Hatóanyag: 500 mg sulfadimidinUm tabl.-nként. _ .. 
Javallatok. HúgyútHnfekciók (E. coH. Klebsiella, Staphyloéoccus, 
Proteus mirabilis), toxop_lastnózis,-nocardjóZisrtfachóma. F_első .. lég
úti fertőzések, amennyiben-a kórokozó érZékeny. 
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l;llenjavallatok. Máj- ~s veseelégtelenség, szulfonamidtúlérzé
kenys~. terhesség első trimesztere és a sz(llést megelőző hetek, 
gyerillekeknek 3 hónapos kor alatt. . . , . . .· . 
Adagolás; Feln6tteknek naponta 3-szor.l-2 g (2-4 tabi.). Gye;me
k.elf.nek;, ~ .hónaposnak naponta ~;:szorJ 25. mg. (Y. ta!>l;),;?,-12 · 
hónaposnak naponta 3-IHízPL~.§() mg{Y.i!abl.), 1.-;tév.,._~ek.na
ponta 3-4.szer 500 mg-•{.1 tabf.l; ~ • évesnek .il.ap,cmta 4i,!i;szor 
500 mg {1 tabi.), 7::14 éves0eJs.napont~ 3-4-s;:et tg.'(2 tabi:). 
Mellékhatások. Agra.nulocit()zis, aplasztik~s anémia,trombocito
pénia, hemolitikus anémiá, methemog'lobinéniia, Erytt)ema.multifor
me (StevenS:-Johnson,,sz.i!Jdroma), Urtikária, szérumliét"\1~· pru
rotusz, exfolia)fv !!ermati(ISZi anafil aktdid. reakciőke · Hány10ger, há
nyás, ha~i. fájdaln"(ak, .he~jtjo;i;:!l>a~kr~~iitis;:, .t;:eiWj~"it~lzúgás, 
d~press~16, k!Jnyollzló,.J:9xlkus•.oieffózos;·oligúria;"a0~rla;jheonatolria, 
.krosztallur1a. Orokletes .• gyógyszerériékenység.el6forijulhat .• 
Gyógyszérkölcsönhatások. Együttadása keruleriif6.' ' • f' ... 
- órál.is antikoagulánsokkal (antikoaguláns hatá~;f()kozódá~); 
,-.fenif9inn~l ,(ennjlks;:érurriszintje a. toxikusig e!1leikildhet); .. 

7 orális antldlalletlkumok1<al (hipoglokémia,.veszélye); ... . . • .. 
- metotrexátta.l (ennek szi0tjea szérum!>anatoxikusig.emelkedh~tf; · · · 
- szalicilátokkal, fenilbutazonnal és naproxenriel (5zintjét a szérurri-

ban atoxikusig emel hetik.) .. . · 
.. Figyelmeztetés. Gyerrri•kkÍ''~na.lehetséges mellékhatások.miatt~ 
. csak . .alapos megfontolás- .o.rtén· alkalmazható. Adagolása. a.laktáció · 

idejé .alatt kerülendO, mivel az anyatejjel kiválasztódikc·A kezelé.s 
. Jdeje alatt a megfelelő mennyiségQ folyadékbevite,lrőf g()ndoskodni 

·c k,eU, · ···: · .. • · . ·. . · , . · ~ " ·· ··. . . '"' c 
Adagolása során a máj- és v~fu~kció, iiCa vérkép· !Q)y~niatos 
ellenőrzése szü~es (trombociiaszlim. isi). Ha a kezelés'~la\1 \>61-
vagy nyálkahártyatünetek jelentkeznek, a.gyógyszer szedését i'izón-
nal be kell szüntetni. . . , . . · . • .. : 

. Me
1
gjegyzés. oi Csak vénvré. adható ki, és csa~.,e.gyszeri ájkalom-

ma. , ,-, 
Csomagolás. 24,.tabL . 

stiP~-ACHot'· _, ... ~Rőbi~Y~r''· ""'~'"'_... ,. ____ _ 
drazsé .. ... . · . . .. 
Hatóanyag. 250 mg acidum dehydrochólicum drazsénként. 
Javallatok. A máj, az epe és .az epeutak megbetegedései utáni 
panaszok, valamint·posztk.olecisZtektórilláS J)ahaSzok. _:_ ,., 
Ellenjavallatok, Komplett mechanikai epeelzliródás. és sollyos•he, 

. patitisz, máj, és epebj>tegs~g~~ ak~t szaka; lieusz. •. • ••• 
Adagolás,. Felnlif!:.ek .szoklisos .. •adagja .·naponta. 750-1500 mg 
(3-szor 1-2 drazsé). bőséges folyadékfelyételleJ egy~tt .. " 
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Mellékhatások. Diaré, hasi fájdalom, émelygés, hányás. A méllék
hatáso~ Jelentkezésekor az adagot csökkenteni kell vagy adását meg 

· kell szuntetm. 
Figyelmeztetés. Gyakori használata- enyhe hashajtó hatása miatt 
- laxativumdependenci.át okozhat. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 drazsé. 

SUP RAST! N 
inj., tabi. 

EG IS GOOO 

Hatóanyag. 25 mg chloropyraminium chioratum tabl.-nként és 
(1 ml) amp.-nként. · 
Javallatok. Allergiás kötőhártya-gyulladás rhinitis vasomotorica 
szénaláz, urtikária, Ouincke-ödéma, széru,;,betegs~ gyógyszer: 
exantéma, asthma bronchiale, allergiás Mrgyulladlis, ~kcéma. 
Adagolá~. Fe!n6tt_eknek általában naponta 75-1 00 mg (3-4-szer 
1 .tabi.), etkezes kozben, 111. 1-2 amp. im. Gyermekadagok: 1-12 
honapos kong 2-3-szor naponta Y. tabi., 2-6 éves korig_ 2-3-szor 
naponta % tabi .. 7-14 éves korig 2-3-szor naponta % tabi. 
Mellékhlltások. Sz_edác1ó, elesett~. aluszékonyság, szájszliraz. 
ság, szédulés, koordmác16s zavar, epigasztriális diszkomfort érzés 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: . · 
-.a központi idegrendszer depresszánsaival (hatásfokozód.Ís) . 
F1g_yelmeztetés. Anaf1lax1ás sokkban, heveny és súlyos esetekben 
aJánlatc;>s a kezelést óvatos IV. adagolással bevezetni, egyébként im . 
végezm. 
Alkalmazásának első szakaszában -egyénenként meghatározandó 
1~e1g- Jármav~t vezetm vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbblakban egyénoleg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkahnazásának Időtartama alatt alkoholt fogyasztani tilos!" 
M&!JJegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szeront-egy vagy két alkalommal - ismételhető 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml); 50 amp.; 20 tabi.' 

SU RAL 
tabi. 

Chinain s 400 

Hatóanya"' 250 mg aethambutolium chioratum tabl.-nként. 
Javallat. Tudőtuberkulózis. ~ · 
Ellenjavallat. A n. opticus károsodása. 
Adagolás. Naponta ~5 mg/ttkg, 60 napon át, majd naponta 
15 mg/ttkg, az edd1g meg nem adagolt másodrendű tuberkulosztati~ 
kum, szok~sos adag_jaival kombinálva. Az egész napi adagot egyszer
re cel.szeru bevenni. Az egyidejű táplálékfelvétel a felszívódást nem 
gátolJa. · 
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Kombinált_ kezelés: Csak-egyéb a.ntituberkulotikumokl<_al kombi_i1álva 
alkalr:nazl)ató. Az ú n~ eiŐkez~lt esetekben.-amelyekben:~z:elsó keze

--lés so'rán felhásznált tuberkUiosztatikumokkal szemben rezisztencia 
alakult ki, aSural.jól értékesíthető olyan szerekkelkombinálva, me-
tyeket a betegnek.n1ég _n_em alkal.~aztak.,>-:-: ... - ·::'- ·-: --
Mellékhatások. Neunt1_s __ n, :9-PtiCI, ·mely_nek_·tu~etel lehetnek a lá
tásélesSé_g_· romlása.· a látótér .b-~siűkü_l_éSI1!i.-·il:· vi?rC>!ii_:_és ~~---z?.I~L;szí_n 
érzékelésének zavara. A'látászavarok ritkán-jelentkezne~ es tobboyl-
re átmeneti jellegűek. _ _ _ _ _ , 

--Figyelmeztetés. Nagy.-része a vesék útján vál_asztO~il( -kh' ~zért 
csökkent vesemúködés esetében az adagolást a_ szér_um ·etámbutol
szintjének meghatározásá~al, egyénile~f~ell_.:riieQáiiBJ?í!ani .. Látáská
rosodásban szenye~-~ b~tege_k __ Jp_l":·::!f(~-'-~!~!fi~:S,:Z~-~9Y':I!I~~-~s: .. ·~at~:
faktá, neuritis n._ optlcJ;·-dtabéteszeg·r-etmQJ>Atia)_,~e_zeleseKor"kLJ1onos 

--óvátOsság-szükSége_s.: A~ezelés ·s~r~~ kial~kulfsZU_I:ij~k~Iv_lát~·si pa
·naszokat minden esetben ellenónzzuk, mtvel ezek--nehany'betegen 
a látáséléSség objektív csökke'nésének jelei lehetnek. __ ( Járművezetés, 
balés'eti 'veszéllyel· járó- munka!) A készítméirY ádagdlásának meg
szakitáséVal néhány hét_ vagy hónap tnúlva_a látásélesség csökke~é-~ .. 
se megszúnik. ,Ezután a megelózőknél __ ktse~b_ adag~~kal ;!o_yar.bb --
folytatható ac kezelés anélkül, hogy ez a melleknatás UJ ból .megje-
lenne. _ _ _ __ - . ___ ' 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gond9zóin- .. 
tézeti) felhasZnálásra. Az intézet készletéből kell a betegnek térftés- '· 
mentesenkiadrli. , : ____ -_ -
Csomagolás. 500 tabi> 

SUXILEP Genired k300 
~apszula _ __ __ -_.:. _ -. -. " _. _, .. , .,:_<_f; 
HatóEmyag. -250 _mg ·ethost,JXI_mldum kapszulankeíit: 
Java·llat; Petit-m.altípusú·epilepszia._ _ . -. 
Adagolás. Egyéni. A kezdő lelnőtt adag napi 250 mg (1 kapszula), 
amely később emelhető -a kivánt hatás- elérésétg._ A napl -adag a 
2 g-ot (8 kapszula) semmiképpen ne haladja meg. 
Gyermekek kezdő napi adagja: 6 éves korig 250 mg (1 kapszula), 
6 éven felülieknek 250-500 mg (1-2 kapszula) .. Egy hét utánloko

·zatOS3ii' iiöVelhefó az éppen Szükséges mennyiségig.· • -- ~ 
Mellékhatások. _Hányinger, á.Jmos$ág, __ kedélyingadoz_á~;, feszült
ség, alkalomszerű -pszichomotoros --nyugtala_nság, ingerlé~enység, 
melyek.az adag csökkentés~v~l általában-rt_1~rs_ékelhetők-,. !11. me~
szü.otethe,ők.: -Ritkán-leukopema, ag_rpnu_locltoz_ls, trombocJtopénJa, 

·aplas:ztikus anémia.vagy.,p_aflci~opénia. llye_nkor az adagolást be kell 
- szüntetni._ ,- _-·- - _ -, _ _ -

FigY81ri11)ztetés. A Vérkép és a vizelet rendszeres:e_ll_enórzése feltét-
lenül szü_kséges! " 
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Terhesség alatti- főként ennek 3-6. hetében- adása· megfontolást 
igényel. · 
A beteget vagy a beteg gyermek szüleit figyelmeztetni· kell, hogy 
petechiák, purpúra, láz, mellkasi égő érzés keletkezését azonlial je
lezzék. 
-Gépjármavezetés, veszélyes munka végzése a 3.12 fejezetben közöl
tek figyelembevételével. 
Szeszes italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre adható ki.· Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal-- isiTiétélhető. - Epilepsziában 
szenvedő betegnek az ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakorvo
sa vagy javaslatára a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos, körzeti gyer
mekorvos) térítésmenteSen rendeli: 
CsomaQolás. 20 kapszula. 

SYGETHIN Medexport Q 400 
i nj. 
Hatóanyag. 20 mg sygethinum (dikáliumsó formájában) 2 ml 
amp.-nként. 
Javallat. Szülés megindítása fájásgyengeség esetén. 
Ellenjavallat. Aszülő nó masszív vérvesztesége és a placenta korai 
leválása. 
Adagolás. 20-40 mg (1-2 amp.) lassan •. ivo Oxitocinnal vagy más, 
szülőfájásokat fokozó szarekkel kombinálható. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 100 amp. (2 ml). 

SYMPATHOMIM EGIS B 100 
oldat 
Hatóanyag. 1 g oxedrinium tartaricum (1 O ml) oldatban. 
Javallatok. Fertőzéses megbetegedésekben (elsősorban influenza, 
diftéria, tűdótuberkulózis, pneumónia), rekonvaleszcenciában· a kol
lapszus megelőzésére és kezelésére; mútétek előtt és után, kardioto-
nikumok hatásának támogatáSára: _ 
Adagolás. Felnőtteknek naponta 3-szor 10-20 csepp. Gyermekek
nek 6 éves kodelett 5-10 csepp naponta 3-szor. 
Mellékhatások. Nagyobb adagok esetén tachikatdia, extrasziszto· 
lék előfordulhatnak. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-triciklikus antidepresszánsokkal (fokozott vérnyomás-emelkedés). 
Megjegyzés. + Csak vényre-· adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint ~egy· vagy két alkalommal- ismételhető. 
<;somagolás. 1 üveg (1 O ml). 
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SYNCUMAR . Alkaloida 1210 
tabi. 
Hatóanyag. 2 mg acenocuma_roltJm tabl.-nként. _ 
Javallatok. Trombózis és embólia megeló.zése: a bal pitvar megna
gyobbodéséval jéró szlvbetegségekben (pl. stenosis ost. ven. sin.). 
Artériás:keringési_závar, a ko.szorúerek rneszesedés_e (sú_lyo:s-_és_hal
mozott angina pectoris,- miokardiáliS infa~ktus). Ha,~a __ f(!lsorolt Szivel
változások pitveri fibrillécióval társulnak, a profilaxis_különösen.-ja
vallt. Sick-sinus-szindrómában; múbillentyú beültetése .lJ~fl;;fami-

. liéris tromboembóliás:megbetegedések, ill. hajlam (pl. antiirombin 
-Ut-defektus) esetében. Poszttrombotikus szindróméban az -újabb 
trombózis-megelőzése~- " - :. ..-
Terápiás alkalmazás. MéiYvénás_:tr()tp_l)ó~i_sr art~r_l"ás·trombl)zis, -em-
bólia, a heparinterápia folytaiésa: <., . . .. . . . . 
Ellenjavallatok. Hemorrághls diatézis, veseelégtelenség,-súlyos 

·májértalom, hipertenzió (ha a szisztolés érték 200vagy a diasztolés 
100 Hgmm felett van), infekciós endokarditisz, graviditás, laktáció, 
a gyomor-bél rendszer fekélye és daganata, retinopétiával járó dia
bétesz, alkoholabúzus, táplálkozási zavarok, K" és C-vitamin-hiány, 
agy- és gerincvelőműtét utáni állapot, kahe~ia. . .· ., • .• /' 
Adagolás. Individuális, a folyamatos. ellenőrzéshez igazodó:· \ 
Trombózis és embólia profilaxisában az első és második napi_ adagja 
6-6mg (3-3labl.), a harmadik-naptól 4 mg (2,tabL). A továbbiak-. 
ban a protrombinaktivitás mártékétől függően_-kell az-adagot változ
tatni,-az optimális _protrombinaktivitás eléréséig.'-{Ez .aui_ck: egysza
ka_szos módszerével határozható meg, és az értékeket vagy százalék
ban, vagy korszerúbben az alkalmazott _,tromboplasztinkészftmény 
nemzetközi érzékeriységi indexének (ISI) iSmeretében, az ú n·. neinZét-r 
közi normalizált hányados (International. Normalized Ratio,'-INR)::ré_; 
vén fejezhető ki. Az előbbi esetben a terápiás érték 20-30%, azotöbbi
ban pedig 2,5-4,5.] A fenntartó adag általában 1-6 mg (Y.-3 tabi.). 
Trombózis _és embólia kezelésében először tromboliti~umot ~8/vagy 
heparint kell-adni, ezt-követi a Syncumar-_kezelés:-AJJ~parinkezelés
ről a. Syncumarra.való áttérés fokwatos, .általában .3-5 napig. tart. 
Ilyenkor is az áttérés első két napján .6 mg (3 tabi.) az adag, a még 
telj_~s heparindózis·:fenntartása melle:tt, majd:a_ha~m_a~_ik naJ)tó_l _4-cm{_:J_ 
(2 tabi.). Mivel ilyenkor a heparinkézelés lilialt mégnem határozha
tó_ meg a protrombinaktivitás, az alvadási-idő in.ér~ével és -a _beteg 
gondos klinikai észlelésével (vizeletüledék) kell ellenőrizni az alva
dásgátlás hatásos, de egyben biztonságos mér:tékét.-Az alvadá.si. idő 
ilyenkor se haladja,meg a 15-20. percetc.Ha linnéi h~sszabb időt 
mérünk.-és a vérzékenység klinika_i.je18Us .. :je_lentkeznek (pl_.- hematú
ria), a heparin adagja. fokozatosan csökkentendő, A_heparinkezelés 

_felfüggesztése után- intravénás-adás esetében-6-8 óia. depohepa
rinnál-12-16_óra múlva- mérhető a protrombinaktivitás, és ennek 
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megfelelően adagolható a Syncumar. A napiadagot lehet6/eg egy-
szerre,- azonos időben kell bevenni. . 
Mellékhatások. Kisfokú vérzés (bélben, vesében, bőrben) eseté
ben általában el_egendó az adagot .átmenetileg csökkenteni vagy 
egy-két napig kihagyni. Súlyosabb vérzés esetén, ami az előirt rend
szabályok mellett ( protrombinaktivitás és a vizeletüledék rendszeres 
ellenőrzése) alig fordul elő, a kezelés beszüntetése, esetleg vérvagy 
plazma adása szükséges. K,-vitamin adásával csak lassa-n·sZU'íTfétjük 
meg az alvadászavart és utána a nagy mennyiségben bevitt K,-vita
min miatt a Syncumar-kezelés átmenetileg hatástalan. Ritkán agra
nulocitózis, albuminúria, epepangásos ikterusz, bőrnekrózis, bőrki
ütés, émelygés, hányás, ritkán átmeneti hajhullás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Számos gyógyszerrel- az egyéntól 
és az alkalmazott adagtől függóen -kölcsönhatásban lehet: főként 
nem szteroid gyulladásgátlók, tartós hatású szulfonamidok, szalici
látok, néhány antibiotikum (klóramfenikol), helyi érzéstelenltók erő
sftik; barbiturátok, vízhajtók, szivglükozidok, kortikoszteroidok, öszt
rogének, orális fogamzásgátlók gyengítik a hatását. 
Ezért alapszabály, hogy bármely más gyógyszerrel való együttadás-
kor kűlönösen fokozott ellenőrzés szükséges. _ 
Figyelmeztetés. Laboratóriumi ellenőrzés lehetőségének vagy a 
beteg együttműködésének hiánya esetén nem adható. A kezelés 
megindrt-ása előtt a májfunkció és a vizeletüledék vizsgálata a pro
trombinaktivitás és a vércsoport meghatározása, valamint- ha van 
rá _!dP- a sz~klet Weber-vizsgálata szükséges. _ 
A protrombinaktiyitást 20% alá lehetőleg ne csökke'ntsük. Kórház
ban az.optimális protrombinaktivitás eléréséig naponta, majd má
sodnaponta és végül - ha nincs nagyobb ingadozás - hetenként 
végezzünk vizsgálatot. Vizeletüledék-vizsgálat kezdetben naponta, 
később hetenként egyszer szükséges (mikrohematúria). Hosszan 
tartó kezelés esetén a nagyobb ingadozás nélküli protrombinaktivi
tást- kórházi beállítása után- az együttműködésre alkalmas járóbe
tegnek általában elegendő havonta, a vizeletüledéket pedig l:leten
ként ellenőrizni. 
A beteget fel kell vi!ágositani, hogy a közbejött lege(lyhébb betegség 
(elsősorban hasmenés,-_láz) és új gyógyszerek szedésev.agy a _régiek 
elhagyása a Syncumar-adagot módosfthatja, ezért újabb laborató-
riumi- kontrollt igényel. -
Abortusz után - 8 nappal - és menstruáció alatt adható-. 
Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes italt fogyasztani!:__ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalOm
mal. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. 
Csomagolás. 50 tabi. 
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.SYNTESTRIN • Kőbányai . . . Q 210 
drazsé, olajos inj. _ _ _ · _-_L ·- - · 

- H8tóa·nyag •. '1- mg_-diaethYistilboestrolurrr'dipropionicum · draisén
ként; 5 mg·diaethylstilboestrolum dipropionicum; (1 ml) amp.-
nként.· :: -· - - . · . -
J'av811atok,;' 'PtostatakarCinóma. ·-penispla_sttikai _ ·matéte_k- -(ere~ció-
gátlás). • · · 

>cfllenjavallatok. Nőgyógyászatr alkálmazás (karcinogén hatása 
-miatt). -A-májműködés :zavarai, ·--hepatitisz utáni --állapot,-·- Dubi n
Johnson- és Rott>r-sziridrómaT; elóietes·vagy fennálló tromboflebi~ 
tísz és-tromboemból_iás_ f()lyamatok: zsíranyagcsere-zavaro_k. 
Adagolás. Altalában naponta 1-3 drazsé, ill.naponta vagy másod
liaponként 1 amp.- ·im.,' ·fllélyen -a_.-fari.z9mba;-~~-;kezelés-~td~tartama 
3:-6 hónap. · . • . -· ·•. ··•·•· ····: :u•::•'l··"•' · ·. 
Mellékhatások .. ~melygés;·h1inyás;'fejfájáS)'Illigrén;:t!!~ttómegvál-. 
tózás, nátrium- és vízretenció (főleg nagyobbadagcik'esetén}.,fóko
zött:trombóembóliaveszély, kloazma, kolesztetikus ikterosz,- libid6-
csökke}1és, impotencia, a spermatoQel'leziS·zavara, allergiáS bőrreak-
ció. ' '' 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: , 
- enziminduktlv hatású gyógyszerekkel (metabolizációját meggy.or
~síthatják), . ·. .. . . . .. . ' 
Figyelmeztetés. Kombinált· kezelésre nem alkalmas. --A ke_zelés 
azonnali megszakitását indokolja korábban nem észleltmigrénszerú 
vagy szokatlanul erős:.fejfájás halmozott előfOrdulása,. akut látásza
var, tromböflebitisz vagy tromboembóliás betegség.-első jelei; jelen
tósebb vérnyomás-emelkedés, ikterusz (kolesztázis) ·fellépése, tartós 
immObilizáCió. - -- ·:. .< ---. '. 
Nátrium- és vlzretenciót, tenzióeme'IKedést okozhatnak, ezé-F'fkardiá-i 

--~is éS' vesemúködési zavarokban,- hipertóniábah, ·epilepszi8~.-asZtmá 
eselén :Csak fokozott óvatossággal alkalmazhatók; sekély vagy zárt 
zugú glaukómában fokozhatják a szem belnyomását Diabéteszben 
gondolni kell a glükóztolerancia romlásának lehetőségére, A kezelés 
alatt a mammék rendszeres fizikális vizsgélata szükséges,-~továbbá 
2 havonként ajánlott a májfunkciós viz5gálatok elvégzése. Bizonyos 
mái"' és ,endokrin. vizsgálatok csak a kezelés befeJezése után 2-4 
ti6niippa1 ai! nak me9blzlíatő érealllényt · ·· • . , :· • · · ·· "''" , .. -
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az. orvos rendelkezése 
szeríni -'egy vagy két alkalommal- ismételhető. · 
Csomagolás. 20 drazsé; 5 amp, (1 ml). 

- .. ~ ;_ 
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TAB EX Pharmachim Y OOO 
tabi.. 
Hatóanyag. 1,5 mg cytisinum tabl.~nként. 
Javallat. A dohányzásrólleszokni kívánók "hiányérzetének" csök
kentése. 
Ellenjavallatok. Magas vérnyomás és arterioszklerózis. 
Adagolás. A kezelést 2 óránként 1,5 mg (1 tabi.), Ö§SZesJm napi 
9 mg (6 tabi.) adagolásával kezdik. Ezt a kezelést 3 napon ketesztül 
folytatják. Amennyiben a kívánt hatást nem sikerül- elérni, a kezelést 
abba kell hagyni és 2-3 hónapos szünet után megismételni. Megfe
lelő hatás jelentkezésekor a kezelést a következő adagolásméd sze
ri nt kell folytatni: 

4-12. napig 21'> 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-c25. napig 1-2 tabi. naponta. 
Szükséges, hogy legkésőbb a kezelés 5. napján a kezelt egyén a 
dohányzással teljesen felhagyjon. 
Figyelmeztetés. A volt dohányos a kezelés befejezése után túlzott 
önbizalomból se kísérel je meg akár 1 cigaretta elszívását sem; ennek 
betartása biztosítja ugyanis az elért hatás tartósságát.- A gyógyszer 
gyermekeknek nem adható! 
Megjegyzés. Ill.lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 00 tabi. 

TACE Marrel L OOO; Q 210 
tabi ... 
Hatóanyag. 24 mg chlorotrianisenum tabl.-nként. ·:' 
Javallatok. Laktációgátlás, menopauzás szindróma, prostatakarci_
nóma tüneti kezelése. 
Ellenjavallatok. Ösztrogéndependens mellrák, egyéb genitális rák 
vagy ennek gyanúja. 
Adagolás. Menopauzában:napi 24 mg (1 tabi.) 30 napig. (A tüne

; tek újra jelentkezése esetén esetleg több kúra szükséges.) 
Laktáció gátlására.' napi 3-szor 48 mg (3-szor 2 tabi.) 4 napig, a 
szülés után közvetlenül elkezdve. 
Prostatakarcínómában napi 24 mg (1 tabi.). 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális panaszok, ödéma, urtikária. 
Endometriumhiperplázia, áttöréses és magvanásos vérzés, gineko
masztia. Férfiakon potenciacsökkenés. 
Figyeh:neztetés. Tartós alkalmazása növeli az endometriális rák 
~ifejlódésének veszélyét. Csökkent veseműködésű, valamint dekom-

-- penzált betegek kezelését óvatosan_ kell végezni. 
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M8gjegyzés. 'll Csak vényre adható kí, és Csak--egyszeri alkalom-
mal. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, íll. szakmailag 
illetékesfekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakór
vosa]avasolja, ,Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógy
kezelése más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel 
eredmény~en nem biztositható~"'"' A. neaplazma kezelésére a'kezeló-
orvos (körzeti_-OJvos~ üzemi orvos)-a szakrendelés (gondozó) javas
lata_ alapján t'érltésmentesen rendeli.-
Csomagolás, 30 tabi: 

TACHYSTIN Germed · P 600 
olajos oldat 
Hatóanyag. 15 mg díhydrotachysterolum (15 ml) olajos oldatban. 
Java!latok. Látens és manifeszt tetánia· (paratíreogénvagy neuro· 
gén eredetO). 
Adagolás; Átlagos napi adagja 20-40 'csepp. 1 5 ml menriyíség 
elfogyasztása után a vér kaldumszintjét ellenőrizni kell,-és a további 
adagolási ennek alapján kell meghatározni: Súlyos manifeszt tetání
·ás tünetek esetében, ·kifejezett hipokalcérf:lia esetén nagyobb, 1 0-ml- _--, 
ig terjedő egyszeri adagok is adhatók; később a beteget individuális 
adagra kell beállftani. · ·· · . . · • · ··· \ 
Mellékhatások. Rosszullét, hányás, gyakori vizelet, egyidejO erős 
szomjazás; fejfájással, sápadtsággal, szívpanaszokkal járó kimerült
ség. Rendkivül nagy adagok után a vesében és a húgyutakban vagy 
a véredényekben mészlerakódás jöhet létre. A mellékhatások jelent
kezésekor ajánlatos a kezelést egy időre megszakítani; 
Figyelmeztetés. A kezelés alatt a szérum kalciumszintjétől1üggő
en kalciumkészitmények adása szükséges. . ; .. ·, · .. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendell<ezése 
szarint-egy-vagy két alkalommal- ismételhető. -._._-...._," 

c·csomagolás. 1 üveg (15 ml), . · 

TALOSIN Knoll H 100 
drazsé 
-Hatóanyag. 0,25 mg proscillaridirium-_drazsénként; 
Javallat()k, Keringési elégtelénség (kardiális dekqmpe.nzá~ió), a 
kompenzáció fenntartása. Elégtelen-atrioventrik_uláris vezetés; extraM 
szisztolék. Krónikus cor pulmonale>-Digitéliszintolerancia, szfvin
farktus · utókezelése. 
Ellenjavallatok_. Hiperkalcémia._ KátdiOverZiót. közvetlen- meg_elóM 
zően. , . . . 
Adagolás. Előzetesen nemkezelt betegekne!< a telítő és fenntartó 
adag-azonos:-napi 1,0--1,5 -mg-(4-6_-drazsé). Szívelégte1e:~ség·_~íiyhe 
eseteiben (különösen idős korban)'-és krónikus cor:pulrnonale'ese
tén a készftménynapi fe'nntartó adagja0;75mg-(3'szor'1 arazsé)., 
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Fokozott glükozidszükséglet eSetén szükségessé válhat az adag napi 
2,0-2,5 mg-ra (8-1 O drazsé) emelése. 
Előzetesen kezelt betegeknek más glükozidról történő átállftásakor 
az alábbi táblázat szarint célszerO eljárni: 

Ha az egyéb glükozidok eddigi napi fenntartó adagja 

Digoxi n 
Acetildigoxin (Acigoxin) 
Metildigoxin 
Digitoxin (Carditoxin} 

-ból 

a T alusin megfelelő napi adagja 

mg 

0,375"-0;5- ~0_",._ 

0,3-0,4 
0,2-0,3 
0,1-0,15, akkor 

1,5-2,0 

A digitoxin utolsó adagja és a T alusin első adása-között 2-3 napi 
szünetet ajánlatos tartani. 
Digoxinról, ill. digitoxinról történő átállításkor 3, ifi. 8 nappal később 
már a teljes fenntartó adag alkalmazható. 
Mellékhatások. Igen ritkán bradikardia, extraszisztolék, elégtelen 
atrioventrikuláris vezetés. Gasztroenterális tünetek (nauzea, diaré). 
Figyelmeztetés. A parenterális kalcium alkalmazását kerülni--kell. 
A manifeszt hipokalémia a lehető leggyorsabban korrigálandó. 
AzAV-blokkban szenvedő betegeket a kezelés alatt fokozott-figyeM 
!emmel kell kísérni. 
A terhesség első 3 hónapjában fokozott óvatossággal alkalmazható. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
inl3t- A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt:a területileg és,szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. A javaslatot tevő intézet megnevezését. a: javaslat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos - krónikus 
betegségek e'setén- a javaslat alapján; annak keltétől számítva maxiM 
málisan -12 hónapig rendelheti. Amennyiben a beteg számára-:ézt az 
időtartamct meghaladóan továbbra is szükséges a gyógyszer, úQy az 
csak ú jabb szaki-ntézeti javaslat alapján rendelhető. -Csak abban az 
esetben_ rendelhető, ha a beteg _gyógykezelése más, forgalOmba 
hozataira engedélyezett gyógyszerrel nem biztosítható. 
Csomagolás. 250 tabi. 

TARDYFERON EGIS 1110 
retard drazsé . . 
Hatóanyagok. 256,-26 ing ferresum sulfuricum siccaturri- (80 mg 
elemi vasnak felel meg). 80 mg mucoproteosum drazsénként. 
~avallatok. Bármely eredelO vashiánybetegség (prélátens, látens, 
ill. manifeszt formájának) megelőzése vagy megszüntetése: 
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...;. fokozott vasveszteség-- (pl. .. m~oorrá9ia, metrorági_a; gyQfllOr:-; és_ 
bélvérzések, légúti--és--húgyútt-vérzés_ek;--rend_szeres_véradás, _tnO-
téti·vérv_es_zteség); . " __ _ ______ ,-_ · __ -__ _ __ _ 

- megnövet<edett vasszOkséglet (terhességben, ~optatás_ideje alatt, 
·intenzív növekedéS miatt serdülőkorban); , .. 

-elégtelen .vasbevitel (táJ?Iálkózási anomáliák. következtében); 
- csöklú3'iit vásfelsZiVödás (g'yoliíöfifiOfétek:ütári,-az-emésztőCsator-

na dagamitavagy krónikus gyulladáshoz társuló malabszorpciók). 
Ellenjavallatok. Fokozott vastárolással járó kórfolyamatok 
(aplasztikus anémia, h~molitikus anémia, szideroblasztos·anéinia, 
transzfúziós sziderózis, hemokromatózis). 
Adagolás. Felnőtteknek és serdülőkorúaknak (12 éves kor felett) 
átlagos adagja 2-szer 1 drazsé ,r:>apQnta. (reggel,~ este),.étkezés 
előtt kb. 1 órával. szétrágás nélkül !~nyelve, 
Csecsem6k és- kisgyermekek 'kezelésér.~~,a :bé bé: ,lardyt:erö_tr,drazsé 
szolgál. :· ...... ·.. . . 
A kezelés időtartamát a vashiányos állapot betegenkénti elbírálásá
val kell meghatározni. Agyógyszer adását avasraktáraktelitődéséig 
kelrfolytatni. -Ez manifeszt vashiány esetében az anémia ·megszűnése 
után legalább.3-5 hónap. . . . . r' 
Mellékhatások. Ritkán;gyomorgödri fájdalom, hányinger, hasme-
nés vagy ·Székrekedés. .. -, _ _ _ -. . · 

_ -GYógysZerkölcsönhatások. -Együttadása kerülend6:·-_, 
...., tetraciklinekkel, penicillaminnal (kelátképződés- miatt mind ezek, 

-mind a Vas felszívódása csökken); · 
__, alumfnium_-~ magnézium_-~ kalciumsó-tartalmú antaCidumo)<kal (a 

-vas felszívódása cs_ökken)._ ___ _ __ _ · .c:c~:-.- " 
Figy~l.rneztetés .. ;.~csak. vash_iányQetegs~gben hatá_sOs~:: MJntleQ 

__ egyéb~- '-nem::v.ashiány miatti_ an-émiába,o --adni felesleges. Igy ,adása 
':-nem- indokolt krónikus ves_e-;,májbetegség;-króoikus fertőzéses·vaQy 
-· gyuUadásos állapotok, immunpatogen_ezj_sO--_megbetegedések, tu-

·--<-morok,okozta hipokróm:-anémiában,. mert huzamos tQ.ön át adva 
káros·-vasfelszív_ódás alakulhat ki. A székletet feketére U~sti. 
Megjegyzé_S. Csakvényre_adható-ki. Az,orvos-rendelkezése szerint 
- egy va9V két alkalommaL~ -ismételhető . .-

. : :.~5:<?.111.~9()1á~. 20 d_~azsé. 

TARDYFERON-bébé EGIS 
retard drazsé 
Hatóanyagok. 38,44 mg ferresum sulfuriCIJ!Jl siccatum ·:(12- mg 
elemi vasnak felel meg). 12 mg mucoproteosuin drazsénként-.. 
Javaltatok;•':EIIenjavallatok,, .L:- T ai'dyfero_n tetard.-,drazlié .. 
Adagolás- Átlagos napi adag 3 mg; el~miy~s/J:tkg; vagyis: 2-,3 
hón~pos korban 1 ,drazsé. 4--12,- hónapos korban 2 dra~sé, c13-30 
hónapos----korban: a~ drazsé;-- naponta;' egyszerre.- -bái'm~lyi_k-,_--étke_zés---
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előtt kb. 1 órával, szétrágás nélküllenyelve. A kezelés időtartamát a 
-vashiányos állapot betegenkénti elbírálásával kell meghatározni. 
A gyógyszer adását a vasraktárak telitődéséig kell folytatni. Ez mani
fe_szt vashiány esetében az anémia megszúnése után 2-3 hónap. 
Koraszütöttek és kis testtömegű csecsemők vasraktárainak feltöltése 
érdekében ajánlatos a terápiát 1 éven keresztül folytatni. 
Az alkalmazás módja. A drazsét a csecsemők nyelvére helyezve, 
cumisüvegből adott folyadékkal azonnaile kell nyeletni:Kisgy1!rme
kek esetében, ha .a gyógyszer lenyelésa nehézséget okoz; ·ajánlatos 
a drazsét a kinyújtott nyelv hátsó részére helyezni, ezáltal a nyelési 
reflex kiváltódik. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. Figyelmeztetés. 
L.: Tardyferon retard drazsé. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéseszerint 
- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 drazsé. 

TARDYL EG IS A 200 
tabi. 
Hatóanyagok. 7,5 mg promethazinium chloratum; 125 mg-glute
thimidum, 125 mg amobarbitalum tabl.-nként: __ 
Javallatok. Elalvási és átalvási zavar, korai ébredés, továbbá-nyug-
tatás. ~ 
Ellenjavallatok. Túlérzékenység, Addison-kór, terhesség, szopta
tás. Gyermekkori alkalmazás. 
Adagolás. E/alvási zavaresetén -1-2 tabi. 1 órával a lefekvés előtt. 
korai- ébredés és átalvási panasz esetén lefekvéskor %, 1~ esetleg 
2 tabi. Nyugtatásra fekvő betegnek reggel és délben ;>-,Y,, este 
1 tabi. Tartós altatás céljára kezdő adagként 2, majd hatóránként 
%-1 tabi. 
Mellékhatások. Álmosság, látászavar, s~édülés, hányinger, túlér
zékenységi reakciók (kiütés, a szemhéjon, ajkon, arcon kifejlődé 
ödéma).- Idős vagy debi lis betegeken jelentős izgalom vagy depresz
szió . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- doxiciklinnel ·és grizeofulvinnal (metabolizmusukát gVorsítva 

.csökken a·hatásuk); · 
- Sartannal (hatásfokozódás). 
Ovatosan adható: 
- barbiturátokkal és egyéb központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(egymás hatását erősítik); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (hatásukat csökkentheti); 
- kumarinszármazékkal (az antikoaguláns hatást-csökkenti); 
-·szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkenti). 
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Figyelmeztetés. Megszakitás nélküli alkalmazása a viszonylag 
gyorsan kialakuló fizikális és pszichés dependencia és_a megvonás
kor- jelentkező_ visszaesés -miatt--kerüleildő.- Abbahagyása--elvonási 
tünetekkel (izgatottság, alvászavarHár. Rendelése fokozott körülte· 
kintési igényel az anamnézisből ismert; egyéb gyógyszerekkel szem· 
ben kialakult hozzászokás, abúzus 1>Setén. óvatos.an adandócvese· 
és májbetegeknek. •. . . · ·'' ·•'' ·~ ·· .. ·.· . • 
Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt.befolyásoló;tla· 
tásának .időtartama alatt jármúvet vezetni , vagy- baleseti--veszéllyel 

- -járó munkát végezni til ös. -
HatásáÍlak tartama alattszeszes italt fogyasztani.tilos! 
Megjegy~és. <!O·. Csak.vényre adhatÓ' kLAz.orvos rendelkezése 
szarint-egyvagy két alkalommal- ismételhető. Fekvőbeteg .. osztá· 
ly ok orvosai járóbetegekneka ,3,6 fejezetben leírtak szarint ir hatják 
fel. 
Csomagolás. 20 tabi. 

TAUREDON . Byk mV 200 . 
10 mg, 20 mg és 50 mg inj. . ·· · 
Hatóanyag. 10 mg, ill. 20 mg, ill. 50 mg aurothiomaleinicum natri-'
cum {0.5 ml) amp.-nként. (A hatóanyag aranytartalma 46%.) · [ 
Javallatok. Progrediáló krónikus poliartritisz, artritis psoriatica, jú-
venilis króniku_s_ poliartritisz. _ _ _. . ____ ~ _ 
Ellenjavallatok. Lupus erythematodes disseminatus, periarteritis 
nodosa, szkleroderma, __ dermatorniozitisz.- T úlérzékeny_ség araooyal 
és fémsókkal szemben. Nefrózis, nefritisz,- súlyos májkárosodások; 
leukopénia, trombopénia; colitis ulcerosa;. terhesség. .A-
Adagolás. lm. (intraglut.) alkalmazandó .. Adagolása individuális, 
Az ambuláns kezelésben használatos átlagos adagok:- az 61ső:: adag 
1 O mg, egy hét múlva .20 mg, a későbbiekb.en hetente 50·mg, 
%éven át. 
FekvóPeteg-gyógy/ntézetben az 1-3. heti adag a fentiekk-el -azonos, 
a 4-11, héten heti 100 mg, a 12-22. héten 50 mg. · . 
"Mellékhatások. leukopénia, trombocitop.énja, eozjn_ofília,- továb
bá bőr·, ill. nyálkahártya-elváltozások (exantéma, pruritusz, follikuli
tisz, gingivitisz, sztomatitisz), valamiota vizelet-elváltozása (prote-

-- ·;i núria~- citiridrúria~-- hematúr'ia; ·atbuminúria') :
Figyelmeztetés. A vérkép és a vesemúködés ·sürün- .ellenőrizendő. 
Eltérés esetén indokolt az adag csökkentése vagy az adások ritkítása, 
ill. a kezelés megszakitása vagy befejezése. . . .. · . 
Antidotum: OicaptoJ inj._ im., ill. penicillinamin __ és,:kortikos_zteroid 
peros. _____ ._ _'"_-. __ ,·:,_<- -' --- . ---
Megjegyzés: li' Csak vényre adható ki; és csak egyszeri alkalom
mal. Az Egészségügyi Minisztérium-által meghatározott_havi.meny
nyiség keretei_*:özött az--egészségügyi-$zakigazgatási--szerv .. vezetóje . _ .. 'Jl@l~'-• 
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által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nyilvántartott és gon
dozott betegek közül azok részére rendelhető, akiknek azt a szakmai-

._ lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóváhagyta. A kijelölt 
szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a beteg nevének, a szOkséges 
gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható mennyiségének, a 
gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével - értesíti a területileg 
illetékes gyógyszertá~at; valamint a be!eg k~ze!óorv~sá~._A gyjgy
szertár a beteget ny1lvantartásba vesz1; utobb1 alapJán -a h1íVonta 
megállapított mennyiségt1 gyógyszert adhatja ki. 
Csomagolás. 1 amp. (10 mg); 1 amp. (20 mg); 1 amp. (50 mg). 

TAVEGYL EGIS G OOO 
inj., szirup, tabi. 
Hatóanyag. 2 mg clemastinum (2 ml) amp.-nként; 1 Omg cleínas· 
tinum (100 ml) szirupban; 1 mg clemastinum tabl.-nként. 
Javallatok. Akut és krónikus felső légúti allergiás megbetegedések 
(rhinitis allergica, rhinitis vasomotorica, pollenózis, asthma b_rrin
chialeban a kísérótünetek, nyálkahártya-viszketés~nyhítés_e);- szé
rumbetegség, Quincke-ödéma; akut és krónikus urtikária, pruritusz, 
gyógyszerexantéma, viszkető bőrbetegségek (lichen, diszhidrózis, 
szkabiesz) tüneti kezelése; atópiás dermatitisz, kantakt dermatitisz, 
akut, krónikus és kantakt ekcéma adjuváns kezelése; profilaxis céljá
ra pgllen-immunterápiában, kontrasztanyagos vizsgálatok előtt az 

, allergiás tünetek kivédése. 
~llenjaVallatok. Eddig nem ismeretesek. 
Ac;lagolás. Felnőtteknek á. Italában naponta 4 mg im. (reggel és este 
1-lamp.), ill. naponta 2 mg per os (reggel és este 1-1 tabi.). A napi 
adag szükség esetén 6 mg·ra (3 amp .. ill. 6 tabi.) emelhető. 
Profilaxis céljára 1 amp. közvetlen ül a feltételezett allergiás reakciót 
kiváltó beavatkozások elótt. Deszenzibilizáláskor az allergénnel 
egyidőben kell adagolni. 
Gyermekek szokásos napi parenterá/is adagja; 0,025 mg/ttkg im., 
2 részre elosztva (reggel és este). Napi per os adagok: 1 éves korig 
0,2-{),5 mg (2-szer 1-2,5 ml szirup), 2-3 éves korban 0,5-1,0 mg 
(2·szer 2,5-5 ml szirup), 4-6 éves korban 1-1.4 mg (2-szer 5-7 ml 
szirup), 7 éves kortó11.4-2 mg (2-szer 7-10 ml szir_up vagy 2-szer 
%-1 tabi.). 
A szirup adagolására a dobozban elhelyezett adagolómérce szolgál 
(1 ml szirup 0,1 mg hatóanyagat tartalmaz). 
Mellékhatások. Fáradtság, álmosság, fejfájás. szédülés, enyhe 
gyomorpanaszok, szájszárazság, székrekedés. Túladagolás_ esetén 
Z?vartság, hányinger,- hányás. 

669 



. . . 
Gyógyszei"kÖICsönha~ások. 6 vatosan ·adhiitó:c 
~ _ ~z~dathiurri9k~_al, MAO-'inhibitór9kkat _P~ira_szimpatolitii:<U.tn_in_al 
(-hatásukat fokoz~a), . · . . . ··. . . . . . · 
Fig~~lf11_e~'tetés. -Az _injekció·intráarter_i'álisan nem :adható.- Hígítás 
nélkullassan · (2,-3 perc alatt) vagy peclig az ampulla tartalmának 

· izotóniás. nátrium,klorid-, in ... 5%-os glükózoldá"ttaLt: 5 arányban 
-_való hígítása-után adható vérláb(I:_'TerheSSéQb'étf·és'SiOptatás-álatt 
csak kivételesen, igen indokbit eSetben -adható. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénehként meghatározandó 
i~eig- jármúv~t v.ezetni vagy-balesett veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakbanegyémtag határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkal_'!'azásának időtartailla alatt tilos szeszes __ italt _fogyasztani! 
MegJegyzés. + Csak vényr.- a~h·t~ ki. Az,orvos remlelkezése 
szerint- egy vagy két alkalomrhaf- iSmétélhetO-.·;,:--'-~:;·------- '·>~- _; 
c;somagol.ás. 5 amp. (2 ml); 1 üveg szirup (100.ml); 20 tabi. 

TEBEFORM Ki'ibányai ·. S 400 
draisé H' 

Hatóan-yag. '250 mg- protionamid um drazsénként.· r 
JáVallatok-. A- tübJ~rl<ülóZi~ _- pulmOilális és ·eXtráPulmoriális~--- má1s 
antituberkulotikumok iránt _rez!sztens esetei. Egyéb antituberkuloti-
kumok~al szemb,en fennálló intoleranc_ia_. _ _ __ -: _- ._ 
Ellenjé!va~,lato_~· -~erh_esség. __ Hev_ef}y __ ~yomorhunú; ·· gyoli}Or-:, 
nyombelfekély, colttts ulcerosa. Má]ctrrózts. Heveny májgyulladás 
(ennek lezajlása, a májfunkciós próbák rendezódéSE! után az_onban 
már adható). - -- "":. 
Adagolás. Adagelását az egyéni· érzékenység és tOrőKé]Jessiig· 
figye~embevételével esetenként célszerú ... meghatározni. sZókásos' 
adagJa felnőtteknek: 500-1000 mg (2'-4 drázsé)·naponta. Céls~fu 
a kúrát n•pi 250mg-mal (1 drazsé) kezdeni, majd másodnaponkent 
1 drazséval emelni a szükséges adagig. Gyermekeknek naPonta 
2()-25 m_g/ttkg. A teljes napi adagot 3 réSzre'-elosztva, étkezés után 

·kell bevenni. Effektusát legalább 3 hónapos kúra után lehet lemérni. 
F_olyamatos regre~szió-és-kedvező bakteriOlógiai_ hátása_ esetén a 
kez.!!l~sJl::l!:MD.;iPP~~át fglyti!!h~tQ, ... · ... ". "'.''.. . . ... ····'• .·· .. · · 
Kombinált kezelés: Adagolása Csak kombfnáCiókbciirC-élSzerú: ,. __ 
Mellékhatások. Neurotoxikus tünetek (álmatlanság·~ remegés, iz
gatottság). Gasztrointesztinális panaszok, emiatt azonban cSak kivé-

- telese-n- szükséges a- kezelés megszakítása. Májmúködési Zavarok. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: · · • 
-~-etionamiddal {keresztrezisztencia).-
Ovatosari. adható: · . 
- ·_dklosierinnel (neurotoxic_itás f()kozódás_B); 
.:.: májtoXikus gyógyszerekkel (növekszik a·toXikuS-hatás}: 
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Figyelmeztetés. Huzamos kezelés vagy az átlagosnál .nagyobb 
adag alkalmazása esetén a májfunkció ellenőrzése _indokolt 
Megjegyzés. !ic Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gon_cjozóin
té?:eti) felhasználásra van forgalomban. Az intézet készletéből kell a 
betegnek térítésmentesen kiadni. 
Csomagolás. 50 drazsé; 500 drazSé. 

TENDOR Chinoin ,_ ·~00 
tabi. 
Hatóanyag. 20 mg debrisochinium sulfuricum tabi.-- nként. 
Javallat. Súlyosabb hipertónia, beleértve a malignus szakot is 
{rendszerint kombinált kezelés formájában), ha más enyhébb antihi
pertenzív szerrel vagy azok kombinációjával kielégító hatást- nem 
sikerült elérni. 

~-Ellenjavallatok. Feokromocitóma. Terhesség elsó haimad_a. _, ___ _ 
Ad•golás. Egyéni megítélést igényel. Az ·adagolás beállítása lehe-
tőleg intézetben történjék. , 
Felnőtt fekvőbeteg átlagos kezdeti adagja naponta 40 mg- (2-szer 
1 tabi.). A beteg túróképességének figyelembevételével ez az .adag 
3 napi idéközökkel napi 2-szer 1Omg-mal (lh tabi.)_ növelhető az 
optimális hatás eléréséig. 
Felnőtt járóbeteg átlagos kezdeti adagj• n•ponta legfeljebb 20 mg 
(2-szer% tabi.), majd 3 napi időközökkel ez.az adag napi 2-szer 1h 
tabl.-val- reggel és délben- növelhető aZ optimális hatás eléréséig. 
Aszokásos •d~g felső határa napi 150 mg (7 l> tabi.). A fenntartó 
adag riaponta 20-30 mg (2-3-szor%.tabl1). A hatás lassan, fokozaw 
tosan alakul ki és a szerelhagyása után 101-.14 napig még fennáll hat. 
Mel_lékhatások. Ortosztatikus reakció, ill. kollap_szus; továbbá szé
dülés, fejfájás, fáradtság,_ gyengeség, hasmenés, szájszárazság, lá
tászavar, folyadékretenció, depresszió, ejakulációs zavar, ese,tleg 
gyakori vizelés, ill. niktúria. Az adag.ok csökkentésével a mellékhatáw 
sok többnyire mérsékelhetők. - Orökletes gyógyszerérzékenység 
előfordulhat. , 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorokkal (hipertóniás krízis veszélye). 
óvatosan adható: 
~ triciklikus antidepresszánsokkal (hipotenzív hatás csökkenése, 

aritmia veszélye); · 
~ szimpatomimetikumokkal, major trankvillánsokkal (hipotenzív ha w 

tás csökkenése); 
- levodopávai (hipotenzív hatás fokozódása); 
- gázw és iv. narkotikumokkal {hipotenzív hatás fokozódása). __ _ 
Figyelmeztetés. Veseelégtelenség, koszorúér- vagy cerebrális 
elégtelenség esetén csak fokozott óvatossággal adagolható! Meleg 
idében a készítmény hatása fokozottabb, ezért az adagot megfeleló-
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en· csökkenteni kell. Meleg fürdő fokozza az ortosztatikus reakció 
veszélyét; MOtétesetén figyelembe kell venni, hogya beteg Tendor-
kezelés alatt áll. · " · 
Alkalínazás.ának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
~deig· :." játmúvet Vezetni vagy baleseti ve_Sz_éllyel járó munkátvégázni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Szedése-alattszeszes italt fogyasztani !IIosl. . 

·Megjegyzés. of< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerir\t- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi" ·. 

TENSIOMIN • EGIS • ~- \,~c'._ H 400 
• . 2hhg, 50 mg és 100 mg tabi. 

Hatóanyag. 25 mg, 50 mg és 100 mg captoprilum tabl:'riként. 
Javallatok. Hipertónia: renavaszkuláris hipertónia inoperábilis ese-

. téiben, ill. operábilis esetékben a mOtétig; egyéb. vérnyomáócsök
kentőkre rezisztens hipertóniákban monoterápiában vagy-kombiná
cjóban(diuretikumok és/vagy béta-blokkolók). 
Kardiális. dekomp,enzáció: az egyéb ·kezelésre relrakter ese>tel<be>n. _ 
diuretikummal és/vagy digitálisszal kombinálva. 
Ellenjavallatok. Terhesség (terhességi hipertóniában adása 
elbirálást igényel), szoptatás (ha adása elkerülhetetlen, 
szoptatást fel kell függeSZJen i}, leuko-, ill. trombopénia. . ... 
Adagolás. Egyéni elbirálást igényel. Szokásos adag feln6tteknek: 
Hipertónia: a kezdő adag naponta 3-szor 25 mg. Ha a vérnyomás
cSökkenés '2 hetes kezelés után nem kielégitő, az adag naponta 
3-szor 50 mg-ig emelhető, további: vérnyomáscsökkenés-elérésére 
- újabb 2 hét elteltével ~ tiazid• diuretikum és/vagy béta::bl9kkoló 
adható. 300 "mg napi adag felett a mallékhatások gyakorisága.jelen·
t6isen megnő, ezért-ennél nagyobb-napi-adag nem_javasolt.- ·--~-

. -- Renavaszkuláris hipertónia: naponta 3-szor 12,5 mg. 
Kardiiilis dekompenzáció: kezdő adag naponta 3-szor25 mg; fenn-
tartó adag naponta 3-szor 50 mg; . 
Beszúkült vesemúködés esetén a napi adagok fels6határa: 

80-41 
40-21 
20-11 

.10 

1,33-0,68 
0.6~.35 
0.3~.18 

0,17 

• 1,73 m~ testfelszínre számolva 
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2,31-1.18 
1;15'-0,61 
0,57~;31• 

. 0,29 

Dózis_ 

mg 

300 
150 

75 
37,5 

Gyermekgyógyászati alkalmazása nagy óvatosságót igényel, csak 
igen indokolt esetben adható. . · · 
Javasolt napi adag: 1 mg/ttkg; ez 2 mg/ttkg-ig emelhető. 
A tablettát étkezés előtt l órával kell bevenni. . . 
A gyógyszerre történő_ beállitiist kizárólag belg~ógyász szakorvos 
végezheti. A beállitils ode1ére fekvóbeteg-gyógymtézeto :elhely~zés 

. javasolt. A kombinációban alkalmazott egyéb szerek ada!!Játegveno-
leg kell meghatározni. . · · 
Mellékhatások. Vese: proteinúria, amely együtt járhat membranó
zus glomerulopátiával. Nefrózis-szindróma. , . 
Hematológiai: mieloid hipoplázia követkettében fellépő neutropénoa 
vagy aQranulocitózis következményes infekció~kal. Autotmmun be-
tegségben szanvedökben előfordulása gya,korobb. .. . . • 
Dermatológiai: bőrkiütés, rttkán Outncke-odéma, arcktp1rulas. 
Kardiovaszkuláris: átmeneti súlyosabb hipotenzió, főleg diuretiku
mokkal kezelt szivelégtelenségben szenvedő.betegeken.-lgen ritkán 
tachikardia. mellkasi fájdalom, palpitáció (főleg folyadékdepletált 
betegekben). . • _, • :• · 
fzér~észavar (fémes, sós iz érzése): általában a kezelés 2-3. hónapjá
ban magától rnegszúnik. - _ , . 
Gasztrointesztinális: étvágytalanság, szájszárazság, aftózus ulcerácl
ók a szájnyálkahértyán, émelygés, hányás, székrekedés. 
Idegrendszeri: fejfájás, szédülés, alvászavar, pareSZJézoa, _ . 
Laboratóriumi eltérések: emelkedett máJenztm-, karbamtQmtrogén-, 
kreatininszint-, káliumszintérték~k a szérumban; a- Vizélétben- ace-
tonra vizsgálva álpozitív reakció., _ 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerulend6: . 
-a szérum K+ -szintjét emelő (pl. káliummegtakaritó) szarekkel (ho-

perkalémia lehetősége). 
óvatosan adható: . 
- értágitó hatású szarekkel (hipotónia lehetősége). 
Figyelmeztetés. Súlyosabb vesekárosodás esetén a RezeléS! kis 
adagokkal kell kezdeni (naponta 3-szor 6,25 mg); emelését óvato
san kell végezni. . _ . ~ 
A terápia megkezdése elóyt. m~Jd havonta. a 

4 

~4. órás kvantr_tat1v 
proteinürrtést meg kell hatarozm. Ha a proternuntes meghaladja az 

· . 1 g/nap értéket vagy fokozódik; a terápia folytatását alaposan meg 
kell fontolni. A fokoz-ott proteinürítés a terápia első nyolc hónapjá
ban várható, ezért a 9. hónaptól csak háromhavonta szükséges az 
ellenőrzés. A só- és/vagy folyadékdepletáit betegekben adagolása 
nagy óvátosságot igényel, mert a fokozott renintelszabadulás követ
keztében a kaptopril vérnyomáscsökkentő hatása nagyobb mértékO. 

. Szívelégtelenségben szenvedő betegek beállitása során az első ada
·.gokat követően gyakrabban lép fel hopotónoa,_ e>;ért a gyó~ysz~rre 
történő beállilás feltétlenül fekvóbeteg-gyógymtezetben torténjen. 
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AZ}élő:Zeű;serl __ d_il.iretiku~_(l'ial_,-kezelt 'betege~--j~Yasolt- keZd o-;· ~q~_gja _ 
naponta 3,: .zor 6,25 vagy 12,5 mg. Afehérvérsejtszámot a ke~!' lés 
első.i)ár~mMnapjában havonta, majdhár~mhavon~a]<ell ellenonz
nL Jlut!)irimíun; betegségben szenvedőkfehérvérse)tszámáuz első 
,a.,hónapblin,kethetente, majd.kéthavonta.kelt !'lienórizni: ·..•.. •. . 
4X·1 O!{l·alatti•fehé[)!érseJtszám.·esetén l<yahtat•v.vérkéP•.ellenőrz~se 

- iS,Szúkséges;_ Ha a· rieutrofil- granulociták·Száma~_1 x·t0~/1_ al~:-cs9k~ 
ken~-~ kezeléSt-be kell szüntetni. .. -:- .. -_ . _ ·_ -_ ... -

:-,4ofekció-első tünetér_e,_azonnal vérképellenórzes.szu~sége_s.-_Mutétek 
alatt esétleg jelentkező ~ipotóniát volutnenexpanzlóval- kell -·meg-

- -szüntetni.._ .. :;: <'-<''. "c.-,·:.o:<~-.--- - '- :··-''- ... , 
Túladagq(álikézelése:•a hipo!f!nia iz.otóniás s~o!dátlnfú~iój~l(alálta
lál:>a,n,c.m0gszüntel;h~fó•c.;A·•kal!toPni';heTI)q<l•i!I\Z!~I a,•ke('ngiÍSMI 
eltávoiJthatócF .. •·f• ·x. "'• .. · .. ·· ,.· :., •. ":;J"·~"'i::' .;.,;·.~. 

·; ;Á.béállftáStNégzŐ orvos tájékóztásóa·a beteget. •liogy•,••. . . ·• •·. 
-~--.:.:.-:infe~ci_ó:·első tünetére vagy_ ~déma felléptekor·azonnal: fordulJOn 
· _QryoSHoZJ-;·>.-- . -,~>, _: ____ :·- _ . ,"~_;,,~--- · 
~.fokozott izzadástól, folyadékveszteségtől óvakod)o.n••·sólyos há
•·:·nyás, hasmenésesetéri·.~orduljon onio~~oz.(ezeknek-a~·áUapoto~, · 

nak_ -aJ~.övetkezménye_$U_Iyo~ _ htp_Qt(!nztó ·1eh~!_):;--:, _ _ _ ~ 
-·-.a~terápiát Onkényesen.ne.~kítsa- meg; .'~>,~ .. ,-._,.;·_-. . _· ' 
---a szfvelé9tell3nsé_gben szeíwedő~beteg óvako~Jé_~ft_ztkat me~terhe-

lés hirteleíl"fokozásától; · · . ' ' · ·., ' 
- a gyógyszer biztos felszlvódása érdekében a tablettát 1 órával az 
• , étketés;elótt vegye be, · . ••. · ·· . . . • · ." 
Megjegyzés .• + Csak vényre adhat~ ki. Az;orvos:ren~lkezése 
szerin! "'· egy vagy két, al~alqm,mal '-"·••smé\el ~ető. Az. oJYOS·'j!kk()r 

· ,, ren.delheti; ~á azt a·teruletdeg, 111; •szakma•lag ,uetékes·fekvő~te~
~eJI_átó_.·os:ztály,_ SZ(\I!crendelé~---- (gondqz?) sz(\lkorvos J~V~soiJa~ ·- -<~.~-
Csomagolás. 30 ta b L (25 mg); 20 tabL (50 ing).; 20'tabl.( 100 mg). 

... -' ~· -.·-- --- ' _. ·- -·--;; 

TEPERIN" ,,. ·EGlS . .C 300 
-dfaZSé.-inj; _ - _ -- -_-_.:_-r 
·Hatóanyag. 25 mg amitriptylinum drazsénként;,SO ")g.am•trlpty •-

""'n>tm"(!2-ml·) amp.-nként;' mindkettő ·Sósavas.,.ó . .formá]ában .. , ........... . 
,._._.._J8_valtatok.-,Endogén depressztó;'penodtklJS'~epresszló, psztc_hózts 
, -~·,maniakodepresszív. fázisa, involúciós ·depr.essztó,~ end~Hés psztcho-

reaktiv~-.depresszió.- ;c)r~anikus. depressZ~ó és ~zktzofren f_otyamatok 
dept$szh7-·1Ün~tei:.:-- _. -:~;~~ ':··"_-<- __ ;:'>' ~ ·, \'~':;"-·; ,:.-,,_·. ;_·,,- . · -- .. 

. :.EUenjav:aUatok,• .. Májkárosodás. ki!rd1áhs ;,elegtelenség: .•sém1ás 
Szivbántalmak; vizeletretenctó.--Terbesség:.-7·-- ;-_ _ -

. · Adagolásc lndividúális, An api adag a· kezelés kezdetekor felnőttek: 
nekáltalában 7,.5 .. mg (3 drazsé); e« a mennyiség,25 mg-onként,ryap• 

: il50·~mg-:ig~~-- héisp·italiz~lt-.;-:betegeknek ···:indokolt-, esetekben"· .napt 

300 mg-ig emelhető. Az esti adag .nagyobb lehet, mint a nappali. 
Súlyosabb esetek (különösen agitált formák) intézeti kezelését -cél
szerű paranteráf is adagolással kezdeni (a napi összmennyiség legfel
jebb 100 mg, egyenlő részletekben, im.) és csak pár nap után áttérni 
az orális adagolásra. A beteg állapotának rendezödésa U_!án a gyógy
szer adagja csak fokozatosan redukálható. A fenntartó adag utóke
zelésben általában napi 25-75 mg, individuálisan enn~_l.t,?~b :is le
het. Gyermekeknek csak a gyermekpszichiáter által mégáffapitott 
egyéni adagolásban adható. _ 
Kombinálható minor trankvillánsokkal és ES-kezeléssel. 
Mellékhatások. Szájszárazság, bőrkiütés, tremor, izzadás, szomjú~ 
ság, fáradtság, gyengeség, kábultság, szédülés, obstipáció, vize_let~ 
retenció, ödéma, étvágytalanság, fejfájás, nauzea, akkomodációs 
zavarok, tachikardia, a nyelv~ és az ajakmozgás inkaordinációjával 
összefüggő l?.eszédhiba. Parenterálisan alkalmazva_ a vérnyomás 
csökkenése. Orökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- MAO-in~ibitorokkal (centrális izgalom fokozódik), 

, Óvatosan adható: 
- feniteinnal (epileptiform rohamok jelentkezhetnek); 
- adrenergblokkoló antihipertenzívumokkal (antihipertenzív hatá-

sukat megszünteti); 
- fenotiazinokkal, benzodiazepinekkel (centrális nyugtató, ill. -anti~ 

kolinerg ,hatásfokozódás); 
- szimpatomimetikumokkal (fokozott vérnyomás-emelkedés); 
-:- tireoidokkal (antidepresszív hatás fokozódik). 
Figyelmeztetés. MAO~inhibitor szedése után ~ Teperin-terápia 
megkezdése előtt 3-6 hét szünetet kell t~rtani! A.gyógyszer adagolá~ 
sa fokozott óvatosságat igényel glaukóma, vesebet~gség, prostata
hipertrófia, organikus agyi károsodás vagy epilepszia esetén. 
A váltakozó fázisokban jelentkező mániás depresszió kezelésében 
alkalmazva a depressziós szakot gondosan ellenőrizni kell, hogy a 
mániás fázisba való átváltás első jeleire a gyógyszer adagelását 
leállíthassuk. 
Hosszan tartó kezelés esetén a vérképet és a májfunkeiét időnként 
ellenőrizni kell. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- jármúvet vezetni vagy-bB/eseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fogyasztani tilos! 
Megjegyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
A drazsét az orvos akkor rendelheti. ha azt a területileg, ill. szakmai~ 
lag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) 
sZakorvosa javasolja. - Az injekciót az a szakrendelés (gondozó) 
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szakorvosa rendelheti. aki a gyógyszer javallatai ·szeriÓti betegség 
·esetén a beteg-gyógyszerélésére-területileg és szakmailag illetékes. 
Csomagolás. 50 drazsé; 10 amp. (2 n\1). · ·· · · 

TERFLUZINE Th~iapl~x.. C 200 
tabi. .·.... . .. •. .. . . . • 
Hatóanyag. 1 O mg trifluorperazinum·tabi.Cnként 
Javallatok. Hallucinációkkal és érzékcsalódásokkal járó pszichiát
riai kórképek, igy a szkizofrénia különbözó, főleg paranoid és hallu
cinációs formái, az involúeiós:pszichózisok szenzitiv-paranoid alak
ja. Bármilyen eredetű akut ilallucinózis. 
Ellenjavallatok. Par~irs9o1·kór; ''sclerosis • !"ultiplex; · hemiplegia, 
glaukóma, porfiria,kóínás'állapot;c·Y·· >···· · •· •> , ·.· ... ···• 
Adagolásc.Más neuroleptikumokhdz·nasonl6an indiVidoális:Atla
gos adagolása fe/nótteknek:·enyhe.·esetekben;napi 5·mg ·()Hab l.), 
mely később fokozatosan felemelhíM 15--30 mg (1 }!>c3 tabi:) napi 
adagra. 
Gyermekeknekésgyengébb fizikumú felnőttnek különös óvatosság
gal adható. Gyermekek átlagos napi adagja az 5 mgcot nem halad-
hatja meg. . , ·- · <' (-·-, 
Mellékhal:lisok. Napi 40 mg-nál nagyobb adagok gyakran okoz
nak parkinsonaid tüneteket. Fokozatosan emelt adage;láss·at és nem 
túl nagy(20-30 mg -ot meg nem haladó) fenntartó adagokálkalma- '··. 
zásával a mallékhatások elkerülhetők. Ritkán bőrkiütésék, sérgaság 
és allergiástpurpúra előfordulhat. . ·.·· · .. · . · 
Gyógyszerkölcsönhatások, óvatosan adható.: . . . . 
- analgetikumokkal, barbiturátokkal és más központi idegrendszerre 

ható gyógyszerekkel·(potelicirozó hatás). ; .,. ·" , 
Figyelme$tés. A vérképet és a méjfunkciót· időnként ellenőrizni 
kell.· ··· · ~ · 
SzedéSe idején alkohol nem fogyasztható. 
Alkalmazásának első szakaszában -egyénenként meghatározandó 
ideig-járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó mUnkátvégezni 
tilos. A ~ovábbiakban egyénil~ hatérozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. ol< ol< Csak vényre adhato ld. és csak egyszeri alkalom, 

.. mal, .~ a. g~kren~l~ (ge>ngg~(l) g~~Of'!()sa .. !en(l,""lh.!!ti, }~i. a . 
gyógyszer javallatai szerinti bet~Ség·esetén a .beteg'gyógyszerelé
sére területileg és szakmailag•illetékes. Csak abban az esetben ren-

. delhetó, ha a beteg gyógykezeléSe más, forgalom bá hozataira enge, 
délyezett gyógyszerrel eredményesen nem bizt()Sitható:· · .,. .. · 
Csomagolás. 20 tabi. · • ' . · ·· · ' 

TERONAC Alkaloida M 100 
tabi. 
Hatóanyag. 1 mg mazindolum tabl.-nként. 
JaVai tatok. Az elhizás minden formája- az esetleges endokrinoló
giai héttér tisztézása után - ha az energiafelvétel korlátozása javallt. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, szfvritmuszavarok, súlyos sziv-, vese
vagy májelégtelenség, súlyos hipertenzió, cerebrális folyamatok, 
pszichiátriai megbetegedések, gyomor-. bélfekély. TerhBsség~op
tatás és 12 éven aluli kor. 
Adagolás. Napi adag * tabi. reggeli után. mely szükség esetén 
1 tabl.-ra, kivételesen 2 tabl.-ra emelhető. 
A kezelés időtartama legfeljebb 3 hónap, utána 1-3 hónapos gyógy
szermaotes fogyókúra ajánlott. Mind a gyógyszeres kezelés ·'S:Iatt, 
mind utána napi 5000 kJ ( -1200 kcal) energiaértékű étrend javallt. 
Mellékhatások. Szájszárazság, idegesség, hányinger, székrékedés 
(részben az étkezési szokások megváltozása miatt), alvászavar. Rit
kábban fejféjás, szédülés, tachikardia, a szexuélis funkciók reverzíbi
lis zavara, verejtékezés, egyes esetekben bőrkiütés, midriáZis, tremor. 
Ha allergia tünetei jelentkeznek, a kezelést abba kell hagyni. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- MAO-bénftókkal, noradrenalin! depletáló vérnyomáscsökkentök

kel (vérnyomás extrém fokú emelkedése). 
óvatosan adható.: 
- antidiabetikumokkat egyéb vérnyomáscsökkentökkel (hatásuk 

módosulhat). 
Figyelmeztetés. A gyógyszert bóséges reggeli után kell bevenni! 
Hipertóniás betegek vérnyomását a kezelés alatt időszakosan ellen
őrizni kell, mart a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek' adagjának újra 
beállitása válhat szükségessé. Megváltozhat a cukorbeteg inzulinra 
és orális antidiabetikuniokra való reakciója, ezért a vércukorérték 
változását időnként ellenőrizni kell. MAO-bénltó'kezelés befejezése 
után 14 nappal kezdhető csak Teronac-kúra. 
A szlv katekolaminérzékenységét növeli, emiatt alkalmazásának idő
tartama alatt a szfv és keringés időnkénti ellenőrzése ajánlott. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának ideje alatt tilos szeszes italt fogyasztanil 
Megjegyzés. ol< Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. 
Csomagolás. 20 tabi. 



TETRACOR Chinoin B 100 
inj.,_oldat - · 
Hatqanyag. 100 mg pentetrazolum (l ml) amp.-nként; 2;5:g pen-
tetrazólúmA25 g).·üvegenként. _ . . · • · 
JavaJ.Iatok.-Hipotónia, narkózis szivszöv6dményei, fenyegetőlég
zésbénulá.S, .. altat6Sz~r;mérgezés, bro_nchopneum(mia; -· __ -- "; ~-- -,_;- : .. - -
Ellenjavallat •. Göres!Íajlam. Csecsemő' és· főleg újszűlöttkprban 

. nem :~lkalínazható, de- gyermek~orban is ellenjavalit .gö_rc;!)flajlam 
gyanuJa esetén. _ _ __ -- . ·-:-"·--, - ·--~---
Adagolás. Általános adagja felnőtteknek naponta 2-:4-.szer 1. 0-20 
csepp: -m. f ml sc., szükség_,esetén naponta_.többször. Gyermekek 
napi a<lagja. :},4_alka1Qmll)alkb. 3:mg"!lk9 .. vagyis: 1.~ éves ~orba n 

.. naponta_ 3-4-szer-5-, 1 O csepp,pe.r: ps, .dl,.,:o.u.~ •• ml-sr•·· 7",1 '\éves-
nek •naponta 3o4-szer •. ~.0-15csepp per •. os,-iiL .Q,&,-.1..ml,sc,, •••••. 
Mellékhatások •.. Nagy· adagokban . agykérgi ere(!eta : görcsöket 

_-'okozhat.- Szimpatikus izgalrhi tünetek (pl. vércukorszint-emelkedés) 
. előfordulhatnak. . . . . . . . .·. . . _ _ 
Figyelmeztetés. fenotiazinqk túladagolásakorh-:-:azoknak a görcs
küszöböt leszállitó hatása. miatt --_antidotumként-nem alkalrnazhatt). 
A gyógyszer adagolás~ során alkoholt foqyasztani tilos!. . . . .. · /' 
·Megjegyzés .. + Csak vényre adható k1. Az orvos re~delkez~e 
szerint - egy vagy két alk,alqmmal - ismételhető. " 
Csomagolás. 5 amp, (1 ml); J üveg (25 g). 

TETRACOR-EPHÉRIT Chiíi'oin B 100 
oldat . , . . . .· ..•... ·-
Hat6anyagok.),.g pentetrazolum.150.mg ephedriniun1 <:9!flratum 
(10 g).oldatban. . . . . ·• • -<' , 
Javallatok. ~thma bronchiale, emfizéma, tüdő-tbc, altatószer' 
mérg~zés, kollapszus, mGtéti sokk, szívblokk,; · _ .. .. _>- · · 
EllenJavallatok .. GorcshaJiam; csecsemő .. es foleg utszulottkor; 
hipertónia, 'kBrdiális.:dekompenzáció._ ___, ______ -_. ._·-.,. c 

Adagolás. Átlagos .adagja felnőtteknek naponta l-4-szer .1 0-20 
csepp. (Jyermel(eknek 1-,6· éves korban. naPI>nta :},4 .. szer. 5-10 
csepp, 7-,14 évesnek naponta 2-4_-szer :W .. J.5 c~epp, · . • · 
Mellékhatások. Nagy adagok agykérgi,eredetú görcsöket okoz .. 
,nak:Szimpatikus izgalmi tünejek (pl.vércukorszint"emelkedés):eló-
fordulhatnak. • . ._ . , 
Figyelmeztetés. A gyógyszer adagolása során alkoholt fogyaszta-
ni tilos! . . . . 
Megjegyzés. + csak vényre adhafó ki. AZ:orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 üveg (1 O g). 

TETRAN Chinain . S 730 
intravénás inj. .,_-.,- ·- ___ ,,~, ·.", 
Hatóanyagok. 250 mg oxytetracyclinium ·chloratum {pirroiidino
metil-oxitetradklin'Biakjában); továbbá 11 O-mg acidum escorbicum 
és 207 mg magnesium gluconicum poramp.-nként. Oldószer:<:aqua 
dest. pro i nj. (1 O ml) amp:-nként .. . --
Javallat. Az alábbi mikroorganizmusok okozta fertqzes_elf.:. rl~~ttsi: 

--ák/- Mycoplasma pneumoniae (atípusos pneumóma), ChL -pstttact 
(amitózis)~ Chi. lymphogra~ulomatis (lymp~owanuloma. venere
um); baktériumok: H. ducreyt, Pasteurella pestiS es tularens1s_. Fuso
bacterium (Piaut-Vincent-angina), Vibrio cholerae, Brucella,· Lep-
tospira, B. recurrentis (febris recurrens); -· _ "' 
antibiogram szerinti érzékenység _esetén: E. coli, Shigel_la, H. influ'en.: 
zae, Klebsiella, Streptococcus pyogenes, D. pneumomae, Staphylo-
coccus aureus· _ _ " · ~ 
penicillintúlédékenység esetén: N; gonorrhoeae, T. patlii:h.ni"l, 
L monocytogenes, C. diphtheriae, clostridiumok, B. anthracis, Fu-
sobacterium, Actiitomyces. -:--· -o J;;,- ' 

Ellenjavallatok. Tetraciklintúlérzékenység, terhesség, myasthenia 
gravis {a magnéziumtartalom miatt). ___ _ 
Adagolás. Szokásos napi adagja felnőtteknek. 500 mg (2-szer 
1 amp.), esetleg 1 OOO mg (2-szer 2 amp.). . 
Gyermekeknek: (8 éven alullehetőleg ne adtuk): naponta 10-15 
mg/ttkg, két részre osztva. (Tetranetta iv. inj.). Az 'injekciós ·oldat 
közve,tlenül a felhasználás előtt készítendő el. Az intravénás befecs
kendezés időtartama 1 perc. Alkalmazható még intrapleurálisan, 
i ntraperitoneálisan, -intraartikulárisan. .. 
Mellékhatások. Gasztrointesztinális tunetek: ·--étvágytalanság, 
'hányinger, hányás, hasmenés, glosszitisz, di~zfá_gia, ~nter_okol~isz, 
gyulladásos léziók (moniliázissal}- az anogemtáhs ·teruleten;·_,bor~l
változások: eritéma, makulopapulózus elváltozások, fotodermatóz1s; 
allergiás reakciók: urtikária, angioneurotikus 'Ödéma, -anafHaXiás 
sokk; vérképzószervlmellékhatások: leukopénia, ritkán tromboci~o
pénia, hemolitikus a':lémi~_; zs!rmáj~ májkóma. A '!:é~~en a karbaryud
nitrogén-koncentráclót novel1; am1 rossz vesemukt?.dés esetén ·t!re
verzibilissé válhat: a fejlődő csontrendszerbe beépul, a fogak letló
désa idején adva a fogakat sárgása n elszínezi; a fogzoinánc-hipo'plá
ziáját is okozhatja. 
Nem érzékeny mikroorganizmusok előretörése (pl. gomba, Staphy
lococcus, Pseudomonas) következtében szekunder tnfeke~ók ala
kulhatnak ki. . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendő: 
- penicillinkészftményekkel (azok hatását csokkent1): 
.-, májkárositó gyógyszerekkeL 



óvatosan adható: . .:.<'. : 
-' orális antikoagulánsokkal (azok hatását-elsősorban tartós·adago-

lésko'- !okozhatja). · . •. ; · • . . ··:: < . . . .; · · · 
figyelmeztetés •. c(:sont,·és".fogkárosltó' hatása miatt 8 ·éven. aluli 
gyermekeknek csak ~bban azésetben adható, ·ha, más antibiotikum 
várhatóan nem. hatékóny vagy -kontraindikált• (pL ·mycoplasma-
pneumóniílk . . .·· . . · ,.. . .•. : .•• 

. Vese- és májbetegeknek, .fatális· kimenetelO májkóma. veseelégte
-lenség lehetősége miatt; csak alapos megfontolá" után·és·csökkent 
.adagokban,adhat6. ,,_ ;! , ___ _ -.-:f~ _., ___ .... _. ·-_··---
ldőseknek_- antianabolikus· hatása ·miatt- enyhén beszűkül! vese
funkció eselén is azotémiát<OkozhatTartósadagolás során aNti""· 

. i\'!':Jl~n~~~=~~~~í':;~~~~~~~~a~~djé~~~et~~'b'á~!~k~ió 
jelentkezé!<ekor a kezelést abbá kell hagyni, . . : • ·:·o ,:.,•.. . •· · 

: Milgjegyzés: ot + Csak vényre adható ki, és csak egy!<Zéri.álkalom-
·maL. ;,. •• 
Csomagolás. 3 amp. +3 oldószeramp.(1 O ml);25 amp. +25 oldó-
szeramp. (10.ml). · ·"" '' 

TETRAN•· .Chinoin·• 'f·'110 
kenőcs n . "· . ·é 

Hatóanyag. 50 mg' oxytetracyclinium chloraltiin .. {5!g) vazelin ti
pusú kenőcsben. A 15 g-ostubus háromszoros mennyiséget tartal
·maz-. 

,:J8valla:t. Oxitetraciklinre érzékeny-mikroorganizmus-okozta bőrfer-
tőzések. · · . ·:·-n·~:~ 
Ellenjavallat. Tetraciklintúlé.rzékenység. . . . . . .. ·J • 

. Alkalmazás: A fertőzött felület megtisztltása, a pörkös felrakódáSok 
·li\La·1olyamatot ·borító hámfedéL·eltáíiolltása .után gézlapos kötés, 
mely !<ZÜkség Szarint naponta 1-2-!<Zer váltandó; ' 
Mellékhatás: .Bőrgyulladás, ilyenkor a kezelés abba hagyandó. 
Figyelmeztetés. A kezelésfolyamén.cszémolni kell rezisztens mik

. r<iorganizmusok; elsősorban gombék, staphylococcusok túlnöveke-
désével. · · · · 

. MegjegYzés.·+ Í/ény nélkül.is·kiadható. 
csóiiláiJolils,l híous (5.§); l tubus(1'5'J!l .. 

TETRAN Chinoin T 11 O 
.sebhintőpor . . . . .. .. . . : .. • ;, • 
Hatóanyagok. 500 mg oxytetracyclinum, 500' mg methylium ·pa
rahydroxybenzoicum, 9 gelactosum (1"0:g)-sebhintóporban. Aszó
róüVE!g 7 ,5-szeres inénnyiséget tartalmaz .. , ·- ---," 
Javallat. Oxitetraciklinre érzékeny mikroorganizmus okozta sebfer
tőzések. 
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Ellenjavallat. Tetraciklin-, nipagintúlérzékenység. 
Alkalmazás. Aseb, valamint a sebkörnyék megiisztftása után az 
egész seb felületét vékony rétegben behinteni. 
Figyelmeztetés. A kezelés folyamán !<Zámolni kell rezisztens mik
roorganizmusok, elsősorban gombák, staphylococcusok túlnöveke
déséveL 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. · "'""" 
Csomagolás. 1 szóródoboz (10 g); 1 szóróüveg (75 g). 

TETRAN Chinain U 11 O 
szemkenőcs ., . , , 
.Hatóanyag: 50 mg oxytetracyclinium chioratum ·(5 g) vazelin tí-
pus)l J<en(ícsben. . .. , . · . • ·· 
Javallatok. Trach6ma, conJunctivitis follicularis, fertózéses eredetil 
konjunktivitisz és blefaritisz, pioderma, ekzema impetiginosum, folli-
colitis palpebrarum. _ : _ _ .. -
Ellenjavallat. Tetraciklintúlérzékenység. . .. • .• ,. 
Alkalmazás. Trachómában naponta 3-5-ször; egyéb esélekben 
naponta 1-J-!<Zor borsónyi kenőcsöt a kezelendő felületre ... kermi. 
Megjegyzés .. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal- ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g). 

TETRAN B Chinain S 730 
drazsé . . . .. 
Hatóanyagok. 270 mg oxytetracyclinum; továbbá: 1,5 mg thiami
nium chloratum, 2,5 mg riboflavinum, 0~5 mg pyridoxínium chlora
tum, 25 mg nicotinamidum drazsénként. 
Javallat. L: Tetran inj. . .. 
Ellenjavallatok. Tetraciklintúlérzékenység, terhesség. . · 
Adagolás. Szokásos adagja felnötteknek naponta 4-szer 2 drazsé. 

. Gyermekeknek (8 éven alullehetőleg ne adjuk) naponta 50 mg/ttkg. 
négy részre osztva. --'< 
Legkedvezőbb a felszívódása, ha a beteg étkezés előtt legalább egy 
órával veszi be. . 
Mellákhatások. L: Tetran i nj. 
Gyógyszerkölcsönhatások, Együttadása tilos: 
- antacidumokkal, alumínium-, magnézium-, kalcium-, vas- és biz
, mutsókkal. tejjel és tejtermékkel (jogl>urtl). (felszlvódását csök-

kentik). ezért a bélflóra védelme céljából előírt joghurt a Tetran 
. B bevétele után 2,3 óra elteltével fogyasztandó. 
Együttadása kerülendó: 
- penicillinkészitményekkel (azok hatását csökkenti); 
- májkárosító gyógyszerekkeL , · . 
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Ovatosan adl]ató: '" . . . . 
- orális antikoagulánsokkal·( azok hatását"- elsősorban tartós adag o-·· 

láskor ,- fokozha~a:). . _ ·· • • · · ·· · · 
Figyelme:rtetés; L.: Tetraninj. . . . .. </ · 

· . Megjegy2és: ll' ll'. Csak vényre adható ki, és csak egyszeri>alkalom
mal. - Az intézet készletéből kell térltésmentesen kiadni·'a bőr' és 
· nemigondozóban gyógyszerelés alatt•álló nemi· betegnek:> • :.· 
Csomagolás. 32 drazsé; 100 drazsé.· 

TETRANETT A 
intravénás inj. 

Chinain s 730 

Hatóanyagok.100 rng oxytetracyclinium .chloraturn (pirrolidino
metil'oxitetraciklin·atakjában); to~ábbá:·44.mga~idumascorlíicum, 
83 '!'l! magnosium gluconicum porarnp.•ként.:OidóSZÍii':'<!iJi.íadest• 
pro •nJ: (5 ml) amp.-nként:•· ·• · ·• - .. ,. · ..... . ··'."""'' •·• · 
·Javallatok. L.: TetratHntravénM i nj; , •. , .•. ·, · • • · 
Ellenjavallatok. Tetraciklintúlérzékenység, myasthenia gravis (a 
magnéziumtarta_lom rrliatt). _ " . - : __ - _ - . _ . . 
Adagolás. SzoKásos·n~pi adagja gyermekeknek: 11)..:15 mg/ttkg,. 
napl•két'részre osztva;c •·· . · - .. ••· · · . 
Az-injekciós. oldat köilfetlenül·a felhasználás el6tt készltend6·eL Az 
intravénás befecs1<eride!zés, időtartama_ 1 perc.--;A,Ik~lrnazható -még 
intrapleurálisan, intraperitoneálisan,-. intraartikulárisan. ·. ... 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. Figyelme:rtetés. • 
L.: Tetran intravénás inj. - ---- , · · 
Megjegyzés. ll' ll' Csak vényre adható ki, és csak egyszeri'Íiikalom-
mal. .. .:c:c.·"''' ···"'··-. · ·15'!;: 

Csomagolás: 3 amp. +3 oldószeramp. (S"ml). ·• · "'·' 

TETRAN·HYDROCORTISON Chinain T110;'·t:2oo 
kenöcs ' ·'· , ··, 

.·Hatóanyag. 150 mg.oxytetracyclinium chioratum és 50 ·nig hydro
. ,. 'cor:tisonumaceticum microcrvstallicum:-(5 g) vaZelin tfpusú kenőcs-

ben.- ...:.:-A-15 g-os tubus háromszoros mennyiséget tartalmaz.~,--.--
,;_;:Ja'Valtat:' Oxitetraciklinre érzékeny mikroorganitmus okozta· b6_tin-

fekciók; atópiás. és k.ontakt dermatitiszek. . ...... , . . . • 
Ellenjavallatok. Akut herpes simplex, viíriéena:·goriíbáHölyarná' 
tok, bőrtuberkulózis, tetraciklintúlérzékénység: ·"·"!';~"::''· 
Alkalmazás. A fertőzött felület megtisztítása; a pörkös felrakódások 

··és a folyamatot borltó hámfedél''eltévblitása után gézlapos kötés, 
amely szükség:szerint naponta--1-2·szer--Váltand6'.-J, ~--·"'-
Figyelmeztetés. A kezelésfolyamán számolni kell rezisztens mik
roorganizmusok, elsősorban staphylococcosok; .gombáktúlnövéke-
désével. .·· ..• •· 
Nagyfelületről a hidrokortizon felszlvódhat; és általános hatást fejt· 
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het ki. Minthogy a hidrokortizon a sarjadzást gátolja, renyhén granu
láló folyamatra hosszabb ideig nem alkalmazható. Használata köz
ben az alkalmazás területén esetleg kifejlődő bőrizgalom esetén a 
kezelés abbahagyandó. 
Megjegyzés. ll' Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 tubus (5 g); 1 tubus (15 g). 

TETAINFAN Chinain S 730 
por 
Hatóanyagok. 2,0 g oxitetracyclin um; tovébbá: 12 mg thiaminium 
chloratum, 20 mg riboflavinum, 4 mg pyridoxinium chioratum 
200 mg nicotinamidum (20 g) porban. ' 
Javallat. Penicillinre nem reagáló fert6zések. Az alábbi kórokozók 
várhatóan érzékenyek: rickettsiék, Mycoplasma.pneumoniae (atipu
sos pneumónia), Chi. psittaci (ornitózis); baktériumok: Pasteurella 
pe$_tis és tularensis, Fusobacterium (Piaut-Vincent-angina), Vibrio 
cho.le~ae, brucell~, ~eptospira, B. recurrentis (febris recurrens); 
antib1ogra!" szermtt érzékenység esetén: E. coli, Shigella, H.-jnfluen
zae, Klebsiella, Streptococcus pyogenes, D. pneumoniae, Staphylo
coccus aureos; 
penicillintúlérzékenység esetén: N. gonorrhoeae, T. pallidUm, L. mo
nocytogenes, C. diphteriae, clostridiumok, B. anthracis, Fusobacte-
rium, Actinomyces. • 
El!e.njavallat. Tetraciklintúlérzékenység. 
Adagolás. Szokásos adagja gyermekeknek 50 mg/ttkg/nap, 4-6 
adagra osztva. A dobozban elhelyezett mérőkanál 50 mg hatóanya
got tartalmaz 0,5 g porban. Felszivódás a legkedvezőbb, ha a beteg 
étkezés előtt legalább 1 órával veszi be. 
Mellékhatások. L.: Tetran inj. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
- antaciduri1okkal, alumfnium-, magnézium-, kalcium-, vas- éS biz

mutsókkal, tejjel és tejtermékekkel (joghurt) (felszlvódását csök· 
kent1k), ezért a bélflóra védelme céljából elói rt joghurt a Tetriofan 
bevétele után 2-3 óra elteltével fogyasztandó. , 

Együttadása kerülendó: 
- penicillinkészitményekkel (azok hatását csökkenti)· 
- májkárositó gyógyszerekkeL ' 
Ovatosan adható: 
- orális antikoagulánsokkal (azok hatását- elsősorban tartós adago-

láskor- !okozhatja). 
Figyelmeztetés. L.: Tetran inj. 
Megjegyzés. ll' ll' Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom-
ma!. , 
Csomagolás. 20 g. . 
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THIOCTACID H<>mburg. M 400; mM 990~' 
inj;-'i· .. ___ ; _ _ _ -· -
Hatóanyag; 50 mg acidum thiocticutn (2 ml) amp.-nkéht 
Javallatake Zslrméj, _ májcirrózis; alkoholabúzust, gombamérgezést 
követő májkárosodás, alkoholos és diabetikus. polineuropátia. : . 
Ellenjavallatok. Csecsemókriek; és_ újszülötteknek a készrtm'ény a 
benzilalkoholtartalom miatt nem adható: Terhesség esetánadagolá
sa megfontolást igényel. 

•· Adagolás. Napi adag 100 mg (2 amp.) lassan iv .. kb. 1 amp./perc 
. sebességgel vagy im. lehetőleg két részletben. Súlyos esetben, pl. 

polineurapátia vagy gombamérgezés esetán 300 mg (6 amp.) na
ponta, életveszély esetán a napi adag 500 mg-ig (10 amp.)növel-
het6 ... _. ... . . . . . - . -_·_· · · , ... · .. · ·.· .. ·· 
Melllikhatások: Gyors beadáskor·'nehézlégzé!í; fejfájás:;· •'· 
GyógyszerkölC::sönhátás. Együttildása kerülendtJ: . · 
-' cisplatinnal (hatását csökkenti). 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának időtartam.a alattszeszes italtfo-
gyasztani tilos! · . _ . · 
Megjegyzés. If<. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti ( gondozóin
tézetil felhasználásra. · 
Csomagolás. 50 amp. (2 ml). 

THYRANON Organon M 700 
tabi. . 
Hatóanyag. 100 mg thyreoidea pulvis (szervesen kötöttjód:0.3%) 
tabl.'hként. . . . . . · . . . . ._ 
Javallatok. Enyhe és Súlyosabb fokú hipotireóidizrnus, rnixödéma, 
kretinizmuS;·adipozifás (a hipofízer eredetű és a dystrophia'jiöipOsö~ 
genitalis is). ... · · · 
Ellenjavallatok. Hipogonadizmus, nefrózis. ''-...,:_/ 
Adagolás. Individuális. A kezelést általábarfkls adagOkkal kell kez
deni ( csecsemtiknek .2-8 hónapos korig napi 6,5 mg. gyermekeknek 
naponta 12,5 mg-tól '25 mg-ig, felnőtteknek 37.5 mg'tól 75 mg
·ig), majd fokotatosan emelni az optimális adag ig. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adha_tó: · . 
-·antikoagulánsokkal és antidiabetikumma'. (hatásukat me!;Jváltoz-

íathatja}: • · · ·::· ····· :· ····· ··· ··:····· · _ ~···· · 
Figyelmeztetés. Kardiovaszkuláris rendellenességek ..Setén csak 
óvatosan adható. Alkalmazása szükségessé teheti az egyidejúleg 
használt inzulin, ill. az orális antidiSbetikumok~-JOVábbfl antikoagu
lánsok adagjának újbóli megállapltását. Az 'adagok beállitásának 
ideje alatt a pulzusszámot ellenő~zni kell. . · · 
A teljes hatás elérése érdekébeh a tabl.-t jól szét kell rágni. 
Megjegyzés. If<' Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalpm
mal. -Az orvos akkor rendelheti; ha azt a területileg;·iiE'Siakmailag 
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illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. - Csak abban az--esetben rendelhető, ha a beteg 
gyógykezelése más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszer
rel-eredményesen nem biztosftható. 
Csomagolás. 30 tabi. 

THYREOTOM Germed · ._-M.:..tOO 
tabi. 
Hatóanyagok. 10 11g liothyroninum, 40 11g levothyroxinum tabl.
nként. 
Jávallatok. Hipotireózis, eutireoid strúma, pajzsmirigymOtét utáni 
strúma profilaxis_a, hipertireózisban tireosztatikummal együtt. 
Ellenjavallatok. Miokardiális infarktus, angina pectoris, miokardi
tisz, "tachikardiával járó kardiális inszufficiencia. 
Adagolás. Individuális: az életkort és a kórképet figyelembe véve 
szokásos adagja feln6tteknek napi 1-3 tabi. 
Mellékhatások. Ritkán hányinger, fejfájás, amely a napi adag 
csökkentésével elmúlik. . . 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal --ismételhető. 
Csomagolás. 60 tabi. 

TIAPRIDAL Delegrange C 200 
inj.,·tabl. 
Hatóanyag. 100 mg tiapridumottartalmaz, (sósavas só formájá
ban) 2 Ílll amp."nként, ill. tabl.-nként. 
Javai látok. Extrapii'amidális hiperkinézis, remegések bizonyos for
mái, chorea; ideg- vagy izomeredata fájdalom, fejfájás, görcsök; akut 
és krónikus alkoholizmus okozta idegrendsieri ártalmak (praedeliri
um tremens); magatartászavarok nyugtaláhsággal és- anxietással, 
kiJJönösen időskorban. 
Adagolás. Tabi. átlagos adagja felntitteknek naponta 1-2 tabi. /nj. 
naponta 1-2 amp. im. vag'{ ív. Hipovolémia veszélyemiatt biztosita
ni kell az intravénás perfúzió mielóbbi alkalmazhatóságát hogy 
szükség es~tén az érrendszer feltölthető legyen. Az artériás hipoten
zió_lehetóSége miatt a beteget óvatOsan vizszintesbe kell helyezni. 
Mellékhatások. Nyomottság, aluszékonyság; korai diszkinéziák 
(torticollis spastica, okulogiriás krizis, trizmus), egyéb extrapirami
dális szindrómák, ezek antikolinergikumokkal megsz_üntethet6k. 
Hosszabb ideig tartó kezelés folyamán tardlv diszkinézia is előfor
dulhat. Az antiparkinsonos hatású antikolinergikumok ez. esetben 
hatástalanok. sőt rosszabbodást is kiválthatnak. Előfordulhat még: 
or:tosztatikus hipoténzió, impotencia, frigiditás, amenorJea,-galaktor
rea, ginekomasztia, hiperprolaktinémia, testtömeg-gyarapodás, ez 
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utóbbi1elentős is lehet Mindezek a gyógyszeradagolás felfügg;,..
tését,-esetleg már-a csökkentését követöen-inegszúnnek. 
Gyógyszerkölcsönbatások. óvatosan adható· · .. · · 
- antihiperténzívumokkal, a központi idegrends~ert gátló_ szerákkel 
· (hatásfokozódás). · 

Figyelmeztetés. Elővigyázatosság ajántoll magas láz esetán . ez 
ugya nt~ része lehet annak a tünetcsop~rtnak (sápadtslig; magas láz, 

- vegetatiV zavarok), amelyet neurolepttkumok okozhatnak; 
Idős egyéneknek nagyobb az érzékenysége (sze6ativ és hipötenziv 
hatás). továbbá óvatosan adandó súlyos kardiovaszkuláriszavarok
ban (hemodinámiás változások, hipotenzió) és veseelégtelenségben 
(túladagolás veszélye)>. ·.·• ·. . . . . ... ·•• 
ParkinS(lOOS betegeknek esak külörqsgonddal kíválaszt~tt esetek
ben és adagolásban (a doplíl<ezelés kapcsán felmeriilömellékhatá-
sok-kivédésére)-_a_Qható. _ - · -- ·· 
Fokozott ellenőrzést (EEG-kontroll) ·igényelnek az epilepsziában 
szenvedők (görcsküszöbcsökkenés). 
Ali<Q!mazáSának első szakaszábán - egyénenként meghatározandó 
odeog 4átiilnv~t vezetni vagy baleseti veszéllyel járó rnunkát végezni 
to Ios. A továbbookban egyénileg határozandó meg a ti_lalom mérté'~e: 
A kezelés -alatt szeszes-ital:fogyasztása tilos! . _ -- -- ~-
Megjegyzés. ~ ~ /nj. kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti(gondo-
zóintézeti) felhasználásra. · • 
Tabi. Csak vényre adható ki, és csak egyszeri- alkalommai.:;Az a·, __ 
s~akre':ldelé~ (gondozó} szakorvosa rendelheti,- aki a gyógyszer ja
~allatal sz~nntt. bet~gség esetán _a _beteg gyógy~ezeltisére t!3rületileg 
es szakmallag tlletekes.- Csak abban-az_esetben r8ndelhet6 ha a 
beteg gyógykezelése. -m~s. forgalomba,· hozataira .·.engedélyezett 
gyógyszerrel ·eredményesen nem btztosftható. _ ,_.: , __ - ___ : 
.Parkin~~>n-~~~ban-~,~t·:~zindrómában-szenV~dő betegne~ a kez~1óoi
vos [korz~~~~ uzemt_pzyos vagy_elmeszakren_delés-(gondozó) szakor
vosal térítésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 20·!abl.; 12 amp, 

TIGASON Roche rnS 91 O 
kar)siu_19_. , __ , __ ,· _ ._:· ____ --- _ _ _ _ ---.-- _ _, _ .--.- _- __ -.:· 
Hatóanyag. 1 O mg;ill. 25 mg etretinatum kápszulllnként;- · ". 
J~~al_~at9k. Más kezelésre_ rt::zi~ztens .$úlyos; kiterje_jj(pszQifázis, 

_ kulo!lo~en erythroderma psonattcuml' lokalizált _vagy_-.generalizált 
pso~tast_s -P.!J~ulosa;: lchthyosis congenita, pityriasis rubra marbus 
Daner, valarnint-a-bőr _egyéb s~lyos~ más-gyóg'{kezelésre-r~zisztens 
-szaru~odási_ rendellenesSégei. . : __ _ : - .. _, 
Ell_emavallatok. Terhesség, Teratogén ,hatása miatt alkalmazása 
szulőkorban levő nőknek ellenjavallt (l. Figyelmeztetést is), Máj- és 
~esee_l~gfelenség~-;h_ipervi~at'l1i_n{>z;i_s~ -e~r~!~náq:úl_~_~_ékenys~g.-
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Adagolás. Individuális, amit az egyénenként eltérö·fel~iVÓdás--és 
metabolizmussebesség indokol. Az alábbi adagolási séma irénYad6 

· lehet · · 
Felnőttek: kezdeti napi adag 0,75-1 mg/ttkg, 2-'3 adagra osztva. 
A napl 75 rng adag alatti mennyiség 2-4 -hétig- adható. Fenntartó 
adagja a terápiás eredménynek és _a túróképességnek-megfelelóen 
határozható meg. általában napi 0,5 mg/ttkg, 6-8 héten.J<e~ül. 
Pszoriázisos betegek kezelése az állapot megfelelő javuláSa--e-setén 
megszakitható, kiújulásakor ismét a fenti gyógymód alkalmazható. 
Veleszületett diszkeratózisos betegek adagja általában napi 0,25 mg 
és -0,5 mg/ttkg között van. Szarusodási zavarok-esetén a legkisebb 
hatásos, de még jól elviselhető adaggal kell fenntartó kezelést foly
tatm (0.25-0,5 mg/ttkg/nap), nagyobb adagok alkalmazása nem 
javallt. · · · 
Gyermekek és idős betegek adagja megegyezik a felnőttek adagjá-

··~val.. - - - ( -
A szokásos lokális -kezelés Tigason alkalmazása· alatt ís fenntart~ 

··-ható. 
Mellékhatások: ÁÍtalában az A-vitamin túladagolásakor jelentke
ző tuoetekkel egyeznek·:meg_: az ajkak kisz_l.lradása, kailitisz és a bór 
berepedezése, amelyek zsíroS kenócsöR-alkBimazásával enyhíthetők. 
A nyálkahértyák és" az átmeneti hámrétegek kiszáradása, ill. gyulla
dásos tünetek fellépése. Gyakran reverzíbilis hajhullás. Ritkán szom
júságérzés és izzadás. Testszerte, de leggyakrabban a tenyéren és 
talpon a bőr elvékonyodása és hámlása. Esetleg j)aronichia. 
A. transzamináz~ és alkalikusfoszfatáz-szint reverzfbilis emelkedése. 
Ritkán hepatitisz. 
Nagyobb adagok hatására a trigliceridszint reverzíbilis emelkedése, 

-- különösen cukorbetegek, elhízott, alkoholista és :H pidanyagcsere-
zavarban szenvedő betegeken. ., , · · 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
-A-vitaminnal (hipervitaminózisos tüneteket okozhSt, a ilormális 

A-vitamin-vérszint befolyásolása nélkül). · .. 
óvatosan adható: 
- fenitoinnal (ennek fehérjekötését részlegesen csökkenti). 
Figyelmeztetés. Súlyos vagy a terhességet gátló betegség esetén 
más gyógykezelési alternatíva hiányában gondos megfontolás, va~ 
Iamint az előnyök és kockázat mérlegelése után- aZ alá:bbi óVintéz
kedések mallett alkalmazható. 
1. A kezelés alatt és a gyógyszerszedés! követő 1 évig aszülőkorban 

levő nőknek állandó fogamzásgátlás! kell alkalmazni. Ezt az utó
kezelés, -esetleges intermittáló kezelés alatt -is, és az aZt követő 1 
évig fenn kell tartani. Ha a kezelés alatt vagy az azt köVetó--l éven 
belül terhesség következik be, magzati fejlődési rendellenesség-
gel kell számolni (pl. exencefáliaj. · · . -
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2. Szülő~orban lev~ nőbet!'Qelt terhessé.!Jét a ~ezelés meg~ezdése 
előtt ~o .. ~eH zér~o. valamont ~yértelmu .és részletes tájék()ztatást
kelladno az el6vogyázatosságo ontézkedésekről és a várható'kocká
zatról ·arra. az esetre, .ha a terhesség a kezelés ·alatt vagy az. azt 

. követó,-12 hónapon belül következne be. , . . . . . 
A .. kezelés .előtt. és után egy hónaPPal •. :Valami.nL.azt · követően 
3 hó'!~pos·od6közönként·a májfunkciót ellenőrizni.keii:Májtoxicitás 

.... lJyanuJa~ ~té n a kezelést abba kell hagyni. A szérum trigliceridszint
. Jét- ituJonasen cuko.rbetegek. elhlzott,.alkoholista és lipidanyagcse
. re-za~arban szenvedő betegek esetében.-, ellenőrizni kell. . · 
Mewegvzée. o~;· Csa~ vény~ ~dhat~ ki •. és. csak ~gyszeri alkalom
mal .. - ;Az· Eg~u.gyo, ,MonoSZ!érn•m, <ll tale ,meghatároz~ltt .• havi 

. ~nnyoség.~ereteo kozott•az eg~gYc' szaKigazgatáSiszeJYyeze
t6Je által koJelolt szakr~n~elés; oJt:·gondozó áltáh nyHvántá:t!Oit és 

· gondozott .·betegek kozul .azok crészéred·endelltetó, akiknek .azt. a 
sza~maUag illetéke$ fel~gyel6 szakf6oril&s előzetesen jó~áhag'yta. 
A ~oJelolt szakrendelési oU. gond11zó vezetője."-a beteg nevének. a 
szukséges gyógyszer megnevezéSének; havonta kiadható mennyiSé' 
gének, a gyógyszerelés odOtartamának Jelt.üntetésével -: értesiti a 

·.·területileg illetékes. gyógyszert árat. vaJamint 0.beteg kezel66rvoSél. · · 
: A gyógyszertár a. beteget ·nyilvánta\';ásba ·veszi; utóbbi alapjári a 

havonta megállapitott mennyiségO .gyógyszért adhatja ki~· · · 
.. Csomagolás. · · ., . , . 

. ':;~\~'l"> 
TIMIDON Alkaloida . ···' Y,OOO 

hüvelytabl., zselé . . .. . ..:.i ... :·· 
Hatóany~goko 6 mg cetrimonium bromatum, i SO. mg' acj~~ní iiir
ta~cum huv~Jytabl,-nként; 200. '!'!! cetrimonium.bromatum.l op,.rrog 
a~t~um_ lacttcum; 100 mg chtnmiUm·-·C?hloratum,· 600 mg"actdum 
borocum (50 g) tubusonként. ,.. · 
Ja)lailat. Lokális antikonéipiens: · , .. · . · . , .. ,. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. . · ... 
Csomagolás. 15 tabi.; 1 tubus (csővel), (cső. nélkül).· 

· .. ···.'"' 

TIMOP':flc • Human · ' ' ' ;·,:.. . . .. . .·c;, ., . ,U,200 
0,25%•45:.0,5% szemcsepp· . ' . , •. ,',·.: : . 
Hatóanyag. 2.? mg, ilt 5,0 mg timololum· (maleá~ f&rmájában) 
1 ml pufferolt vozes oldatban. . .. r · · . >·. . .r 

· · Tartósitószer: 0;1 'mg/ml.benzalkonium "Chloratum: . ~· , .. · .. • 
Jav.all11tok: A fokozott intraokuláris·nyomás csökkentése nyitott 

.. zugú.~laukómában,t~fákiás glaukómában (~ontaktlencsét viselökön 
·JS), bozanyos másodlagOS;!!I~ukómafajtákban. '· ·.···. .. .. , .·• · 
Szak zugú glaukómában csaiC!niOtikummal egyiitt .. alkWnaz~ató. 
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Ellenjavallatok. Asthma bronchiale vagy asthma bronchiale a kór
tortértetb~n, vagy ~úlyos, kr6nikus obstruktiv tüdóbetegl)ég; sinus
bradokardoa (50/mon vagy ez alatti frekvencia), ll. és lll. fokú AV
blokk, kardiális dekompenzáció, sziveredetú sokk; -Tinioptic-oldat 
iránti túlérzékenység. 
Adagolésa gyermekeknek nem ajánlott. . 
Adagolás és alkalmazás .. Kezdó ada~ naponta 2-szerJcsepp a 
0,25%-os vagy ha a klimkal tonetek szukségessé teszik,"B"O~os 
oldatbóL Ha a szemnyomás a kivánt kedvező értéket elérte, elegendő 
lehet a .naponta egyszeri alkalmazás is, de szükség esetén naponta 
kétszer 1s adható. A szemnyomás napszaki ingadozásamiatt célszeríJ 
a hatás megít$1éséhez a szemnyomást naponta különböz6 időpon
tokban mérni. Ha szükséges, a kezelés miotikumok, epinefrinkészft
mények és szisztémásan adott karboanhidráz-gátlók alkalmazásával 
egészíthető ki. · 
Mellékhatások. A szemirritáció jelei és tünetei, ideértve a konjunk· 
t1v1t1szt, a blefantiszt, kerat1t1szt, valamint a csökkent szaruhártya
érzékenységet. Látászavarok, ideértve a fénytörési változásokat 
(egyes~sete~ben a miotikum terápia megszüntetése miatt), diplopia 
és ptózos. A tomolai esetleges felszivódása miatt az alábbi mallékha
tások jelentkezhetnek: bradikardia, aritmia, hipotenzió, szinkápe, 
szivmegállás, cerebrovaszkuláris zavar, agyi vérszegénység, pangá
sos szivelégtelenség, palpitáció; bronchospazmus (főként olyari be· 
tegeken, akik korábban már bronchospasztikus betegségben szen
vedtek).légzési elégtelenség, légszomj; fejfájás, aszténia, hányinger 
szédülés, depresszió; bőrkiütések. ' 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- epinefrintartalmú készitménnyel (pupillatágulat léphet fel); 
- katekolammdepléc16t okozó és a kalciumtranszportot gátló szerak-

kel (alacsony vérnyomás és/vagy kifejezett bradikardia); 
- egyéb, per os alkalmazható béta-receptor-blokkolókkal (addíciós 

hatást fejthet ki a szemnyomásra és a béta-blokkolókra jellemző 
klinikai hatásokra, pLvérnyomáscsökkenés, bradikardia). 

Fogyelmeztetés. Helyo alkalmazása során is ugyanazon mellékha· 
tások léphetnek fel, mint a szisztémásan adott béta-blokkolók ada
golásakor. 
Bradikar~ia -e~etén ~ mg atr?pin iv:, -ha--az eredménytelen; béta
~eceptor-lzgato (pl. 1zoprenahn) a~ható. A bronchusgörcs oldására 
IS béta-receptor-izgató alkalmazható inj. vagy aeroszol formájában. 
Szívelégtelenségben szenved6 betegeken csak az alapbetegSég ke
zelése után alkalmazható; az alkalmazás időtartama alatt a betegek 
fokozott .kardiológiai -ellenőrzése szükséges. . · 
TerhesSégben vagy szoptatás alatt ( csecsemökre gyakorolt esetle
ges toxikus hatás miatt) a várható előnyök és az alkalmazással járó 
esétleges kockázat mérlegelése után adható csak. 
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Szúk zugú .glaukóinában önmagában sOhcisern ·alkalmazható;-.:csak 
miotikummal .együtt.-_._- · · --< _ _ _ _ _ -'<- _ ------~- . _ 
Használ~t utánaz-üveg azonnal-lezár~n,q_ó. Bontás után egy hon~p1g · 
használható fel. ·.. •. • . ··. '• . . . , " . ·.··. . 
Alkalmazása Íáté:Szavart _okozhat Gármtlvez_~tés, ·.baleseti _veszéllyel -
járó munkal). · · . . •· .:·· .... · .... • .. 
Megjegyzés. ol< Csak vényre:adható.kl, _és· csak e9ysz_enalkalom: 
rnal. A körzeti orvos. üzemi kö~eti orv_os, uzemorvos-(továbbJakban: 
a-kezelőorvos) akkor rendelheti,-ha azt a területileg és .. ~akma_ilag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozo) szakor
vosa jaVasolja."· A javaslatrit tevő. intézet_ meg(levezését a_ jav_~~~at 
keltét :a vény hátlapján fel kell.tüntetni. Akezelóorv.os -,·krónJk~s 
bete_gségekesetén~ajaváslat.ala:Pi-~.Or:~!l(JB_k-~el_tétől~~fu:n:i_tya.rn!l.XI
málisan .. l2 hónapig-re.~élelhetU••gyógyszert.:Amenny•ben.~ beteg 
számára. ezt az időtartamct méghaladóan.továbbra _is_ .. s~ükséges a 
·gyógyszer, úgy az--csak újabb szakintézeti javaslat;alapján re~t;tel-
hető. . . . . . . .. . _ . 
Glaukómában szenvedó beteg kezelőorvosa- (korzet1, .uzemorvos) a 

. _g'y_ógyszert_;térítésmentesen rendelheti. - . ' - ':' 
:csak: abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése.más;·--.-

--_lOrgalomba-~-hozatalra engedélyezett-- gyógyszerrel. _.-_erédmény!3~en 
nem biztosítható. :-
Csomagolás. 0,25%-os·oldat (5 ml); 0,5%-os oldat (5 ml). 

TINDURIN EGIS S 100 
tabi , . . . .- '" ··· 
HaÍóanyag; 25 mg pyrimeihaminum tabl.-nként.- /. '_-<"'';__.~ 
JavallatOk. ToXoplasmózis (kongenitális-és szerzett forrhái),; mal_á
ria (profilaxis éS kezelés), primer pqlicitémiCI ~főleg olyan es_etekben. 
amelyekben -a röntgenbesugárzá.s.vagy a rad1oaktí~ fos~fo_r alkalma
zása nem 'járt eredménnyel), uvettiS-?: _ (toxoplasmóz1sos es tsmeretlen 
eredetű). _ _ __ , . 
EllenjavaU_at()k. -Az eritropoázis anérniával járó ká~o.soQ_á~a, (anae-
mia_perniciosa),_g·raviditás. . _- -. 
Adagolás. Toxoplasmózis kezelésére felnőtteknek napl 25: mg (1 
tabi.}+ 1 ~3· g·szulfonamid (Superseptyl)· 34 részletben, A;T•.ndunn 
összmennyisége .. _-: 20 _napos kezelési p·enódust_ s~_amnva -
400-500 mg amelyhez ;20-60 g szulfonamid ,adható. 
Gyermekekn~k: az e_l_ső 2 napon 3 hónaposna.k XI taQI., 1 évesnek ~ 
tabi., 3 évesnek %.tabi,. 6.év.esnek 1 t;ibl .. 12 évesnek .l ló tabi .. matd 
2-4 hétig fele adag ( lenntartó kezeJé"s) 0,5-,J· g stulfonam•l'!dat(Su
persepWI): kombinálva. Másik terápiás eljárás: . kezgettől)ogva. a 
kisebb lenntartó adag (0,5 mg/ttkg) 34 hétig, ugyancsak szullon
amidda_l kornbinálv~, 
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A malária profilaxisára_az adagja heti egy aikalainmal feln6ft8knek 
25 mg (1 tabi.); gyermekeknek: 0-6 éves korig6,25 mg (14 tabi.), 
5-15 éves korig 12,5 mg (%-1 tabi.) hetente. Akut róham kezelésére 
felnőttekneknaponta 25-50 mg (1-2 tabi.), két napon át. Gyerme
keknek naponta 12,5-25 mg (%-1 tabi.) két napon át. Po/icitémiá
ban a kezdő adag napi 50 mg. A retikulocitaszám csökkenés-e 5-1 O 
nap alatt, az eritrocitáké 20-50 nap alatt következik be. 5.x,J(/!;:,t-nél 
alacsonyabb eritrocitaszám esetén a kezelést napi 25 rfiQ--os- ada
gokkal kell folytatni. A kúra ideje 2-10 hét. 
Uveitiszek kezelése: az első három napon 100 mg/nap (4 tabi.), 
majd 50 mg/nap (2 tabi.). A javulás általában már az első 5 napon 
mutatkozik; Az esetben, ha a kedvező hatás ez idő alatt mégsem 
jelentkezne, célszerű folytatni a terápiát. 
Mellékhatások. Enyhe gasztrointesztinális panas?ok. Nagy ada
goktól folsavhiányos tünetek (megaloblasztos anémia), trombocito
pénia és leukopénia előfordulhat. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adható: 
- kininnel (fokozza hatását); 
- Potasepttel, Sumetrolimmal (a megaloblasztos anémia veszélye 

növekszik). · 
Figyelmeztetés. A mallékhatások megelőzésére folsav és 8.12-vita
min adása indokolt, ez nem befolyásolja a Tindurin-terápia eredmé
nyességét. 
Hosszú ideig tartó kezelés esetéri rendszeres vérképellenőrzés szük
séges. 
Megj&gyzés. lll Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint..:.. egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 30 tabi. 

TINIDAZOL Polfa mT 160 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg tinidazolum tabl.-nként. 
Javallatok. Férfi- és nőbetegek trichomoncis-fertőzése. Entani·oeba 
histolytiea, Giardia lamblia okozta fertőzések. 
Ellenjavallatok. Káros vérképeltérés, központi idegrendszeri zava
rok:' A terhesség ·első trimesztere, szoptatás. Tinida'zol-túlérzé}ceny-
ség. · __ :: 
Adagolás. Tríchomoniázis és giardiázis: felnőtteknek 4 tábl. (2 g) 
egyszeri adagban: gyermekeknek: 50-60 mg/ttkg egyszeri adagban. 
Ritkán szükségessé válhat az adag ismételt egYszeri bevétele. 
Amóbiázis: Akut intesztináfis amóbíázis: felnőtteknek naponta egy
szer 4 tabi. (2 g) 2-3 napig. A kúra hatástalansága esetén ismét 2 g; 
összesen 5 napig folytatható a kezelés. 
Gye;mekeknek: 50-60 mg/ttkg naponta egyszer, 3 napig: 
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Amőbás máitályog: felnőtteknek ?r-4 tabi. (1.5-2 g) 3 napig. Akúra 
hatástalansága eselén további 2 napig adható. Az alkalmazott ossz
mennyiségnem haladhatja mega 7,5-10 g-ot {15-20tabi.) .. Gyer
mekeknek: 5MO mg{ttkg 5 napig. 
A kezeléssei egyidejOieg a,tályogot ki kell üriteni. 
Atablettákat.étkezés alatt vagy,után kell bevenni. 
Egyidej O liaginálls éandidiázis .esetén helyi nisztatink."elás javallt. · 
MellékhatásÓk; Enyhé gásztrointesztinális zavarok, enyhe leuko
pénia. Ritkán neurológiai-zavarok, szédülés, mozgási inkoordináció, 
ataxia, amelyek a kezelés felfüggesztésekor :meg~zúnnek. Ritkán 
allergiás tünetek; _ , _ . 
Figyelmeztetés. A terhesség más?dik-harmadik ·trimeszterében 
csak a várható terápiás eredmény,. dl• a, fetugra. klf.e)lett Mgativ 
hatások kockázatának alápos .méilegelélle után .al.kalmazható- •·· 
Alkohol egyidej a fogyasztása kerülendő,•hási fájdalmat;.bőrpirt, há, 
nyást okozhat. · · 
2 napon túli adagolás esetén Jaboratóriumi ellenőrzés szükséges. 
Megjegyzés: li! Csak vényre ·adható ki. Az_ orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető.. - _, _ 
Csomagolás. 4 tabi. f · · 

TISACID Alkaloida J 200 
tabi. • . . . 
Hatóanyag. 500 mg aluminium~magnesium-hydroxydatum- ·~-
carbonicul'n-hydraturn tabl.-nként. 
Javallatok. Hiperaciditás, akut krónik!JS gasztritisz, ulcus :duodeni 
et ventricui i, gyomorégés.,__ _ :·o __ __ <"' 
Adagolás. Feln6tteknek: a főétkezések után 1 6rával.,172 .. ~abL. 
szükség-esetén a főétkezések közötti időszakban és az esti lefekvéS 
előtt további 1-2 tabi. Szétrágva vagy egészben, kevés vizzel kell 
lenyel ni. 
Mellékhatások. Obstipáció, eruktáció. . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása. tilos:' 
-tetraciklinekkeL(kelátképzódés miatti, antibiotikumhatás-csökke-

nés). Bevételök között. legalább két órának kell elt<;lnie. . 
Figyelmeztetés. A gyomornedv pH-Jának móc;los•tása ,m•a~ az 

' egyW terápiára· ll'eáiUtott gyógyszerek: és a. TISSCid·Jabl: . bevetele 
' között egy óra szünetet célszerú tartant · 

Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 30 tabi. 

TISASEN A+ B Alkaloida J.:l.OO 
drazsé _,_ _ " . _ . ___ ,.. -·"' :- :.. ,-,, ,,_ ,_,. 
Hatóanyag. 1 O mg sennozid A +.B drazsénként. ,, ,. ,,,, .... 
Javallatok. Különbözó eredetú_- (pl. hab1tuáhs,:: posztoperatív_.-~ter_.., 
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hességi) spasztikus, ill. atóniás obstipáció, továbbá mlitéti előkészí
tés. 
Ellenjavallatok. Bélelzáródás. Káliumhiányos állapot. 
Adagolás. Feln6tteknek a széklet rendezése céljából 1-2 drazsé 
este, hashajtásra 2-4 drazsé, étkezés után. 
Gyermekeknek 1 drazSé este;- étkezés után. 
Mellékhatások. Flatulencia, abdominális fájdalmak. 
Figyelmeztetés. Tartós alkalmazása elektrolit- (fóleg i(+cyvesz
téssel jár. Szoptató anya számára a rendszeres vagy gyakori alkalma
zása kerülendó. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 30 db drazsé. 

TISERC!N EG IS C 200 
drazsé, inj. 
Hatóanyag. 25 mg levomepromazinum drazsénként; 25 mg Jevo
mepromazinum (1 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Mctoros és pszichés nyugtalanság, paranoid-halluci
nációs szindrómák {szkizofrénia, delírium. pszkhoorganikus szind
rómák). Tartós altatás. Adjuvánsként epilepszia, oligofrénia, agitált 
depresszió kezelésében. Neurózisok {szorongás, alvászavar). :Anal
getikumok potenciálása, anesztézia előkészitésa és potenciálása. 
Ellenjavallatok. Májkárosodás. A vérképzőrendszer megbetege
d~se. ,Keringési elégtelenség. Terhesség. Olyan bántalmak, malyek
ben a vérnyomás hirtelen esésére lehet számítani, valamint alkohol, 
·narkotikum, hipnotikum okozta kómás állapot. 
Adagolás. A kezel~st kis adaggal kell kezdeni, ez később az egyéni 
tOrőképesség figyelembevételével fokozatosan emelhető, majd a 
javulás beállta után az egyénenként változó fenntartó adagig kell 
csökkenteni. 
Pszichózisban a napi kezdó adag 25-50 mg (1-2 drazsé), ez általá
ban napi 150-250 mg-ig (5-10 drazsé) emelhetó, majd a hatás 
jelentkezésétól a fenntartó adagra csökkenthető. 
Narkózisban a napi kezdő adag 12,5-25 mg (~1 drazsé), az adag 
napi 75-100 mg-ig (3-4 drazsé) növelhető, majd a javulás utána 
csökkentett-fenntartó adagrakell rátérni. A napi adagot-2-4 r~szlet
ben ajánlatos bevenni. {Kisebb egyszeri adagok esetén a Tisercinetta 
drazsé alkalmazása indokolt.) 
Aparenterá/is alkalmazásra akkor kerül sor, ha a per os adagolás nem 
valósitható meg. Napi adagja ilyenkor általában 75-100 mg (3-4 
amp.), ágynyugalom biztositása, valamint tenzió- és pulzusellenőr-
zés mellett. Az inj. alkalmazási módja: mélye_n az izomba. lv. is 
alkalmazható, erősen higitva, cseppinfúzió formájában (50-100 mg 
lisarein 250 ml izotóniás nátrium-klorid- vagy glükózoldatban). 
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. Mellékhatások. Hipotónia, ortosztatikus hipotenzió, álmosság, 
szájszárazság, c !achikardia; · májártalom, · .. hematológiai kárQSodás ·. 
(agranul_oc~tózis)_. _ParkinsonOid tünetek. 

· Gyógyszerl(ölcsörthatások,· Együttadása tilos.' 
- MAO-inhibitorral (centrális izgal()m mértéke fokozódik)· 
- antihipertenzivumokkal (hipotónia)• · ·· · ·. · ' 
Ovatosan adha/6: · · · 
- benzodiazepinekkel, hipnotikumokkal, analgetikumokkal, anesz

tetikumokkal, paraszimpatolitikumokkal, triciklikus antidepresz
szánookkal (antikolinerg, ill. központi nyugtató hatásukat eróslti)· 

- .levodopummal (hatását csökkenti). . ••.. ~ . . .. ' 
Fogyelmeztetés. Idősebbek. kezelése. csak a tehzió rendszeres .el' 
Ieriőrzése mellett végezhető.-., Mti,O~in~ibitor szedése (lt~n a Tiser-
cin'terápia megkezdése előtt 3-6 hét szüríete(kell faitahi. . 
A vérkép és a májfunkció rendszeres ellenőrzése ajánlatos: Parenfec 
ráhsan alkalmazva a kezelés helyét lehetőleg váltogatni kell; mert 
lokálls érzékenységet, szavetkárosodást okozhat.· Az ortosztatikus 
kollapszus elkerülése végett az elsó nagy adag, ill. ismétek adagok 
beadása után a beteget1~2 órára le kell fektetni. 
Alkalm~zásánaR élső s~akaszában - egyénenként meghatározandó· 
odeog-JármGvet vezetnovagy baleseti veszéllyel járó ·munkát végeznic 
tolos: A továbboakban egyémleg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának. olt. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo
-gyasztani! 
Megjegyzés,. * Csak vényre adható ki. Az orvos· ren'delkezése 

·isi.erint- egy vSg_y két- alkalommal-~ isniételhető.''Az inl-t az a 
szakre~delé~ (_gondozó) szakorvosa ·rendelheti; aki· a gyógysZilr ja, 
'!'allata1 sz~r1nt1_ betegség esetén a -beteg gyOgykezelésértftei" . .ületileg 
e_s szakmallag 11letékes. · · · - · 
Csomagolás; 50' drazsé; 50 amp. (1 ml): 

TISERCINETTA EGIS C 200 
drazsé 
HatóanYag. 2 mg levomepromazinum drazséTtként 

· Javallatok. Neurózis· (szorongás, ingerlékenység, hangulatlabili
;ás; a)Vá~zavar. stb.) .. Belgyógyászati. betegsége~bet.'Jár,;u1ói<l.e9es . 
zavar()k~ v~getatív·t~!letek ke~elése _ ( hipertóniabetegség neurogéfl 
szaka/_. angin~- pecto!ls; fun_kc1onális eredetű -köhögéS csillapftása; 
ulkusz, kolec1sztopát1a, pruntusz). Kisebb orvosi beavatkozások elő-

·ckészítése.-~- - ·. - ·····-<'· 
Ellenjavall8fok. ·L.: Tísercin drazsé; inj; ·- _ 
Adagolás: Felnőtteknek a kezdő adag•illtalában napi 2 ong (1 dra

' zsé) ... mely a k~vetk~ző napokban_ fokozatosan emelhető, ·átlagosan 
· napo_S-1 O ~g-og (SCS drazsé):Anapi adago1 2._3részletben.(az esti 

adagOt -a-nappalinál lehelőleg- n8gyobbfa -SZabva) :t:;éiSzerti:beVe"i-lni. 

(Nagyobb adagok alkalmazása esetén a 25 mg hatóanyag-tartalmú 
Tisercin.drazsé alkalmasabb.) 
Gyermekek átlagos napi adagja 0,25 mg/ttkg 2-3 részletben. 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatás. L.: Tisercin drazsé, 
inj. 
Figyelmeztetés. Idősebbek kezelésekor ajánlatos a vérnyomás 
rendszeres ellenőrzése. MAO-inhibitor szedése után a. Tisercinetta 
adása elótt 3-6 hét szünetet kell tartani. -J;....- ---~,_;w-.;. 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg -kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagoláSi módon törtérió 
alkalmazása mellett lehetjárművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. Alkalmazásának, ill. hatásának _tartama alatt 
tilo~ szeszes italt fogyasztani! 
Megjegyzés. til Csak vényre adható ki. Az orVos .rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismét91hetó. 
Csomagolás. 20 drazsé. 

TOBANUM Kőbányai H 200; H 400 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg cloranololum chioratum tabl.-nként ... · .. · . 
Javallatok. Hipertónia: enyhe és mársékelt magas vérnyoníás ese
tén önmagában vagy szaluretikummal. mársékelt és súlyo_s hi pertó
niában szaluretikummal, metildopával és/vagy perifériás értágitóval 
koml:linálva. 
Angiila pectoris. Különböz6 szlvritmuszavarok: paroxizmális szupra
:ventrik-uláris tachikardia (a roham megszüntetásére .és a paroxizmu
~ok-megelózésére), krónikus pitvarfibrilláció ( digitálisszal kielégító
en nem befolyásolható kamra i frekvencia csökkentésére és más anti
aritmiás szerrei, pl. kinidionel a sinusritmus helyreállitására és_fenn
tartására), ventrikuláris extraszisztólia (különösen, ha azt adrenerg 
izgalom, pl. terhelés vagy digitáliszintoxikáció okozza). 
Esszenciális keringési hiperkinézis; hipertlófiás obstruktív kardio-
miop~tia. Hipertire6zis: a tireosztatikus kezelés adjuválása. . 
EllenJavallatok. Abszolút ellenjavallatok: digitálisszal _és diureti
kummal nem kompenzálható keringési elégtelenség (a digitálisz 
pozitiv inatrop hatását nem függeszti fel, ezért a keringés kompenzá
lása után a digitálisz-, ill. a diuretikus terápia folytatásamellett adása 
nem ellenjavallt), asthma bronchiale, ill. egyéb eredetű,súlyos obs
truktív légzési elégtelenség, bradikardia (50/min alatti nyugalmi 
szívfrekvencia), beteg sinuscsomó-szindróma, ll. és lll. fokú AV
blokk, metabolikus acidózis. 
Relatív ellenjavallatok: claudicatio intermittens és Raynaud-szindró
ma. Elegendó tapasztalat hiányában terheseknek való adása _nem 
javallt. 



Adagolás. Kezdő adagja felnőtte~nek naponta 5-7,5 mg (2-3;szor 
%tabi.). A betegség súlyosságától függöen adagja másod-harmad
naponta emelhető; a kivánt hatlis eléréséig. Átlagos napi adagja 
10-20 mg (2-4 tabl.),clegfeljebb 45 mg (9 tabi.). ,, ' 
Mellákhatások. Bradikardia, továbbá ke~ingési·elégtelenség;()bs
truktfv légzész,~var, a k,laudikációs J>anaszok fokozódása; gasztroin-

. tesztinális panaszok (n8uzea; diaré)-:közp!)ntiidegréndszeri tünetek 
(alvászavar, fejfájás), fáradékonySág, gyengeségérzés. A mallékha
tások jelentős része, pl. az áhnatlanság, nauzea spontán, azadagolás 
megváltoztatása nélkül megszOnhet. Néhány tünet. pl. a bradikardia, 
az adag· csökkentésével megszüntethet•F · 
Gyógyszerkölcsönhatások.· Qvatosan adhatói · 
-egyéb vérnyomáscsökkentő gy6gYszerekkel'(e9YilláS .h.atásáterő-

sftik)' .·.. . · ... , · "*"•"·'·:•'''''''.'''·"·'·•+ 
- katekolamindepléciót okoz6' 9YÓ(IYSZ~re~kel (bradikardia,··ill." hi-

potenzió veszélye); . · · '" ·.' ·· · . · 
- inzulinnal és orális antidiabetikummai-(VércukorsZ.intet csökkentő 

hatása fokozódhat). . 
Figyelmeztetés. Tartós kezelés elhagyása csak fokozatosan, orvosi 
ellenőrzés mallett történhet. Szivelégtelenség, nagyfokú bradikardi~:· 
vagy bronchusspazmus jelentkezésekor adagelását bé kell"züntetnil 

.. Keringési eléglelenségbén digitálisz és diuretikum adható; bradikar· 
· dia·esetén 0,5-1 mg atropin, ill. anryak hatástalanséga esetén béta· 

receptor" izgató (pl .. percenként 5 ~g; max. 25 ~g izoprenalioí)·alkal
mazható iv. Obstruktiv tipusú légzészavarban iv. Diaphyllin és· atro-
pin adható. · 
Elsősorban labilis.és inzulintigériylő diabéte5Zbén, a hipogli!<émiás 
hajlamot fokoz hatja, és a hipaglikémiával járó szimpatikús ~kl illitás ·. 
tüneteit_elfedheti, ezért a vércukorszintidőnkénti-ellenőrzése siük~ ' 
Ség es, és az antidiabétikum adagját adott esetbán újra bé kell iillftani. 
Kloroform-, éternarkózis alkalmazása esetén a mútét előtti napokban 
adásátla kell épiteni. Ha béta-receptor-blokkoló! szedő betegáltalá
nos érzéstélehítése szükséges, lehetőleg csekély inatrop hatású ké
szitrnényt (halotánt, nitrogénoxidult) kell választani.., 
Megjegyzés. ot; Csak vényre adható. ki. Az orlios rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető, 

· csomaííolas. 40tabt· .. , ... , .,. __ , 

TOLAZOlilii EG IS H 800 
i nj., tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg, talazolini um chioratúrn: (1 ml) amp.'nként; 
25 mg tolazolinium chioratum tabl.-nként, . ' . , 
Javallatok. _ Funkcionális , véredényzaliarok: _ angiospazmus 
(akrocianózis, Ujjnekrózis, Ra'Yn·aud.:.kör;-ri'ligrén), akraparesztéziák 
a -klimaktériumban. · 
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Organikus véredény~ megbetegedések: endarteritisz, endangiitiS ob~ 
literans, arterioszklerotikus keringési zavarok, kis véredények embó~ ~ 
liái, cerebrális isémia (embólia). · 
Helyi szövetkárosodások: pernio, gangrénás arterioszkleróZis és dia~ 
bétesz, ulceráció, ulcus_cruris, dekubitusz, krónikus körömágyi gyul~ 
ladás, rosszul granuláló seb .. Rhinitis atrophicans. Ozaena. 
Keringési zavarok a szemben: a hervus opticus deg_ener~t~v ~jy.Jito~ 
zá sai, cisztoid makulaödéma, az artéria cenTrafts-ödémája: · üVegtesti 
és szaruhártyahomály, iritisz, a szem felületi eróziói. 
Izületi és reumás megbetegedések: krónikus izületi és izomreumatiz
mus, neuralgia. Coxitis senilis. 
A gyomonnúködés vizsgálatához savképzőként · 
Ellenjavallatok. Súlyosabb coronariamegbetegedés, kardiális de· 
kompenzáció, kollapszushajlam, ulcUs ventricuti~-fennálló dekom
penzáció, aktfv tuberkulotikus folyamatok. 
Adagolás. Parenterálisan: naponta 30-60 mg (3-6 amp.) sc. vagy 
15-30 mg (1 %-3 amp.) im.; per os: naponta.kb. 40 mg (3-szor% 
tabi.), ez fokozatosan150mg-ig (3-szor 2 tabi.) emelhető. 
Mellékhatások. Tachikardi~ főként nagyobb adag után. 
Gyógyszerkölcsönhatás. uvatosan adható: 
- szimpatomimetikumokkal (a vazok:onstriktor és-a vazopresszor ha~ 

tása gyengül). . 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 10 amp. (1 ml); 40 tabi. 

TONOGEN Kőbányai H OOO; K 400; U 250 
inj., oldat 
Hatóanyag. 1 mg epinephrinum (1 ml) amp.-nként; 5 mg epi· 
nephrinum (5 ml) oldatban. 
Javallatok. /nj.: kollapszus és perifériás keringési gyengeség; peri· 
fériás keringési bénulás, szivbénulás, szlvgyengeség, sokk,·vagotó· 
niás és allergiás betegségek, a mútéti terület vértelenftése. 
Oldat: helyi alkalmazás; orrkagylók duzzadása, orrvérzés, heveny 
nátha. orrmelléküreg-gyulladás, konjunktivitisz, glaukóma, gyomor· 
vérzés, hólyagvérzés. Asthma bronchiale esetén inhalációban. 
Ellenjavallatok. Tüdővérzés, hipertónia, tachikardia. 
Adagolás. /nj. A szokásos egyszeri adag felnőtteknek 0,3-0,5 mg 
(0,3-0,5 ml) sc., im., ill. 0,05-0,1 mg (0,05-0,1 ml) iv .. végveszély 
esetén intrakardiálisan. Indokolt esetben ezen adagok legfeljebb 
1 mg-ig (1 ml) sc .. im., ill. 0,2 mg-ig (0,2 ml) iv. alkalmazás esetén 
növelhetők, és szükség szarint annak figyelembevételével ismételhe
tök naponta 2-5 alkalommal. hogy aszokásos napi adag felső hatá· 
ra; 5 mg (5 ml) sc., im .. ill. iv; adáSkOr: 1 mg' (1 ml). 
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Gyermekek szokásos egyszeri ad~gja sc., im:: 
3 hónapos korban 0,10 mg (O,lml), 
1 éves korban- 0;15 mg (0,15 ml), -
3 éves :korban 0,20 mg. (0,20 ml), 
6• éves korban" .0,25 mg,(0,25,ml). . . .•. . . • •.... : 
iskoláskorban testtömegtől. függően;,,0,3(HJ,50 mg .(0,3(HJ,5 ml) .. 
Ezen .adagok- szükség.sz~rin!c- náponta :2'-,3-szoradhalók, .figye
fembe véve:a szokásos. napi:pr/agQk_felsó határát: · 
3 hónapos korban 0,40 mg (0,4 ml), 
1 éves korban 0,50 mg,(0.5.ml), 
3 éves korban 0.60 mg {0,6 ml). 
6 éves korban .0,80 mg .(0,8 ml), . .. 

· iskoláskorúaknak testtömegtől·.függően: _.,1-1•,8 mg:{bL8ml). 
Oldat. Belégzés Géljára feln6tteknef<.-0,1,..0,2 mg {0,1'-0;2 ml) az 
egyszeri,adag-~; ez naponta :2-4.;szer:.-ismételhetó. . . 
Mellékhatások. Szívdobogás, aritmia,yérnyomás-emelkedés, szé
dölés, remegés. , . . . . ... .. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-orális antidiabetikUmokkal-(_csökkenti a.cukorszintet a vérben); 
-triciklikus antidepresszánsol_<kal, guanetidinnel ~ ro.konvegyüle-· 

teivel (a,szimpatomimetikus· hatás növekszik)~ _ _ :--·- ._,_~ _, __ .! 
Figyelmeztetés. Levegőn_- megvörösödött, megsötét~dett;. oldat 

_-_-nem használható., ·.. . -. .. -·:,_ -~;,~-

Megjegyzés. /nj.: ++;oldat: + Csak vényre adható kL Az o.rvos 
rendelkezése szerint- egy vagy két _alkalommal - ismételhetQ. , 
Csomagolás. 5 amp, (1 ml); üveg (5 ml), 

:l:OPOSTASIN . Roche 1··260 
por -, . . .: , 
Hatóanyag. 300 NIH-E marhaplazmából kivont trombin üvégen
ként. 

_ -Jaya11ato_k. Sebészeti, urológiai)-_ fül-orr:-gégéSzGti; 'to9ászati, _nő
gy9gyászati fel~leti és szivár_gó_vérzések,,.hemofíli~hoz, társuló, vala
mint -antikoaguláns kezelés .következtében : .. Jétrejövl5.,külsó:,v:é!7ések 
lokális csillapítása. A .sebgyógyulás és hámosodás<.elómozditása 
_b~rá~ültetés!._égé~i ___ sebek, dek\.lbitusz, bő_~ekélyek, .úlcus -corneae, 

··váli!rhirit PI8SitikBi mútétek~eS6tén._ - ··- ·c<<-~":+· 
Aikalmazás. Az üveg tartalmát a kezelendő sebfelület nagysága és 
a_ vérzés -_intenzitása sze_rint- _5-20 ml -steril oldószerben -(pl. steril 
desztillált víz) fel kell oldani. Az elkészített oldat tampon, spray vagy 
öblítés formájában alkalmazható. Spray alkalmazásakor azonnal el 

_ kell.-:_távolítani a kiöffilött vért, -_hogy- áz anyag a sebágyhoz jusson. 

• Ezen adagok gépi pOrfasztásra vonatkoznak; gtfmibaifonos kézi porlasitásesetén a feltün- -
tetett at;tag 5---10-szere~ére is szükség lehet:-- -- -- _ -"--~-'----_-c_ , 
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q_rege~yér;zése ~.se~én ~el kell_azokat tölteni Topostasin-oldattal, és 
tobbszor k1 ke_ll obl1t~n1. Hólyagvérzés kezelésére az üVeg tartalmát 
20-50 ml stenl desztillált vízben oldva kell a kiürített hólyagba jut
tatni. Rectuf!1Vérzés esetén beöntésként alkalmazható. A kezelés 
a~nap és a kovetkező napokban 1-2-szer ismételhető. 
Figyelmeztetés. Az oldatot nem szabad a vérkeringésbe jUttatni 
(trombózi~, ill. embóliaveszél y!). . ."-..c,Cw'· 
Hűtőszekrenyben az elkészített oldat 12-24 óráig tartható el. Alkal
mazás_akor tokéletesen száraz eszközöket kell felhasználni- fQy a 
trombin odatapadása elkerülhető. ' 
Megjegy_zés. + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.-:- fl. korzeti orvos, üzemi, körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak-

" !Jan: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmailag 
Illetékes fekvőbete~-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa JavasolJa.· A Javastatot tevő intézet megnevezését ·a javaslat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos- krónikus 
bet~gSégek esetén_- a javaslat alapján, annak keltétól számítva maxi
!lláhsan 12 hónapig rendelheti. Amennyiben a beteg számára ezt az_ 
1dótar:~mot meg_halad~a_n továbbra is szükséges a gyógyszer, úgy az 
csak UJabb szakrntézetl javaslat alapján rendelhető. Csak abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése más, forQalomba 
hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen nem biztosít
ható. 
Csomagolás. 1 üveg (300 NIH-E). 

TORECAN EG IS . A 800; J 800 
drazsé, inj., végbélkúp 
Hatóanyag. 6,5 mg thiethylperazinum drazsénként, ill. (1 ml) 
amp.-nként, ill. kúponként. 
Javallatok. Műtét utáni hányinger és hányás, endo- és éxotoxlkus 
állapot (ur~mia, g~ógysze!intoxi~á~_ió, f?.asztrointesztinális betegsé
gek, ~oleciSlt!Jpát!a) •• rádmmte.raplat kovető neauzea és vomitusz, 
o~olann~~~Ó91.~1-.. korkepe~, egy~b szerekre refrakter Meniére-szind~ 
roma, kulonbozo eredetu vert1go; utazási betegségben profilakti-
kusan. · 
Ellenj_avallatok.: Depresszív és komatózus állapot; terhesség. 
Ada!Jolás .. Felnotteknek naponta 6,5-19,5 mg (1-3 drazsé; ill. vég
bél~u~), .sulyosabb e~~te~ben 1 amp. im. vagy iv._ Fekvőbeteg
gyogyrntezetekben szukseg esetán naponta 3 amp. is adható. 
Posztoperatív hányás megelőzésé_re a műtét előtt -1 amp., szükség 
esetén a mútét utan az adag megrsmételhetóc -
A műtét előtti este a szokásos p.remedikáció mellett -1 drazsé vagy 
végbélkúp adható, 
Kinetézis megelőzése profilaktikusan 1 drazsé vagy 1 kúp. 
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l Mellékhatások. Extrapiramidális jelenségek ( excitomoloros szind~ 
rQr:na. p_szeu_dopa_r~insoniz.!f~US}; szedatív effektus, lehangol_tsá_g, ta- -

. chokardoa, hopot?~•a. szédulés, álmatlanság, szájszárazság. gyomor
p~naszok, ~tkotmmtolerancta, bőrJelenségek, trombopénia. _ 
Gy6gyszerkölcsönhatásqk. óvatosan .adható:. 
~. szedatfvumokkal,· vérnyomáscsökkentOkkel· ( hatásfokozÓdás ); 
- pentetráz.ollal (konvulzió lehetősége); . ·· o ., · 
- .• levodopával (hatáscsökkenés). 
Fo_gyelmeztetés. Ha az extrapiramidális jelenségek spontán nem 
feJlődnek vtssza, megfelelő antiparkinsonszerekkel antihisztamini
kumokkal, barbiturátszármazékokkal és koffeinnel kezelendáko 
Gyermekek T orecan-kezelése 15 éves kor alatt nem kívilnBlos. 
Alkalmazásának.·első időszakában.:-cegyénenként meghatározandó 

. i?eig ~jármúv~t vezetniyagy bala~eti ífestétlyeljáró IllUOkát yégezni 
tolos. A továbboakban egyémleg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Alkc*f!!az~sa idején tilosszeszes italt fogyasztani! -· · -_-'- · 
Memagyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. · · 
Csomagolás. 20 drazsé; 5 amp. O ml); 6 végbélkúp. 

TOSMILEN Chemie L. 
szemcsepp 
Hatóanyag. 25 mg damecarium bromatum (5 ml) oldatban. -
Javallatok. Akut és krónikus primer glaukóma. 
Ellenjavallatok. Asthma bronchiale, az emésztőrendszer izgalmi 
állapota, gyomor- és nyombélfekélyek, bradikardiás szívritmullzalfa, 
rak. . . 'L,_ ..• .::··· \ 
Alkalmazás. Az optimális adagot és a becseppentések közöttiidó, 
kozt esetenként kell megállapítani. Szokásos adagja napi 1· csepp. 
Fokozott parasztmpatlkus tónus jelei esetén izotóniás nátriiJm-klo-
rid-oldattal. hígított szemcseppet kell alkalmazni: , . 
Mellél\ha.tás<>k: Túlérzékenység vagy túladagolás esetén hányin
ger, nyálfolyás, 1zzadás, bradikardia. A tünetek Jl.5-2 mg atropin 
sulf. mj. sc. adásával antagonizálhatók. . .. 
Gy~gy~erköi!'Sönha~ásé;>k~ óvatosan adható: 
- _központi izomrelaxánsokkal (ezek hatását csökkentheti). . 
F1gyeln:'eztetés. Vaszkulá~ts kórképek (c;~ _vena-:-centralis-,retinae 
trombózosa). esetében hatástalan, .. ,.. . 
Gyors egymásutánban történő becseppen)és terápiás szempontbéli 
céltalan, sót kumuláció következtében·túladagoláshoz vezethet. 
Alkalmazása látászavart okozhat· (jármOvezetés, baleseti veszéllyel 
járó munkal). . . . , 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. és csak egyszeri alkalom
mal. A körzeti·orvos;·üzemi- körzeti .orvos,;üzemorvos (a-tóVábbiak-
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~an: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és-szakmailag 
tlletek.es fekV:őbete~-ellátó osztály •. szakrendelés (gondozó) szakor
vos~ javasolja. A Jayaslatot tevő .. 1ntéz~t megnevezését, a javaslat 
keltet a vény hátlapján fel kell tuntetno. A kezelőorvos - krónikus 
betegségek eselén -a javaslat alapján, annak keltétől számftva maxi
m~lisan 12 hónap!g rendelheti a gyógyszert. Amennyiben a beteg 
szamára ezt. az tdotarta~ot megh~ladóa!l. továbbra is szükséges a 
gyógyszer, ugy az csak ujabb szakmtézetl.javaslat alapjánffndelhe
~ő.- A glaukómás betegnek szemészeli szakrendelés szakorvosénak 
javaslata esetán a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos) térltésmente
sen rendelheti. - Csak abban az esetben rendelhető ha a beteg 
gyógykezelése más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszer
rel eredményesen nem biztosítható. 
Csomagolás. 1 üveg (5 ml) . 

TRASICOR Chinoin·Ciba H 200; H 400 
20 mg és 80 mg tabi., inj. 
Hatóanyag. 20 mg, ill. 80 mg oxprenololium chioratum tabl.
nként; 2 mg (1 ml) amp.-nként. 
Javallatok. Szívritmuszavarok és tach-ikardiák elsősorban sinusta
chika_rdia ~---paroxizm_ális ~upraventrikuláris 'tachikardia, szupra
ve.ntnk~láns ,és . ventnkuláns extraszisztolé, digitálisztúladagolás, 
sztmpattkus tulsttmulálás által okozott szívpanaszok (pl. hiperkineti-
kus szívszindróma). Angina pectoris. , 
Hi~~r_:tónia (enyhe esete~~en önmagában is adható, többnyire azon
ban más vérnyomáscsokkentőkkel, elsősorban diuretikumokkal 
kombinálva). . 
Ellenjavallatok. Asthma bronchiale, cor pulmonale, AV-blokk, ki
feJezett bra~t~ar~ia,_ szfvelégtelenség (egészen enyhe esetekben, 
megfelelő doglláhszkezelés után megkfsérelhető a csökkentett ada· 
golás). 
Obst_ruktív légzészavar,urémia, metabolikus acidÓzis, friss infarktus 
utáno állapot. Terhesség. 
~dag~lás. Egyéni meQítélést igényel. Per os alkalmazás: a szlv 
fltmusanak zavara eseteben az .~tlagos kezdeti adag felnőtteknek 
naponta 2-:-3-s~or 20-40 mg: Szukség esetén ez az.adag napi 4-szer 

-40 mg-ra ts- nevelhető. A ktvánt hatás elérése után elégséges az 
adagolást az egyénenként megállapított csökkentett, ún. fenntartó 
adagokkal folytatni. 
A sz~mpatíkus túlstífflulálás által okozott szi\tpanaszok könnyebb 
esetelben naponta 1-2-szer 20-40 mg adagolása legtöbbször ele
gendőnek bizonyul. 
Angina pectorisban ~z átlagos .kezdeti adag felnőtteknek napont~ 
3~_szor 2~0 mg, szukség eseten ez az adag napi 3-szor 60 mg-ra 
novelheto, de adott esetben még nagyobb adagok is adhatók. 
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Hipérlónfa kezetésére ·félnő_tték á~laQos adagja a kezelés_-- keZdetén 
általában naponta 2-szer 80 mg, mely 1-2 hetes időközönként 
emelhető a kivánthatás eléréséig; A legtöbb esetben, főleg kombi
nációs kezelés során, napi.160--'320 ing elegen!lő. 
A tabl.-t Szélrágás nélkül, kevés vizzel kell lenyelni. . . 

- P.a'-enté~~lis_alkalmaiás_: a·:szivfrekven-ci~;- a y~rnyomás,·az_ EK(3_ el
lenőrzése mellett á keídő.adag felnóttileli 2·mg{1 amp;) lassan ív; 
Ha a beteg 5 percen belülnem reagál, újatib 2 mg (1 amp:)•adható. 
Az inj. _készitése: a pórSmp. tartalma 5 f!!l-izotóniás nátriuf!'-klorid-

.• oldatban vagy aqua dest. pro inj.-ban áldandó. · 
Mellékhatások. Szivelégtelenség, bradikardia, bronchospazmus. 
Főleg· a kezelés kezdetén fáradtság; szédülés;· fejfájás, gyomor-bél 
panaszok, hasmenés, hányás. Az .utóbb.i.ak ál tahiban átmeneti ek, és 
csak kivételesen teszik szükségesséia'kezelés ·aöbaHagyásét. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
;_ vetapamillal ·(a kardiodepreSsziv hatáS iiövekSzikl. 
óvatosanadható: . ·· 
-'-vérnyomást csökkentő gyógyszerekkel (egymás hatásáterősitik); 
- inzulinnal, orális antidiabetikummal (fokozott hipoglikémia). 
Figyelmeztetés. Adagelását általában fokozatosan ~ 7~ 1 O nap • 

. álatt- kellleállitani, n\ert a kezelés hirtelen abbahagyása, elsősorba~ 
isémiás szivbetegségekben, a beteg állapotának akut rosszabbadá c. 
sát.idézheti elő. 
Kivétel: szfvelégtelenség, nagyfokú bradikardia vagy bronchusspaz
mus-tüneteinek megjelenésekor az adagólást be ke11 szüntetni! Bra-

• 
.. ~j~j~~~l:~~~~ 1 mQ atropin actható iV.~ ha' az eredménytelen, béta-( pl. izoprenalin). A bronchusgörcs oldására is,béta-

'alkalmazható, inj. vagy aeroszol formájában~ --A hi--., 
\Üil~tE>it elfedheti! Cukorbetegek antidiabetikun\adiigját .· 

bé kell állitani - elsősorban labilis és ~irízillin[ 
diabéteszben - és a vércukorszint időnkénti ellenőrzése 

~f.~~r~~~~~~~:K;:l~Oroform-/:éternarkózis· .alka1mazása esetéii a n'lútét 
~ adását fel kell függeszteni. Ha béta-receptor-blok

általános érzéstelenltése szükséges, lehetőleg 
hatású kéSzítm~n~ (halotán, ·nitrogé~oxi-

i" 
- ismételhétő.lnj. Kizárólag fekvő, 

(gondozóintézeti) felhasználásra. 
40 tabi. (20 mg); 40.tabl. '(SO'tl)~); 5 amp. 

TREMARIL Wander A 400 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg metixenium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. A Parkinson-szindráma különböző. formáihoz társuló 
tremor, rigiditás és a vegetatív tünetek, különösen, ha a remegés Van 
túlsúlyban. Major trankvilfánsok szedése rniatt kialakult extrapirami
dális tünetek. Arterioszklerotikus eredetű tremor (tremor-senilis). 
Ellenjavallatok. Zárt zugú glaukóma, prostatahipertróliad!élató
nia, tachiaritmiák, myasthenia gravis, akut alkohol-. altató-. fájda
lomcsillapftó- és pszichotrap szer intoxikáció . 
Adagolás. Az adagot az egyéni szükségletnek megfelelően ·kell 
megállapítani. Mindig kis adaggal kell kezdeni, naponta 7,5-10 mg, 
legfeljebb 15 mg (3-4-szer, legfeljebb 6-szar V.. tabi.). Napok, de 
inkább hetek teljenek el azon leghatékonyabb adag eléréséig, melyet 
a beteg még jól tolerál. ez éltalában napi 15-30 mg (3~ tabi.) 
közölt van, de elérheti a napi 60 mg-ot is (12 tabi.). 
Mellékhatások. Nagy adagok alkalmazása esetén az antikolinergi
ás hatás következményeként szájszárazság, akkomodációs zavar, 
pupillatágulat, -szédülés, tachikardia, székrekedés és vizeletretenció 
léphet fel. Ritkén hányinger és hányás. 
Figyelmeztetés. Csak szigorú megfontolás alapján.javasolható a 
terhesség kezdeti időszakában. 
Alka_lmazása következtében fellépő látászavar befolyásolhatja a 
munkavégzést (járművezetés, baleseti veszéllyel járó munka!)'. " 
An~id_otum: 0,5-2 mg neosztigmin (Stigmosan) im. vagy lassú iv. 
injekcióban, mely szükség szerint ismételhető. 
Megjegyzés. >!< >!< Csak vényre adható ki. és csak egyszeri alkalom
mal.- A körzeti orvos, üzemi körzeti orvos, üzemorvos (a továbbiak
ban: kézelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakor
vosa javasolja. A javaslatot tevő intézet megnevezését, a javaslat 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorvos- krónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapján, annak keltétől számítva maxi
málisan 12 hónapig rendelhetL--Amennyiben a beteg számára. ezt az 
időtartamct meghaladóan továbbra is szükséges a gyógyszer. úgy az 
csak újabb szakintézeti javaslat alapján rendelhető. _,__ -- -:-
Parkinson-kór és -szindrómában szenvedó betegnek a kezelőőtvos 
[körzeti, üzemi orvos, az ideg-elme szakrendelés (gondozó) szakor
vosa] térítésmentesen rendeli. 
Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése-más, 
forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredményesen 
nem biztosítható. 
Csomagolás. 20 tabi. 
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TREMBLEX Kőbányai · A.400 
inj.- _ _ _ 
Hatóanyag. 0125·mg dexetimidum (2 ml) amp.-nként. · . ·. .. 
Javallatok: Neurolept1kumok által előidézett extrap1ram1dáhs tu
. nelcsoport .megelőzése és. kezelése. 
Adagolás. Feln6tteknek- szükség eselén -!map inkval kombinál
va adható, annak adagjától függoen O, 12!>-0.250 mg .(1-2 ml) 
mennyiségben. ugyanabba a fecskendő be felszíwa" Egyéb extrapi
ramidélis mallékhatást okozó készitmények (pl. but~rofenonok) mel' 
lett is alkalmazható, hasonló adagban, 2-4 napos időközökben. 
Mellékhatások •• Az antikolinerg készitmények ismert mellékhatá-
sai. _ - ____ .- _____ ,_ -.- _",.,_. ·----·-·--- - -· ---

. Figyelmeztetés. Parkinson"betegség.és•Park(nson,szindróma ke
zelésére-nem alkalmas,·Giaukómában és.prostatahipertrófiában_ csak 
nagy óvatossággal alkalmazható:... ,L .• • _ . · · · •. 
Bár éllatkisérletekben nem mutatkozott embriotoxikusnak, terhesek 
számára történő rendelésekor mérlegelni ke.ll ennek esetleges kocká-
zatát. • . . · 
Megjegyzés. + >!< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezé~e 
szerint- egy vagy két alkalommal~ ismételhető:- Aza szakrendeles 

- (gondozó)-szakorvosa rendelheti,- akLa gyógyszer javallat~i szer.irfti 
betegség eselén a beteg gyógyszerelésére területileg és szakmallag 
illetékes. 
Csomagolás. 3·amp. (2 ml). 

TRENTAL Roussel · ,-;H 800 
inj.:-:drazsé--- - . --.-,--~--- '/~'-> 
Hatóanyag. 400 mg•pentoxifyllinum drazsénként, ill. 1 OO'rngpen; 
toxifyllinum (5-ml) amp.-nként; , · .. •·· ;' 
Javallatok. Arterioszklerózisos, diabéteszes, gyulladásos, valam1nt 

. funkcionális eredetű perifériás keringési zavarok, trófikus elváltozá-
_·sok, gangréna. . · _ :-·--: 
/A,szem és a. fül keringési zavarai,· amelyek degenaratlv édol_yamat 
részei· és csökkentik a látási és hallási képességet. Cerebrovaszkulá
ris elégtelenségből adódó állap_otok-(szédülés, fülzúgás stb.-). 

· Ellenjavallatók: Massziv vérzes, fnss·szi'!'nfarktus, terhesség,·--R~- -- .'0.-L 
Jatív ·ellenjavallatok: parenteráhs,a~kalmazasa. h1pert6"!1áva~ társula, 
súlyos fokú coronaria- és cerebráhs-szklerózls;.:valamlnt sulyosabb 

· .szívritmuszavarok esetén. - - _ ~, 
-Adagolás. Az ínj. kezdó adagja: 100mg (kamp,) 25~50.0 ml 
infúziós oldatban. iv. 90-180 perc alatt. A következő_.napokban a 
napi adagot fokozatosan kell emelni 10~100 rng-mal (1-1 arnp) . 
300 mg-os összadagig. Súlyos esetekben naponta 600 mg-ot 1s 
lehet alkalmazni, kellő elővigyázatosság mellett. , 
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Az infúziósoldat kész/téséhez izotóniás nátrium~klorid~, 5%~os le~ 
vulóz~ -vagy glükózoldatot vagy Rheomacrodexet lehet alkalmazni. 
Az intravénás ínjekcí6t fekvő betegnek lassan (legalább 5 perc alatt) 
kell beadni. Az egyéni reakcióállapot megvizsgálása érdekében cél
szerű először fél amp. tartalmát (2,5 ml) izotóniás konyhasóoldattal 
1 O ml-re felhigitva alkalmazni. Megfelelő tűrőképesség esetében az 
adagot óvatosan napi 200 mg-ra (2 amp.) lehet emejni. ,S1gros 
kivételként ia. is adható, higltva és lassan, a trombus keletK.Zesl>nek 
veszélyére gondolva. 
Drazsé. Az infúziós, ilL injekciós kezelés kiegészitéseként vagy foly
tatásaként naponta 80~1200 mg (2-3-szor 1 drazsé) adható. Szél
rágás nélkül. kevés folyadékkal, étkezés után kell bevenni. 
Mellékhatások. A gasztrointesztinális mallékhatások (gyomor
nyomás, émelygés) az i nj. lassú beadásával; ill. a cseppszám csök
kentésével mérséklódhetnek. Túlérzékenységi b6rreakció. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adhat6: 
- vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel (hatásfokozódás); 
- inzulinnat orális antidiabetikummal (hatásfokozódás). 
Figyelmeztetés. Károsodon vesemúködés esetén csak -csökkentett 
mennyiségben adható. Az antidiabetikumok adagját újból be kell 
állítan i. 
Akut retinavérzéskor a kezelést félbe kell szakitani. 
Megjegyzés. >!< Ini Kizárólag angiológiával foglalkozó osztályok 
részére kerül forgalomba dekompenzált artériás keringésú, helyreálll
tó érmútétre alkalmatlan, ill. helyreállító érmútétre többszörösen ke~ 
rült betegek részére, ha az újabbreokklúzió vagy mútét nem lehetsé
ges, -vagy ellenjava lit, továbbá, ha a Colfarit adása ellenjavallt. Dra~ 
zsé. Fekvőbeteg-gyógyintézetben beállított T rental-terápia folytatá
sára, ha ez a beteg elbocsátást követően is szükséges az osztály
vezető főorvos - részletes indokolással - a gyógyszer beszerzésére 
javaslatot terjeszthet fel az Egészségügyi Minisztériumba (a- 3.3 
fejezetben lefrtak szerint}, rossz artériás keringésú végtag esetén, ha 
az érmútét ellenjavallt érrekonstrukción többszörösen átesetteknek, 
fiatal betegeknek, gyors progrediálás esetén, továbbá, ha a Colfarit 
ellenjava lit. 
Csomagolás. 25 amp. (5 ml); 100 drazsé. 

TRIASEPTYL Alkaloida 5 300 
tabi. 
Hatóanyagok. 40 mg sulfamethoxypyridazinum, 167 mg sulfadi
midinum, 167 mg sulfathiourea tabl.~nként. 
Javallatok. Strepto-, Pneumo-, Staphylo~, Meningo~ ésGonococ~ 
cus által okozott fertőzések. légúti fertőzések (bronchitisz, bronchi~ 
ek~ázia, bronchopneumónia stb.}, a húgyutak coli-fertőzésa (ciszti
tisz, pielitisz, pielonefritisz stb.), dizentéria, kolecisrtitisz, szepszis 
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stb.' Toxoplasmózis, nocardiózis, trachoma; Megkfsérelhető 
· .,_lym.phqgra_fluloma _yenere~m. actinomi~ózis, _ oedema · -matignum 

ese_té_b.e_.n_._~ntibiQtikumokkal-eQyütt-ad8g-olva.~ <, - _ -::>'.--.- ,_ 
Ellel'ljavallatok:;; Máj- , és · veseelégtelenség, · szulfonaf1lidtúlérzé
kenység; valamint terhesség (az első harmadban és a szulést meg-

. előző hetekben) .. · · . , .. · .... ·...• . , 
Adagolás:•Felnótteknek: az első' nap 3-szor 4 tabi. étkezés. után,· a 
második naptól kezdve 1l őrlonként 2 tabi. 
G'(erm8kekilek:·adása nem_javasolt: -- _- . .._ · 
MeUékhatások~- Agranulocitózis, aplasztikus anémia, hemolitikus 

:.atiéinia .. trombócitopén_ia, methemoglobinémia. Erythema·multifor
me, urtikária;_szértJmbe~egs_éQ,_prur_itúsz; exf()liétlv-déirriatitisz,.-ana
filaktoid reakci61C Hányingér;hasifájdalmak; h!!plltitisz; pankreati

. tisz; fejfájás, fülzúgás;depressito; gorcsölcToxikusnefrózis· ( oligú
ria, ·an_(l_i'iá)', "héiiiatúria,·krisztaltúria. ·>:·-·-· _"- · ""'"·"· 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
-orális antikoagulánsokkal (antikoaguláns ·hati\s fokozódása); 
':"': feniteinnal (a-_fenitoin szi~tje·a-szén.lmban toxikusig emelkedhet}; 
-ori\ lis antidiabetikumokkal (hipoglikémia veszélye); . 
--.metotrexáttal (ennek szintje a Szérumban toxikus szintig emelked.: 
h~; l 

....:_ szalicilátokkal, fenilbutazonnal és a naproxennel (a szulfonamid 
szintjét a toxikus értékre enielhetik). . · · . · 

Figyelmeztetés. -Korlátozott. vesefuli"'-ció esetén - a kumuláció 
. veszélyének elkerülése végett ~ csak redukált adagok · adhatök (a 

plazmakoncentri\ció meghatározésa ajánlatos); Hosszan tartó keze
lés'alatt a milj_- és a vesefunkció, ill.·a vérkép (trombocitaSZám is!) 
rendszeres ellenőrzése szükséges. Ha e~antéma keletkezik,Sá gyó'gy, 
szer szedését azonnal be kell szüntettii. 
A kezelés •ideje ·alatt a megfelelő mennyiségű folyadékbeviteltől 
gondoskodni kelL · 
Ovatossllg ajánlatos a szer adésában: folsavhiányos ahérriiában, 
kr6nikus· aikaholisták-kezelésekor és immunszuppresszív- szareket 

· ··szedő PC P-s betegek kezelésekor. · 
-Laktáció ideje alatt adása kerülendö. Ha azonban minden antibioti
kumra.reziszt8ns .és szullorl_am_idfa_ égék_e(ly tö!'Z§ __ O~(:)zza é:t fe_rtőzést~ 
akkor az anya kezelése alatt és az BZfkövető 3~-napon if ai űj5Zü1ött~ ---

· nek más anya tejét adjuk, végső esetben mesterséges táplálása szük-
séges. . . _ 
Megjegyzés."'"' Csak vényreadható ki, és csakegyszeri alkalom-
mal. -
Csomagolás. 24 tabi. 
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TRIOSPAN Chinain F OOO; J .100 
tabi. 
Ható1;myagok. 5 mg isopropamidum iodat'um, 15 mg phenobarbi
talum, 60 mg drotaverinium chioratum tabl.-nkérit. 
~avall~tt;~k .. ~asztrointe~ztinális irritációval járó állapotok -(gasztri
tisz, az lrrttábahs colon szmdróma spasztikus obstipációs és fokozott 
nyi\ls~ekrécióval járó esetei), további\ epe- _és húgyúti görC<!ök; 
Ellenjavallatok: Glaukóma, prostata hipertrófia, a ·1lyril'i)lir-bél 
r~ndszer sztenóz!sat, megacolon. hepatikus porfíria,_ tachiaritmiák, 
sulyos vese-, máj- és szlvelégtelenség, barbituráttúlérzékenység. 
Ada11olás. Felnöttek szokásos adagja naponta 2-3-szar 1-2 tabi. 
Krómkus .~et~kben kú_raszerúen 3-6 héten át adható napi 3 tabi., 
mely a khn1kao állapot Javulásilval az egyénileg megilllapított fenn
tartó adagra csökkenthető . 
Gyermekadagok: iskoláskorban 2-3-szar 'h tabi. . 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, akkomodációs zavar, 
~tdnázts, szemnypmás-fok<?zód~s, vt~el~türftési r:tehézség, tachikar-

.. doa, nauzea, vomotusz, obstopácoó, fe]fáJi\s, szédulés, enyhe kábult
ság, allergiás börtünetek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: .. 
- daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metabolizmusukat gyorsítja ha-

tásukat csökkenti). ' 
óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal (a depresszfv hatás foko

zó!fik); 
- kumarinszármazékokkal (az antikoaguláns hatás csökken); 

·'-egyéb antlkohnergtkumokkaLés tnctklikus antidepresszánsokkal 
(az atropinszerű mallékhatások fokozódhatnak); 

- .szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkenti). 
Fogyelmeztetés. Foko.zott óvatossággal adható időseknek, máj- és 
vesebetegeknek, hopertoreózosban (jó_dtartaloml), keringési elégte
lenségben, coronanabetegségben, sztvntmuszavarok esetén, hiatus 
herniához társuló reflux özofagitiszben. 
Pajzsmirigy-diagnosztikus tesztek végzése előtt legalább egy héttel 
a kezelést célszerű felfüggeszteni. 
Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel 
járó munkal). 
Alkalmazi\sának. ill. hatásának időtartama alatt tilos szeszes italt 
fogyasztanil 
Megjegyzés. "- Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 20 tabi. 
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TRIOXAZIN EG IS C 100 
tabi. . 
Hatóanyag, 300:mg trimetozinum tabl."nként. ·' 
Javalla'tok~~--Neur_6zls;- neuropátiás tünetek "(J>aVor- noC~urnus,- tic, 
beszédzavar). ·Premenstruumban jelentkező •feszültség: Alkoholel
vonási tünetek. Külvilági emocionális tényezökön alapuló izgalmi 
állapot (lámpaláz, mGtétek·előttifélelem stb.). Gyetmekgy6gyászat-
ban: neuropátia~-~~ -
Ellenjavallat; Nem ismert. .. , . . · ·· 
Adagolás;Felnótteknek átlagos adagja naponta 0,6()co1 ,80 g (2-6 
tabi.), szükség szerint•napi 3 g~ ig (10tabL) emelhető. ' .. , 

.·Gyermekeknek átlagos'llapi adagja 20-40 mg/ttkg; 2~12'hónapos 
korig 3-szar.% tabi.;1:..S:éves korig3tszor"k·tabf,\·7,42 évesi<orig 
2-3-szor 1 tabt . . .. . •·•·· ••• · •;•'•· ·• · · . · •'" 
Mellékhatások.·SzájszáraZ$ág;·gyengOséQ;·aluszékónyság;.fárádt-

. ságérzés. . :· • · .. ·.. -· · ·. . • · 
Figyelmeztetés. Alkalmazásának első szakaszában-' egyénenként 
meghatározandó ideig :... járrnGvet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyéhileg határozandó 
meg a tilalom mértéke. , 
Megjegyzés. ol< Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

TRISEDYL Kőbányai .. . C 200 
oldat,• i nj., tabi.. · . · · · · .·: 
Hatóanyag. 1 o,mg trifluperidolium chioratum (10 ml) ol!!atban; 
[Az oldatml-enként (kb. 23 csepp) 1 mg hatóanyagat ta)'talmaz;J. 
2,5 mg trifiu peridolium chioratum (1 ml) amp.-nként; 0,5 mg triflu,
peridolium chioratum tabl.-nként.. - . · > "J 

Javallatok. Mctoros és.pszichés nyugtalansággaljáró ·kórképek, a 
paranoid. hallucinációs szindrómák kölönböző formái, szkizofrénia, 
epilepsziás _eredetű pszichózis;- delirium tremens,-lázas, infekciós-ás 
toxikus eredetű -delirium. Más antiemetikummal nem befolyásolható 
hányás. ·· · · .: •. .. 
Ellenjavallat. Extrapiramidális pályarendszer és' a piramispálya or-

-· gariilüis'megoetegedése éS fullkciózá\laia. · ,. ' ---,-- ·· 
Adagolás .. Felnl!tteknek: A parentorális alkalrriazés elsősorban' sú
lyosabb pszichózisban indokolt. ha kifejezett a pszichomotoros 
nyugtalanság vagy más okból az orális adagolás keresztülvihetetlen. 
Átlagos egyszeri adagja 1 ,25-2,5 mg (\>-, 1 am p~ )im. Ezt az adagot 
szükség esetén intézeti kezelésben növeini lehet, és 24 órán belül 
3-4-szer is még lehet ismételni. Per os alkalmazás: 0,5 mg-os 
(1 tabi .. ill. 11 csepp) kezdő adag után az egyéni szükséglet és 
tOróképesség figyelembevételével fokozatosan· napi 1 ,5-2 mg-ig 
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(3-4 tabi., ill. 34-46 csepp) lehet emelni az adagot. Intézeti körül
mények között előbbinél lényegesen több is adható. 
Gyermekeknek: az életkor és a testtömeg figyelembeVételéVel 5 éves 
korig általában a felnőttadag egynegyede, 5-15 éves korig a fele 
adható. 
Mellékhatások. Extrcipiramidális tünetek, elsősorbart akatézia, fo
kozott izomtónus, tremor, izomgörcs, álmosság, anbr~x_ia~,~dás, 
túlzgtt nyáladzás, bórreakció, sárgaság, nagyon ritkán híPcitérizió és 
vérdiszkrázia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan adhat6: 
- a központi idegrendszer depresszánsaival ( e_gymás hatását erős i-

tik); 
- antihipertenzivumokkal (fokozott vérnyomáscsökkenés); 
-levodopummal (ennek hatását csökkenti). 

.. Figyelmeztetés. Alkalmazásának első szakaszában-" egyénenként 
meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban -egyénileg _határozandó 
meg a tilalom mértéke. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos szeszes italt fo~ 
gyasztanil 
Megjegyzés. ol< ol< Csak vényre adható ki. Az orvos. rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal- ismételhető.- Az a szakrendelés 
(gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szarinti 
betegség esetén a beteg gyógyszerelésére területileg és szakmailag 
illetékes. 
,Csomagolás. 1·üveg (10 ml); 5 amp. (1 ml); 50 tabi. 

TROBICIN Upjohn s 720 
in j. 
Hatóanyag. 2 g spectinomycinum · (kloridsó formájában) poramp.~ 
nként. 
Javallatok. Akut gonorrea, gonorreás végbél-, húgycső- és méh
nyakcsatorna-gyulladás. 
Ellenjavallatok. Spectinomycin-túlérzékenység. Elegendő tapasz
talat hiányában terhes nőknek és csecsemőknek nem ajánlott. 
Adagolás. Férfiaknak naponta egyszer 2 g (5 ml), nőknek naponta 
egyszer 4 g (1 O ml) im,, mélyen a farizom ba, célszanlen két helyre 
elosztva. Gyermekeknek naponta egyszer 40 mg/ttkg. 
Mellékhatások. Fájdalom az injekció helyén, urtikária, szédülés, 
nauzea, hidegrázás, láz, csökkent vizeletkiválasztás, a vesefunkció 
változása nélkül (a vesetoxicitást jelzi). 
Figyelmeztetés. Szifilisz kezelésére nem alkalmas. Mivel elfedheti 

·"vagy késleltetheti a lappangó szifilisz tüneteit, rilinden gOnorrsás 
betegen a diagnózis felállitásakor, valamint 3 hónappal a kezelés 
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utái1_ a r:n~gfe_l,elő.szerp_lógi~ai VizsgáJatot ke_H vég"ezni_~ s:zifi_lisZ ki_iáfá-
- sára. _. ... -_ _ :-:: :·--. _---->- . _____ ,-,_ _.,. -·"--

. Megj .. gvz(>,;,'+ +. Vényennem rendelhető,-' Szakorvo~i rendelő-. 
intézetek (ggna.,Zóintézetek) költségvetésük terhére szerezhetik be 

'az _őket ellátó gyógyszertárakból. -Az intézet keretéból kell t6rft6s-
11J8n,esen ~~adni. a: bőr-: és nemibeteg~gondQzóbah gy{Jgykezelés 
;alat!. álló nemi befegnek- . . . 
Csomagolás. 1 af11P, (2 g) + bíd6siei. 

TROPAAIN Chinain . . F.O.OO; J 100 
inj., tabi. ... . · ·, . .. ·. . .. ,.. · · · 
Hatóanyagok. 40 nig papaverinium sulfuricum, 1,5 mg methylho
matropiníum:·bro_ITli!l.tuw.,(.1 :-ml) __ ~--~WP~·~n~_énJ; -4P~I)lg-: pp_pi:lverinium 
chloratum, 1 ,5 mg metnylhorna(rdpinium, bromátúrn· tabl;cnként. 

· . .Javallatok •. ~iJ11aizomgörCsök-.(,pylorl!sSpazmus~ .kole_li~i_á_z~s, nefro-
-'li_tiázis; :diszffi_encirrea); Ulcus vantriculi et- duodeni, irritábilis :colon 
:SZindr_órna~ asthrn~):>ronchiale esetén adjuvánské_nt. 
E_tlenjavallatok: · Glaukóm_a, prostatahipe_rtrófia, a- gyomor-bél 
rendszer_sztenózisai, megacolon, súlyos máj- vagy vesebetegség, 
-infarctus myocardii akut szaka, tachiaritmiák. r 

_ ~dagolás!;_Feln_6tteknek-_a fájdalom intenzitásától függő_en-nap_ont~ 
3-szor 1-3 tabi. vagy 1-2 amp. sc. . 

·-:Gyqrmekeknek:_1 _éves korig_napoma 2-3-szor% tabi. vagy 0~25 ml 
sc:, 2-Q éyesekilek 2-3-szor Y. tabi. vagy 0,5 mrsc., iskoláskorúak-
naK-naponta 2-3-'szorY:~-1 tabi. vagy 0,5-1 ml sc. · 
Mellékhatá~ok. Száj-, és torokszárazsfl_g, ._ akkomodác_iós ~avar, 
rnidriázis, siemnyorriás-fokozódás, vizeletűritési nehézSég, étvágy
talanság, hányinger, hányás, obstipáció, álmosság, szédülés, gyen' 
geség, izzadás, fejfájás, aritmia, allergiás bőrtünetek. , ___ .' --\: . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: · .... 

___ ...,_egyéb __ antiko_linergiku~okk~l. , és-, tri~iklikus, antidepresf?zánsok~al 
(atropinszerú mellékhatások fokozódhatnak). 

Figyel_tn~ztetés. Túlérzékenység (gaszt_roi_ntesztinál_is tünetek, sár
gaság, eozinofilia, megváltozott májfunkciós értékek) észlelése ese
tén_a_kezelést--meg kell szakítani. Látászavart okozhat (járművezetés, 
baleseti_vesZ.éllyeljáró m_unkavégzésl). ___ - ·- _ 
Megjeg-yzés; ~ + A tabi: vény nélkül is kiadható. Az inj. 

_ v_ényre a~Oátf)_;.:k_i, Az;_orvos rendelkez~se szeriht --_egy .Vagy- két 
alkalorTuilaJ - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp.; 20 tabi __ , 

TAOPARINUM COMBINATUM Chinoin; . FOOO; J 100 
tabL. ... . • ., .. .. . .·.. . . . .. • . ,·.. . 
Hatóar1y8gok; -4o· mg papaverinium chloratum, 20 .mg phé~óbar,.. 

- : -:bitfJium;.-2.- mg -rn_ethylhomatr~piniu_m -bromat~:~rrH~_bL-nként.~-----:·---------~ --
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Javallatok. SimaizomQörcsök (pylorusspazmus, kolelitiázis, n-efro
litiázis, diszmenorrea). Ulcus ventrieu/i et duodeni, irritábilis colon 
szindrómában és asthma bronchiale kezelésében adjuvánsként. 
Ellenjavallatok. Glaukóma, prostatahipertrófia, gyomor-bél rend
szer sztenózisai, megacolon, tachiaritmia, hepatikus porfíria, súlyos 
máj- vagy vesebetegeség, barbituráttúlérzékenység. 
Adagolás. Felnőttek szokásos adagja 3-szor 1-2 tabi. napo!l,~· 
Mellékhatások. Száj- és torokszárazság, akkomodác1bs zavar, 
midriázis, szemnyomás-fokozódás, vizeletürítés;- nehézség, étvágy
talanság, hányinger, hányás, obstipáció, álmosság, szédülés, gyen
geség, izzadás, fejfájás, aritmia, allergiás bórtünetek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: . 
- daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metabolizmusukat gyorsítja, ha

tásukat csökkenti). 
Ovatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal (a depres'sziv hatás foko

zódhat); 
- kumarinszármazékokkal (az antikoaguláns hatás csökken); 
-egyéb antikolinergikumokkal és triciklikus antidepresszánsokkal 

(az atropinszerú mallékhatások fokozódnak); · 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkenti). 
Figyelmeztetés. Túlérzékenység (gasztrointesztinális tünetek, sár:. 
gaság, eozinofília, megváltozott májfunkciós értékek) esetén a keze-
lést meg kell szakítani. . 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mallett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani. 
Megjegyzés. of<~ Vény nélkül is kiad ható. 
Csomagolás. 20 tabi. 

TRYPSIN Kőbányai Y OOO 
oldat 
Hatóanyag. 25 mg trypsinum üvegenként; oldószer: 0,9%-os natr. 

. ch lor. oldat. 
Javallatok. A tüdő, a hörgők és a maiihártya idült gennyes megbe
tegedése (tüdőtályog, tüdőgangréna, krónikus pneumónia,_ bron
chitis chronica suppurativa, bronchitis spastica, asthma bronchiale, 
bronchiektázia, empyema thoracis, emfizéma), bronchográfia, bron
choszkópia, légzésfunkciós vizsgálatok (spirometria, bronchospiro
metria) előkészftése. Tüdőműtétek előtt. 
Ellenjavallatok. Tüdővérzés, gyomor-, nyombélfekély. 
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Alkalmazás. A tripszint az oldószerben feloldj uk, majd aeroszolké
szüléken keresztü1.1 ~2 ml't spray formájában inhaláltatunk naponta 
1-2· alkalol)'lmal,'esetenként kb. 1 Opercig;·Bronchoszkópiás éS int
rapleurális alkalmazás eselén a tripszint 3-6 ml oldószerben oldjuk 
fel.. A teljes oldódás (15-30 másodperc) után lehet az üvegből az 
óldBtOt -'vissza:szfvnil . -- _ _ . _ _ _ 
figyehnéztétés. Elelsőleg:·nem; kizlirolag. helyileg. alkalmazható.· 
A tripszin oldatban, szobah6mérsékleten fokozatosan v.eszftaktivitá-

, sából;. h0t6szekrényben 2~ napig értékcsökkenéS veszélye nélkül 
• tárolható. .· · .. . . . . 

Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezéseszerint 
-egy vagy két alkalommal."- ismételhető. 
Csomagolás. 5 üveg(25mg) +5oldószeramp.(5ml). 

TRYPSIN Kőbányai T-900 
sebhintőpor· 
Hatóanyagok. 250 mg trypsinum. 500 mg praeainium chloratum, 
600 mg calcium aceticum anhydricum·(10 g) szóróüvegenként. 
Javall.atok. Krónikus fekélyek és sebek feltisztitása. 
Ellenjavallatok. Friss sebek, hámosodó sebek és vérzékeny sebfe' 
lületek. - - -- - __ - _ _ t 
Alkalmazás. Vékony rétegben történő .behintés .után a felületet 
száraz steril gézlappal borftjuk:: Beszáradt nekrotikus felületek esetén .•.. 
a fedő gézlapot steril izotóniás nátrium-klorid.;.oldattal nedvesítjük 
át (a kötést elegendő másodnaponként cserélni). · 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás •. l szóróüveg (1 O g). c": 

TU BOCI N . Pharmachim S 400; S 71'0; ~720 
· 150 mg.-300 mg kapszula ·--· 

Hatóanyag. 150 mg, ill. 300 mg rifampicinurn kapszulánként. 
Javallatok. A tuberkülózis akut és előrehaladott esetei~ nlindig 
izoniazidummal vagy más tuberkulosztatikummal együ~ adva.- Ri
fampicinre érzékeny kórokozók által kiváltott légúti fetőzések (bron
chiti$z~_ bronchopneumónia}, epeúti fertőzések (kOiangitisz,: kóle-
_cisztitisz)~ pi~dermák,_ f)ti~í_sz, g(Jnorrea.,_ _ . ___ .. _________ , 
Ellenjavallatok. lktertisz, hepatitisz utáni ·attapól; {,f-gyógfúlás · · -~~-,,. 
után egy évig), a terhesség első trimenonja, rifampicinnel szembeni 
túlérzékenység. · <, 

-- Adag·otás. Tuberkulózisban felnőtteknek a szokásos adag· ·naponta 
450-600 mg egyszeri -alkalommal; gyermekeknek 12 éves ·korig 
1~15 mg/ttkg (a napi adag a 600mg-otnechaladja megkAz 
alkalmazott egyéb tuberkulózis elleni szerek adagelását nem .. befo
lyásolja. 
Egyéb fertőzésekben felnőtteknek c akut esetekben naponta 
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90~ 1200 mg, két részre elosztva; gyermekeknek 20 mg/ttkg na
ponta. A tünetek megszünése után a kezelést még további 2-3 
napon át kell folytatni. 
Gonorrea esetében férfiaknak az első napi adag 900 mg, nőknek 
600 mg egyszeri bevételre, majd az ezt követő két napon további 
60~600 mg. . · 
Az optimális felszivódás érdekében a kapszutákat %--1 órávalétkezés 
előtt kell bevenni. -,~ ,-~, 

Mellékhatások. Hányinger, hányás, diaré, viszketés, urtikária, ál
mosság, fejfájás, ataxia, pszichés zavarok, mialgia, izomrigiditás. 
A szérumbilirubin-szint, alkalíkusfoszfatáz- és transzaminázértékek 
emelkedése, leukopénia, eozinofllia. A vesemúködés akut zavara, 
trombocitopénia és hemolitikus ·anémia jelentkezése esetén a keze
lést azonnal le kell állftani. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- orális antikoagulánssal, orális antidiabetikummal, digitálisszal, 

kortikoszteroiddal (ezek hatását csökkentheti); 
-hormonális fogamzásgátlókkal (hatásukat bizonytalanná teheti). 
Figyelmeztetés. Tartós kezeléskor a vérkép és a májfunkció rend
szeres ellenőrzése szükséges. Rosszul táplált és olyan betegeknek, 
akiknek anamnézisében májműködési zavarok előfordultak, különös 
óvatosság és fokozott ellenőrzés szükséges. A rifampicinnel szem
ben rezisztencia könnyen alakulhat ki. Ha a fertőzés nem reagál 
gyorsan és tartósan a készftményre, más szar alkalmazására kell 
áttérni. 
Az egyidejűleg alkalmazott orális antikoaguláns, antidiabetikum, 

·, digitálisz és kortikoszteroid adagját újból be kell állítani. Célszerű a 
hormonális fogamzásgátlás helyett más módszert választani. 
A készítmény a vizelet, széklet izzadság és a köpet narancsospiros 
elszineződését okozza. 
Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 100 kapszula (150 mg); 100 kapszula (300 mg). 

TU R INAl Kőbányai Q 220 
tabi. 
Hatóanyag. 5 mg allyloestrenolum tabl.-nként. 
Javallatok. Endogén hormonhiánvon alapuló fenyegető és habitu
ális abortusz, ill. koraszülés veszélye. 
Ellenjavallatok. Tromboembóliás megbetegedés, károsodon máj
funkció. 
Adagolás. Post menstruationem számított 6-8. hétig napi 1 O mg 
(2-szer 1 tabi.). a 9-12. héten naponta 15-20 mg (~-szer 1 tabi.), 
ezt követően legfeljebb napi 30 mg (3-szor 2 tabi.). 
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1\!Íellékh~tások' · VfzvissZ.tartá;:, )ím~lygés, fejfájás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. uvatosan adható: 
~ enzimindoktiv gyógyszerekkel ( csökkenthetik hatását)·. · 
Figyelm_eztétés.'-Diabéteszes-terhesek-fokozott.Vércukorszint-~lle;.. 
nőrzése szükségés, a.Csökkent glükóztolerancia-miatt.·--_-_:-.-- ·
Megjegyzés. ~·. Csak vényre adható ki. A~ orvos rendel~ezése 
szarint ~ egyvagy két alkalommal ~:-ismételhető; • · 
Csomagolás. 20 tabi. 

UBRETID CheiTiie L. mF 100 
i nj~ _ _ - _ . . _ _ _ ____ ·. -- __ , . ____ . _ _ ____ " ___ 
Hatóanyag. 0.5.mgdistigminium .. brqrn~tu") (1rnl) a!lllk.n~ént. 
Javall8tok. Posztoperatív b61atónia~ _~i,i:!',r~HtiktJs· i1~us~J~$,:\fJZP.I~tre-
tenci6. Mya~h_e_nia gr~vi_s_ .adjuy~n,s.~ete.l~~~k--~-- _- __ ,"_· ___ ._. __ . __ :. __ "---·c.· 

Ellenjavallatok. Erős vagótónia; az epe-vagy húgyutak spasztikus 
állapota; enteritiSz, _súlyos _hipotónia, friss_ miokardiális infarktus, 
asthma broncf)iale, mi_otónia, tetánia, epilepszia, parkirisonizmus, 
posztoperativ sokk és kerin'gési krízis; terh.esség; gyomorfekély. 
Adagolás. A kezdő adag 0,5 mg im. (1.ml) •. A hatás.Y.>--2 óra alatt 
jelentkezikés 8-,12 óráig tart ..... ·~. : · . · ... ,.., . . . . ··.;.. : 
Ha szüksé·ges~ az adag_ot 2-3 naponként, de mindenképpen 24, óra\ 
elteltével lehet megismételni; lelifeljebb 0,01 mg/ttkg mennyiség 
adható. · ·. - . · .. ··: . · ·:· : · · 
l\llellékhatások. Fokozott perisztaltika és izzadás (mindkétjelen
ség hullámokban lép fel), amelyek 8--1 O óra. elteltével rendszerint 
megs~Onnek. ___ , · - --d 

Túladagolás eselén hullámokban jelentkező gyomor-, és)iélgör
.csök. gyakori székletürftés. Sápadtság, rosszullét és hányinget-;tit
kán izomrángás. _ __ _ ···-~ 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 

·ce izomrelaxánsokkal(hatásukat !okozhatja). 
Figyelmeztetés. Túladagolás esetén az9nnal-atropint __ kell ad~·SJol-
ni, szükség esetén többször is. _ _ _ - _: 
Megjegyzés. ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondoz6in
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 25 am p. (1 ml). 

ULCERAN Biogal mJ 11 O 
tabi. :, - . 

- Hatóanyag. 150 mg <anitidinum (sósavas só formájában); 
Javallatok. Nyombélfekély, jóindulatú .gyomorfekély, posztopera
tiv fekély, reflux özofagitisz, Zollinger-EIIison-szindróma. Olyan ál
lapotok, malyekben a gyomornedvelVálasztás és savtermelés csök
kentése kivánatos:· stresszfekély következtében. fellépő gasztroin~ 
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tesztinál is vérzés megelőzése. vérző peptikus fekélyesetén a ki úJuló 
vérzés megelőzése. 
Ellenjavallat. A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Adagolás. Felnőtteknek a szokásos adag napi 300 mg (2-sze" 
reggel és este 1-1 tabi.). A gyógyszerbevételt nem szükségés az 
étkezésekhez igazitani. 
Nyombélfekély és jóindulatú gyomorfekély esetén a szokásos adag 
napi egyszer, lefekvés előtt 300 mg (2 tabi.). A gyógyulásllibNífyire 
négy héten belül következik be. Ha a beteg fekélye az elsőkúra után 
nem teljesen gyógyult vagy gyógyult ugyan. de recidívára hajlamos, 
ú jabb négyhetes kezelés után- 150 mg (1 tabi.) este, lefekvés előtt 
- rendszerint gyógyulás tapasztalható. 
Reflux özofagitisz eselén a szokásos adag napi 300 mg (2 tabi.) 
nyolc héten át. 
Zollinger-Ellison-szindrómában a kezdő adag napi 450 mg (.3·-szor 
1 tabi.). Ebben az indikációban nagyobb mennyiség is indokolt 
lehet, szükség eselén legfeljebb napi 6 g-ig (40 tabi.) emelhető. 
Stresszfekély következtében fellépő gasztrointesztinális vérzés_meg
előzésére. ill. vérző peptikus fekélyesetén akiújuló vérzés megelőzé
sére aszokásos adag napi 300 mg (2-szer 1 tabi.). 
Veseelégtelenségben szenvedő betegek fekélykezelésére aszokásos 
adag éjszakánként 150 mg (1 tabi.), négy-nyolc héten át. Ez az adag 
adható további kezelésben. ha ez szükséges. 
Ha a fekély a kúra végéig nem gyógyul, aszokásos napi adag 2-szer 
150 mg (2 tabi.), amit szükség szarint éjszakánként adott 150 mg
os (1 tabi.) adagú fenntartó kezelés követhet. 
Mellékhatások. A májfunkciós vizsgálati .értékek átmeneti és re
verzibilis változásai, reverzíbilis hepatitisz (hepatocelluláris, hepato
kanalikuláris vagy vegyes típusú) sárgaság fellépésével vagy anél
kül. Reverzibilis leukocitopénia és trombocitopénia. Ritkán túlérzé
kenységi reakciók (néha már egyetlen adag után is). bőrkiütés. 
Bradikardia. Néha súlyos fejfájás, szédülés. Férfiakon ritkán a mell 
rendellenes tapintásérzékenysége. Különösen súlyos állapotban le
vő idős betegek esetén reverzíbilis elmezavar. 
Figyelmeztetés. H2-antagonista kezelés elfedheti a gyomorrákkal 
kapcsolatos tüneteket. ezért, ha gyomorfekély gyanúja áll fenn, a 
kezelés megkezdése előtt a malignitás lehetóségét ki kell zárni.
Adása gyermekeknek kellő tapasztalat hiányában nem javasolt. 
A májműködés zavara esetén óvatosan adaridó. -
Átjut a méhlepényen és bejut az anyatejbe. Terhesség és szoptatás 
alatti adása csak akkor javallt, ha a kezelés nélkülözhetetlen. 
Túladagoláskor a körülményeknek megfelelő tüneti kezelést kél! 
alkalmazni. Szükség esetén sor kerülhet a plazma hemodialízisére. 
Megjegyzés. (L: Feljegyzések fejezetet!) 
Csomagolás. 60 tabi. 

715 



ULTRACAIN Hoechst 
1% és 2% inj. 

liLTRACAifli'SlÍPRARENIN. 
1% és 2% ínj. 

ULTRACAIN HYP.ERBAR 

D 100 

5%inj: . . 
Hatóanyagok; Ultracain: 1 0, ill: 20 mg articainium chioratum ml
enként'" 
Ultracain-Suprarenin: 10, ill. 20·-:mg· -a"tticáirliüm:· chiOratum és 
0,006 mg epinephrinium chioratum ml~enként;, tartóSitószer mind
i<ettöben: 1 mg"methylium parahydroxibenzoicum~ml_"-·enként:: -_ 

· Ultracain ·5% hyperbar: 50 mg articaíriium·Chloratum ~s 1 00 ,mg 
giUCO'suni ml-enként.··konzerválósí:ert nem tartalmaz;--Kizárólag spi-
nális (lumbális) anesztézia céljára• . · . . . ·· .. : 

. Javallatok. Infiltrációs és vezetéses érzéstelenítés: a mfitéti és diag
-nosztikai ·beavatkozások, szülészeti analgéiia Során, to vé bbá- fájda
lomszindróma. _ _ · ··--: _ _ · · r 

- Ellenjavallatok. Paroxizmális tachikardia, na_gyfrekvenciás -abszo" 
lút-ar1tmia,-zárt,zugú glaukóma, továbbá végartériákkal ellátott--terü~ 
letek (pl. ujjak, lábujjak, penis; arrcsúcs) anesztéziája. 
Ultracsín (epinefrinmentes) iv. nem adható Adams-Stokes.:sziildró
_rria éS akut, dekompenzált szivelégtelenség esetén. -
Uitra_cain-Suprarenin (epin'efrihtartalmú) 'iv. egyáltalán nem-adható. 
Adagolás. Uliracain (epinefrinmentes) átlagos adagja: !Hl mg/ 
ttkg, legfeljebb 400 ·rilg; · · . · · !O / _ 
U/tracain-Suprareilin (epinefrintartalmú) 6-8 mg/ttkg, legfeljebb 
600mg. ' · 
Résiletes ·adatok a táblázat szerint:-

anesztézia 
tlpusa_ 

infiltrációs anesztéZia 
ton-iillektómia 

1%-os 

Ultracain 
(ml) 

Ultracain
-Soprarenin 

<~n-

2%-os 

Ultracairi" 
(ml) 

-Ultfficain
·-suprarenin 
--(~_IL 

: (tonsillánként) 5--10 5--10 4-'8 
frakturarepozíció 5--15 5--20 . !;,-j() 5--15 

·' gátvarrat .s--.15 ' 5-20 ·- 5--1 O 5--15 

(Nagy mennyiség szükségessége esetén ajánlat()S 0,5%-os oldatot 
-alkalmazni.). · · 
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.· 
1%-os 2%-os 

anesztézia Ultracain- -- Ultracain-tipusa UltracSín Ultracain 
(ml) -Suprarenin (ml} -Suprarenin 

. (ml} {ml} 

vezetéses aneSztézia 
O berst-anesztézia 2-4 

l . 
2-4 .,;__,"~ 

retrobúlbáris -. 

ane-Sitézia 1-'2 1-2 1-2 1-2 
trigeminusblokád 1-5 .• 1-5 
ganglion ·stellatUIJl 

blokád. 5--10 
. 

5-10 
PleXus fii'achiitlis 

blokád (szupra-
klavikulárisan vagy 

10-15 axilláris8rl) 10-30 10-30 10-20 
interkosztáli_s_ . 

anesztézia--
(szegmen-
tumonként l 2-4 2-4. < 2-4 2-4 

paravertebrális 
anesztézia 5--10 5--HJ 5--10 5'-10 

szimpatikus blokád 5--10 5-10 
n: pudendus blokádja 

(tildalanként) 7-10 7-10 7.:.10 7-10 
paracervikális blokád 6-10 .6.~10 5--8 6-10 

t}erinctaji anesztézia 
peridurális ·. 

(epidurális) 10-30 10-40 10-15 10-20 
szakrális anesztézia 10-30 10-40 10-15 10-20 

terápiás anesztézia max. 30 (összesen) max. 20 (összesen) 

Hipovolémiás, különösen krónikus hipovolémíás betegek gerinctáji 
érzéstelenítésa során a vérnyomás gondos ellenőrzése elengedhetet-
len. · 
Fájdalomterápiában alkalmazott /oká/anesztézia: fájdalomszindró
mák kezelésére és a perifériás értágulat létrehozására alkalmazhatók 
mind az infiltrációs,-.mind a különböző regionális anesztéziás eljárá
sok. Ezekben általában az érszúkitőmentes 1% vagy 2%-os Uliracain 
injekciót alkalmazzák. 
Intravénás, regioná/is anesztéziában általában mellékhatásmentesen 
elviselhető 1 00 ml 0,5%-osra higflott injekció. A teljes analgézia 
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kialakulásáig tartó latenciaidő 8-,20 perc, a hatástartam 6Q.c275 -
perc. Szülészeti analgéziábail, epidurális anesztézia céljára általában 
kisebb adagokat alkalmaznak, mint a mOtéti-beavatkozásokban. 
Spiflális (lumbális) anesztéziában az 1·,5-2 ml Ultracai n 5%-os hy-

_· perbarral v_égzett analgézia_ teljes kialakulásához,.... az injekció beadá
sától számítva - 2-1 O perc szüi<Ség.-., a hatás tartama általában 2-3 
óra.- - · -· : - · ·- ------" -- --·- -:--:: 
Mellékhatások. Központi idegrendszeri zavarok: káb~ltság, öntu
datzavar, légzészavar, lég~ésbénulás, izomremegés, izomrángástól a · 
-generalizált görcsökig, énielygés, hányás. Keringési zavarok, vér.oyo
máscsökkenés, brad i kardia vagy tachikardia. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Övatosan adható: 
-triciklikus antidepresszánsokkalés MAO-bénftói<kaL{az,ep)nefrin 
vérnyomásemelő hatásátfokozza)c < _ ' ;''-- ./·' ·,-

Figyelmeztetés. Konvulziók esetében a görcsök • megszOriéséig 
gyorsan ható barbiturát (pl. Venobarbitál iv.), ill. Seduxen álkalma-
zandó parenterálisan. , _ _ . 
Vé_rnyomáscsökkenés, tachi- vagy bradikerdia ·esetébén Tre'ódelfm
burg-helyzet, 0,-adás, pulzus-, vérnyomás-kontrollálás. . 
Epinefrin által okozott erős tachikardiát vagy tachiaritíniát iv. :béta-( 
szimpatolitikumokkal kell-kezelni.-ha a betegnek szivinszufficienciájá 
vary.vagy éppen infarktus,_vagy angina pactorisos roham útán van.·· 
Hipertóniás .beteg vérnyomás-emelkedését perifériás értágitóv~l is 
kell kezelni. Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesí~rtlénYt :be
folyásoló hatásának időtartama alatt jái'RlCívet vezetni vagy baleseti 
véSZéllyel járó munkát Végezni tilos._ _ ___ ·._ -_ 
MegjegyzéS. + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet (gondo~óinté-
zet) felhasználásra. _ _;._, ..•• 
Csomagolás. VItracain 1% 5 amp. (5 ml); 5 amp. C?O ml); 2% 5 
amp. (5 ml); 5 amp. (20 ml). . .- , · · ._ · ·- -
U/tracain-Suprarenin 1%5 amp. (5 ml); 5 amp. (20 ml); 2%5 am p. 
(5 ml). 
Ultracin 5% hyperbar 1 O amp. (2 ml). 

ULTRACAl N D-8 forte Hoechst D 100 
i)1j. 
"H&tóanyag .. ao··mg--8itic8iriium"éhloratUin és- o;023 -n;g-epihephri-
num (2 ml) amp.-nként. · 
Javallatok. Olyan nyálkahártya' és csont-. fogsebészeli beavatko
zások, ·amelyekhez nagyobb isémia szüksé_ges, .mint- pl.- hosszabb 
ideig:tartó-sebészeti beavatkozások,--Luc-CiadWéll tlpüsú- ínútétek, 

- perkiJtán oszteoszintézisek, cisztektómiák; mukoQingviális-mCítétek, 
valamint frakturált fogak oszteotómiával járó·extrakciói, apikális pa
rodontitiszes fogak extrakciói -és· pulpaamputációk,,~ ill. ·exstirpá-

·-ciók; -

718 

Ellenjavallatok. lv. alkalmazás. Epinefrintúlérzékenység. Az epi'
nefrin érszúkítő hatása miatt -kontraindikált az adása paroxizmális 
tachikardiában, nagyfrekvenciás arrhythmia absolutában, glaukó
mában, tricuspidalis billentyú szúkülete esetén és perifériás vérkerin
gési megbetegedésben szenvedó betegeknek. 
Adagolás. Nem gyulladásos környezetben levő felső ál_lcsonti fo
gak komplikációmentes, fogós extrakciójához 2 ml ves~i_b_IJiárisan, 
foganként. Egyes esetekben 1-2 ml még szükséges leheflftöl&rétes 
érzéstelenítés eléréséhez, rnelyet vesztibulárisan kell beadni. P~lati
nális alkalmazása nem szükséges ebben az esetben. Ha ínybe, nyáJ;. 
kahártyába varralot kell behelyezni. 0,1 ml-t szükséges palatinálisan 
deponálni öltésenként. 
Nem gyulladásos alsó premoláris fogak extrakciójához nem szüksé
ges linguláris törzsérzéstelenítést végezni, elegendő általában az ún. 
terminális vesztibuláris érzéstelenités. Kavitás- és csonkpreparálás
hoz elegendő 0,5-2 ml foganként, vesztibulárisan beadva, kivételt 
képeznek az .alsó moláris fogak. 
Sebészeli beavatko~ásokhoz. az eset súlyosságától. lokalizációjától 
függóen individuálisan kell adagolni. Felnőttek 7 rng/ttkg mennyi
séget is elviselnek (kb. 500 mg = 12,5 ml). 
Mellékhatások. A~ adagtól függően idegrendszeri tünetek,-ill. za
varok léphetnek fel a kábultságtól a~ eszméletvesztésig, légzészavar
tól a légzésbénulásig, izomrángástól a generalizált görcsökig; gaszt
rointesztinális tünetek jelentkezhetnek az émelygéstől a hányásig. 
Epinefrin-mellékhatások az oldatban levő alacsony koncantráció 
miatt ritkán lépnek fel. · 
GyógySzerkölcsönhatások. Óvatosan adható: 
-triciklikus antidepresszánsokkal és MAO-bénitókkal (a~ epinefrin 
vérnyomásemelő hatását fokozza). 

Figyelmeztetés: L.: Ultracain inj. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető.- Szakorvosi rendelőinté
zetek (gondozóinté~et) a~ őket ellátó gyógys~ertárból szerezhetik 
be, költségvetésük terhére. 
Csomagolás. 100 amp. (2 ml). 

ULTRACORTEN-H mV 100 
i nj. 
Hatóanyag. 100 mg prednisolon um tetrah.ydrophtalium natricum. 
Javallatok. Sérülés, égés, operáció, mérgezés következtében kiala
kuló sokk. Súlyos allergiás reakciók (pl. anafilaxiás sokk); status 
asthmaticus; fertőzéses megbetegedések során kialakuló toxikus 

. állapotok; kardiogén sokk (pl. miokardiális infarktus); Addison
krízis; gyermekek toxikózisa, pszeudokruppos állapota. 
Ellenjavallatok. Herpes simplex, keratitisz, akut pszichózis, látens, 
aktiv, gyógyult tuberkulózis. Relat/v ellenjavallatok: aktivvagy látens 
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peptikUS"úlkusz, ·cushing~szindrór.ria,.divertikulitiSi:, oszteoporOzis, 
ve8eelégtelenség, tromboembóliés hajlam, diabetes mellitus, magas 
vérnyomi!is, lielyi íragy szisztémás fertőzések (beleértve vlrus, gom-

. bés). Terhesség,• ' · - ·. · - . c 
Adagolás. Elsősorban iv. és infúzióban alkalmazható, de im; és. sc. 
is adható. . -,.,. ·. • . . . .. ' . • ·. -
Az étlagos ·egyszeri adag feln6tteknek 2~250 mg; gyermekeknek 
12.~1 00 mg.-Szükség esetén az adag növelhető 1.,2 g-ig felnőttek, 
25Q-500 mg-ig gyermekek esetében. · · · 
Az ampullék tartalmát 2 ml izotóniás sóoldatban vagy a qua dest. pro 
inj.-ban kell oldani, és azonnal fel kell használni. · 
lv. lassan adható vagy a semleges, vagy lúgos-kémhatésú infúziós 
oldathoz vagy vérszérumhoz adagolható. . · · , · >' 
Mellékhatásokc .. Cushing"szindróma; holdvilégarc;estriák,. akné, 

.. cukoranyagcsere-véltozás,·diabetes mellitussúlyosbodésa,-fertózé
sek súlyosbodésa, ill. elfedése. 
Gyógyszerkölcsönhatások. L.:, Prednisolon.. , ... 
Figyelmeztetés. Súlyos megbetegedések esetán ajánlatos az első 
adagot iv. alkalmazni, majd- a kezelést infúz~óval folytatni; -- _ 
Ugyanazon fecskendőben més gyógyszerekkel együtt nem adható, · 
Megjegyzés;- o~; o~; Kizérőlag fekvőbeteg"gyógyintézet (gondozó' 
intézet) felhasznéléséra. - -
Cs<!magolás. 5 poramp. + 1 oldószeramp. (2 ml). 

ULTRACORTENOL Dispersa U 210 
szemcsepp, szemkenőcs 
Hatóanyag. 25 mg prednisolon um aceticum (5.:ml) oldatban, ill. 
(5 g) kenőcsben. . · . ·. . .. ; ·. -
Javallatok.- Allergiás konjunktivitisz, conjunctivitis vernalis, szkro- .
fi.Jiotikus szemgyulladésok. Rosacea keratitisz, intersticiáliskeratitisi-
(keratitis parenchymatosa, keratitis disciforniis),.uveitisz~--Keratitisz- _ ! 
és szaruhértya-komplikációk eselén egyidejOieg antibiotikum<>!. is _ , 
kell alkalmazni. 
Ellenjavallatok. A szaruhértya sérülései és ulcerózus megbetege· 
dései (kivé_ve a fent említetteket), különösképpen virusok és bakté

. ,ri~mo~ ok.oz!a f.ertő.zése.k (pl. herpessimplex J ,Ezekben a.z esetekben 
_ ugyanis a fertőzés súlyosabbá válása éS Ssetleg'áCOfneá Jler1oráCi0ja'" 
· következhet be. A kötőhártya .és szemhéjak gennyes; nem kezelt 
fertőzései. Banális krónikus blefaritisz. 
Alkalmazás. Naponta többször 1-2 cseppet, i)E kis mennyiségG 
kenőcsöt a kötőhártyazsákba juttatnL ·. · , · 

-- Célszar O napközben' cseppeket és este ---szemkénőcsöt- alkalmazni. 
Mellékhatások. A szemben elfedhetik, aktivélhetjék vagy súlyos
blthatják, a fertózéseket, fokozhatják az intraokuléris nyomást, és 

. ezzeLglaukómét idézhetnek elő.-
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f!gyelmeztetés. Többhetes kezelés esetán a szemnyomást időkö
zonként_ ellenőnzm kell. Ha néhány nap alatt nem következik be 
látható javulés. més terépiét kell alkalmazni 
Megjegyzés_. + Csak vényre. adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal. A korzet1 orvos, uzem1 korzet1 orvos, üzemorvos (a továbbiak
~an: kezelőorvos) akkor rendelheti, ha azt a területileg és szakmailag 
Illetékes fekvőbete~-ellétó osztély,_ szakrendelés (gondozó) gakor
vosa JavasolJa. A Jayaslatot tev~. Intézet megnevezését,~~a -jaVBslat 
keltét a vény hétlapJén fel kell tuntetni. A kezelőorvos - krónikus 
betegségekesetén-a javaslat alapjén. annak keltétől számítva maxi
máhsan 12 h6n~p1g rendelheti a gyó~yszert. Amennyiben a beteg 
számára ezt. az rdőtarta~ot megh~ladoa!'l. továbbra is szükséges a 
gyógyszer, ugy az csak UJabb szakmtézetl Javaslat alapján rendelhe
tő. -: Csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelése 
más, forga!omba hozataira engedélyezett gyógyszertel eredménye
sen nem b1ztosftható. 
Csomagolás. Szemcsepp (5 ml); tubus (5 g). 

UREGYT EG IS N 100 
tabi. 
Hatóanyag. 50 mg acidum etacrynicum tabl.-nként. 
Javallatok. Ödémés (kardiális, nefrogén. portélis, poszttromboti
kus stb. eredetG) éllapotok. Egyéb diuretikumokkal szembeni rezisz-
tenqlé~._ . 
EUenj8vallatok; Anúria, terhesség, szoptatás, 2 éves kor alatti 
gyermekek kezelese. 
Adagolás. Kezdő. adag napi 50 mg (1 tabi.), mely fokozatosan 
emelhető a szukseges menny1sé~ig. legfeljebb napi 200 mg-ig 
(4 tabi.). Hatésa !l-10 óra_alatt zaJhk le, ezért célszerO az egész napi 
adagot, reggel, kozvetlenul étkezés után bevenni. 
Kombinált kezelés. Más diuretikumokkal eredményesen kombinál
ható. 
Mellékhatások. Hipoklórémia, hipokalémia, hipovolémia és meta
b_ollkus alkalózis. Megfelelő (intermi.ttéló) adagolilssal és szubszti
tuclós t~ráp1á~al a. fe~~~ tu netek elkerulhetők vagy megszüntethetők . 
Gasztr01nteszt1!'áhs tu netek .,<hényinger. hányés, diszfágia) előfor
dulhatnak, tovabbé halléscsokkenés, allerg1ás reakciók exontémák 
akut pankreatitisz. ' ' 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-orális antidiabetikumokkal (ezek hatása csökkenhet)· 
- kortikoszteroidokkal (a kéliumveszteség fokozódhat); 
-nem szter01d gyulladásgátlókkaL (a diuretikus hatás csökkenhet); 
- amrnogltkoztdokkal (az atctoxikus hatás fokozódik, elsősorban 

vesekárosodás e seté n). . 
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F.igy8.1meztetés. Terhesekriek cs~k Igen ~ivételes es~~én, !"8]-cir
rózisban szenvedóknek _óvatosan, metabolikus·alkalózls _esete n_ csak 
az iOnháztartás rendezése után és ·ellenőrzés mellett- adható/- _· 

- SúlYOs ·\tagy.:nagy:-vízveszt~sé~gel· járó· di~ré--esetén·_~ gyógYSze~ 
- adagelását abba-kell hagym. AJ~nlat~~ a-szeru!"ele_~tr~l1tok gya~or1 
:-ellenőrzése. A--folyamatban _levo· antlhlpertenzw-teraptát.potenclál
hatja, ·ami--órtosztatikus-kollapszushriz-vézethe~ .. ,-- _ _._- . _ · --':·:· • 
Alkalmazásának. első szakaszéban _- egyénenkent-rpeghatározando 
ideig- járművet vezetni vagy baleseti veszél~yel járó f!lunkátv~gezni 
tilos.'A továbbiakban egyémleg határozandomega t1lalpm mertéke. 
-·Megjegyzés. lll Csak vényre adható -ki. Az_ orvos rendelkezése 
szarint-egy vagy két .alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

UROMIRO 60% Bracco _X11.0 
Hatóanyag. 9,53 g natrium amidotrizoicum (20 ml) amp,cnként 
(296 mg 1/ml). _ , _ _ 
Javallatok. lv. urográfia, angiográfia, perifériás arteriagráfia és fle-
bogréfia, intraoperatív kolangiOQráfia. _ .. • 
Ellenjavallatok. Myeloma mult1plex, Waldenstr.om-fele paraprote---' 

.. inémia, valamint súlyos máj- vagy ves_eelégtelenség. Jódérzékenyf 
ség. Terhesség és hipertireózis esetén alkalmazása megfontolást 
igényel. - - • -
Adagolás. A beteg a vizsgálatot. megelőző. napokban kevés sálak
anyagot tartalmazó ételt fogyasszon, és-a kontrasztanyag-beadása 
előtti 12-15 órával a folyadékfelvételt szüntesse meg_ A vizsgálat 

. elóttr este hashajtót vagy tisztító beöntést kapjon. _.,_~ 
Intravénás urográfia. ·FelnóUek szokásos adagja iv. 20 .ml, .3{}-_90 s. __ 
alatt. Az adagot 50-60 ml-re lehet emelni, amelyet 15-30 salatt kell. 
bejuttatni, amennyiben húgyutak ro~z-~brá_zol~sára.leh.et ~z~mítam; 
és különösen azokban az esetekben, am1kor a vtzsgalat célJa a.vese-
és/vagy a.-húgyutak sorozat·röntgenfelvétele. · ,. ·~ 
Gyermekeknek az adagot az életkornak és testtömegnek megfelelő-
'"" kell beállitani,. általában 0,5 ml/ttkg. ·• ·.. - · . . 
A készítmény'gy_orsan ·eliminálódik a .veSéken1<eresztül. A legtöbb 
··esetben a vesemedence és a-vesekelyhek -legjobban -az i nj. utáni_3-8. 
pére közott ábrázolódnak: · - •- ·-· ····-- . -
Angiográfia. A cerebrális angiográfiát lokális vagy általános aneszté-
ziAban kell elvégezni. . . 
Az adagot a beadás helye, módja, valamint a ·beteg életkora szenot 
kell meghatározoL ._. ; .-.-> ... _ -- :, . .. 

.A carotis- .és- a :vertebralisarteriográfi~t_ .katéter. -se_gítségével vagy 
.. _-közvetle_n perkután injiciálássallehet'e_lvégezni. ._ · . 

Feln6ttek szokásos adagja 6-10 ml, melyet gyorsan kell beadm. 
,-A -brachiális- úton :végzett retrográd cer-ebrális angiográfjában az 
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egyszeri adag 35-50 ml; a jobb arteria brachialisba gyorsan beadva. 
Gyermekek esetében az adagot az életkornak és --a- testtömegnek 
megfel~lően kell csökkenteni. - -· 
Perifériás arteriagráfia és flebográfia:- A perifériás angiográfiát-rend
szerint lokális- vagy általános anesztéziában végzik. 
A végtag-arteriagráfiában a kontrasztanyagat az a. brachi_alisba Vagy 
az a. femoralisba kell juttatni. A flebográfiás vizsgálat es_eté,n a kéz 
vagy a láb megfelelő felületes vénáját kell kiválasztani:·'>-.·--· 
Felnőttek esetében a perifériás arteriagráfia elvégzésekor-20-40 ml 
egyszeri gyors injiciálása rendszerint elegendő a végtag teljes artéri
ás hálózatának ábrázolására. Gyermekek esetében az adagot a test
tömegnek megfelelően kell csökkenteni. 
Flebográfiára ugyanezen adagok alkalmazása javallt. 
lntrQoperatlv ko/angiográfia. 1Q.:.-15 ml-t vékony tűvel közvetieri ül a 
ductus cysticusba keiLjuttatni, vagy pedig a ductuscsonkban telve-

. zetett katéteren keresztül' kell beadni. 
Mellékhatások. Anafilaxiás vagy sokkszerű manifesztáci6k_· hány
inger, hányás, diffúz eritéma, generalizált hőhullámok, fejfájás, és 
ritkábban koriza, gégeödém·a, láz, izzadás, aszténia, szédülés, sá
padtság, diszpnoé és enyhe hipotenzió, A súlyosabb reakciók- sür
gősségi ellátást igényelhetnek_ Idegrendszeri mellékhatások: kon· 
vulzió, afázia, ájulás, hemiparézis, a látótér beszűkülésa (többnyire 
átmenetiek), valamint irreverzíbilis kóma. 
Kardiovaszkuláris reakciók: bradikerdia éS a szisztémás artériás vér· 
nyomás csökkenése, melyek rendszerint átmenetiek és kezelés nél
kül megszűnnek. Perkután in j, helyén kialakuló hemorrágia és trom
bózis; az arteria axillarisba beadott inj. után a plexus brachialis 
károsodása előfordulhat_ 
Intraarteriális inj. esetében (különösen az arteria brachialisba adva) 
gyakran enyhén csökken az artériás vérnyomás az inj. helyétől disz
tá/issn, mely rövid ideig áll fenn, és különleges kezelést nem igé
nyeL 
Figyelmeztetés. A kontrasztanyaghoz egyéb gyógyszert nem sza
bad hozzáadni. 
Csecsemők és kisgyermekek esetében a kontrasztanyag alkalmazá· 
sát megelőzően a víz- és ai elektrolitegyensúly fennálló zavarait 
helyre kell állltani. 
Az allergiás reakciók lokalizáció szerinti tünéteit és az aktuális teen
döket L: a 315_ oldalon_ 
A pajzsmir.igyműködés radioaktív jóddal történő funkcionáliSvizsgá
lata előtt figyelembe kell venni, hogy a vesén át kiVálasztött'jódtar
talmú kontrasztanyag alkalmat;ását követően a- jódfelvétel több na
pon keresztül (egyes esetekben akár két héten át is) csökkent lehet. 
A cerebrális angiográfia nagyobb kockázatot jelent előrehaladott 
arterioszklerózisban, súlyos hipertenzióban, szanilitás esetében, sú-
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lyosszísztémás megbetegedésben, ilL ~özelmultbaQJezajlott cE!reb' 
rá lis embőliliban vagy trombózis ban. "": '· . ·. . 
Magj~yzés,IF Vényen nem rendelhető. Szakrendeléselqgondo' 

/zóintézetekj.'költségvetésükc terhére szerezhetik .be az ·őket ell.átó 
gyógyszertárakböt . . . 
Csomagolás. 5·amp, (20 ml)c· 

UROMÍRÍ:l75% Bracco ·• X 110 
Hatőanyag. 11,92 g natrium amidotrizoicum (20 ml) .amp.-.nként 

.(370 mg Jlml). . . . . . . .. . . . 
Javallatok •. Angiokardiográfia,. aortográfia,. szelektiv arteriográfia, 
perifériás arteriagráfia és flebográfia, <iv. :urográfia: , , . 
Ellenjavallatok; j...: Uromiro .•. 60'j!, .. ::: .• : ·::,:.• ....•. ·,. :"'' .·.: • 
Adagolás. A beteg a vizsgálatot megel6z6en\legalább ... 1a,órán 
keresztül ne egyen. Ha.a beteg .igényli; meglelelő nyugtatóvalvég
zett premedikációt kell biztositani. A vizsgálat előtthesta ·hashajtót 

. vagy tisztiló beöntés! célszera adnk Gyermekeket aJegcélszerúbb 
általánqs anesztéziában vizsgálnL •.. • , .• : 
Angiokardiográfia. A megfelelő periférilis vénába adva vagy megfe
leló.elhelyezésO katéteren keresztül .a szivüregekbe.vagy a nagyerek-" 
be kell juttatni. Az alkalmazás helyétölés módjától.függetlenül:alap
vető, hogy a készitményt gyorsan (h2 s alatt) adják be; amennyiben 
lehetséges, mechanikus pumpainjektot segitségével. 
Felnőtteknek a szokásos adag 20 ml. · 
Kisgyermekek .és újszülöttek adagja: 0,5o.1 ml/ttkg. · 
Aortográfia. Az aorta és főágainak ábrázollisára közvetlenül az aortá
ba.lehet juttatni vagy közvetetten, a megfelelő artérián, vagy.wénán 
keresztül. _ __ . _ _ , 
Katéteres aortagráfia esetében felnőttek és gyermekek szokásos 
adagja 0,5-1 ml/ttkg; iv. aortagráfia esetében az adag 1 ml/ttkg, 
legfeljebb .azonban 75-100 ml. . . 
Az adagot lehet egyidejaleg, két részre osztva két karba adni; Per
_kután transzfamorális aortagráfia és:.renális- arteriogréfia. esetében 
fe/nőttek szokásos adagja 20 ml. Szelektív renális arteriográfia•eseté-
ben az_.adag 4-:-S·ml köi:ött van;:;· ~--
Gyermekek esetében a· fenti adagokat· a testtömegnek: megfelelóen 
kéWcs·ökkEmtenL ·- - · -----
Peri(ériás ·arteriográfia es flebográfia. Az• a. brachialisba vagy az a. 
fenioralisba kell adni. A liebegráfiás vizsgálatra a kéz vagy. aHáb 
megfeleló.felszini vénáját kell kiválasztani. A perifériás arteriagr/ifiára 
felnőttek részére rendszerint elegendő 20 .ini egySzeri, gy on; beadása 
a végtag.egész.arteriás hálózatának ábrázolásárt!, Gyermekek eseté
ben az adagot a testtömegnek niegfelelóen keU csökkenteni. Fia
bográfiára ugyanez az.adag javallott. 

; lntrawimis·urográfia.-Felnőtteko szokásos adagja iv,.-20-mlr-40-90 
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másodperc alatt. A vesék gyorsan kiválasztják, különösen javallt 
nagy termeta és kövér betegek húgyútrendszerének vizsgálatára. 
Felvételkészitésa legmegfelelőbb a bevitel utáni 5-12. percben. 
Mellékhatások. L.: Uramíro 60%; továbbá: aortagráfia során elő
fordulhat veseinfarktus. akut tubuláris nekrózis, myelitis transversára 
emlékeztető gerincvelő-károsodás, retroperitoneális vérzés, arteriális 
trombózis, intesztinális nekrózis, kiterjedt pomfuszkéj.li:6dés. 
Figyelmeztetés. L.: Uramira 60%; továbbá: pulmonáliS'IiifJerten
zióban vagy a jobbkamra-elégtelenségben szenvedó felnőttek köré
ben óvatosa,n kell __ elvégezni a kontrasztanyag jobb kamrába vagy az 
a. pulmonahsba torténő beadását annak érdekében, hogy elkerüljük 
a jobb pitvarí,· a jobb kamrai és az a.· pulmonalisbeli nemkivánatos 
nyomásnövekedést a következményes bradikardiával és szisztémás 
hipotenzióval. Ugyanez vonatkozik a pulmonális hipertenziót és 
károsadott jobb szfvfél múködését mutató cianotikus csecsemökre 
is. Az aortagráfiás beavatkozósok során különös figyelmet kell fordí
tani a katéter végének megfelelő elhelyezésére. Abrachiocefalikus 
véredényekbe történő véletlen injektálás szignifikáns bradikardiát, 
perifériás hipotenziót és súlyos központi idegrendszeri reakciókat 
(beleértve konvulziókat is) okoz. Az ilyen véletlen történést el lehet 
kerülni azzal, hogy a 60-65%-osra felhigitalt kontrasztanyaggal (kis 
menny1ségben) meghatározzuk a katéter végének helyzetét. A teljes 
diagnosztikai adagok ism~telt bevitele veszélyes lehet. 
Megjegyzés. lio Kizárólag fekvőbetegcgyógyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (20 ml). 

U'VITAMIN Medexport J OOO 
tabi. 
Hatóanyag. 50 mg methylmethionium suifonium chloratum.tabl.-
nként. , 
Javallatok. Ulcus ventriculi·et duoderii, krónikus gasztritisz, gyo
~or-bélhuzam mctoros és szekréciós funkciójának zavarai, gasztral-
gla. __ 
Adagolás. Egyszeri adagja általában 50-100 mg (1-2 tabi.), a napi· 
adag 250 mg (5 tabi.), étkezések után. 
Kúraszerú alkalmazásának időtartama: 30-40 nap. 
Mellékhatások. Émelygés; hányinger, hányás. A tünetek az adag 
csökkentésével általában megszűnnek, ellenkező esetben az adago-
lási abba kell hagyni. . . . . 
Megjegyzés. lio Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. ~ Az orvos akkor 
rendelheti. ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 

. Csomagolás. 100 tabi. 
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VAGOTHYL f'ólfa T 150 
oldat . 
Ható~nyag. ACidum- polymethylenum meta~cresot-s~:~tp-hcinicum · 

•36%'oswizes oldata. ·. ~ • 
· Javallatok.N6gyógyászatban: húgycső- és ménerózió. Trichomo

. nas eredetű pud.endum- és hüvelygyulladéschűvelyvéladék; hüvely
pruritusz; diagnosztikai :méhüreg-abrázi6 •vagy :méhpolip'exclzió 
utáni vérzések. Elektrokoaguléció uténi sebek gyógyulésénakmeg-
gyorsítésa. Maiibimbó berepedése. . . • . 
Sebészetben: harmadfokú égés, lábszérfekély, rosszul gyógyuló ató
niás seb,·enyhe vérzés szüntetése, túlzottsebsarjadzás. anusrepedés. 
Fül-orr-gégészetben:szájgyulladás, alta, foginygyulladás,·ekc~ma a 

. külső.hallójáratban, orrvérzés csillapítésa; mandulaműtétulám vér-
zés.; ""'---; , _-·:;~~~~;~:-'i-.;:-c ---~- _- ,_- " •· '··• .. 

. 86rgyógyászatban: condyloma acuminatum; • ..-· ; . . . 
Alkalmazás. Az eróziókat az.oldattal•hetenként 2-3-szor 1-3 percig 
·tamponálnii:a-feles1egetszáraz tall)ponna1 eltávolitani.'-<- ~ -
Hüve/yöb/ftésre, vérzések, égés és fekélyesedés kezelésére az.oldat 
hígítandó: 1-3 kévéskanál oldatot 1 liter langyos vizbe. · 
Figyelmeztetés. Belsőleg nem, kizárólag lokálisan alkalmazható! • 
Megjegyzés. + Csak vényre adható kL Az. orvós rendelkezése( 
szérint '-'-egy vagy két alkalommal- ismételhető_.-- Az orvos·akkor · 
rendelheti, ha azt a 1erületileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés- (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 50 mL 

VALERtANA COMPOSITA Biogal A, 200 
drazsé . 
Hatóany_agok. 20 mg phenobarbitalum, .1 00 rJlg extr. valeria'~ae 
siccurh dra·tsénként. ·~ .. " ---
Javallatok. Ideges eredetú közérzetzavarok, szorongás, ill. kjme
rültség- okozta- vegetatív'szabályozási zavarok, érzelmi ··labilitás,· in-
gerlékenység; alvás elősegítésére adjuvánsként. · 
Ellenjavallatok. Addison-kór, barbituráttúlérzékenység. · 
Adagolás.- Fe/nóttek·szokástls adagja_-ii8ponta·-3.:.szor 1 __ drazsé, az 
alvás elősegítésére lefekvés előtt)4-1 órávall-2 drazSé. 
Mellékhatások. 'Hangúlatl"1ábilitás,- enyhé"kéboltság;~zédülés. 
émelygés; hányinger; ritkán ízgatdttság, artr81gifbrm;_ ne'Uralgifórm, 
ilL mialgiform fájdalmak, akut intermittáló porfíria, túlérzékenység 
(bőrkiütés, szemhéj on, ajkon, arcon kifejlődő,'ödéma, láz, a ·máj 
degenerativ.elváltozása)> .. ·· ,.. . ,. ··· •• · 
Gyógyszerkölcsönhatások; Együttadása kerülendiJ: 

-- - daxiciklinneJ-és grizeofulvinnal (metabolizmi.Jsát gyorsítja, hatásu-
kat csökkenti); . . .. : ··: · · 

-egyéb barbituráttartalmú .szerekkel és Sartannal ( hatásfokozódás j. 
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óvatosan adható: 
--egyéb központi idegrendszeri depresszánsokkal (egymás hatását 

erósíthetik); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (az antidepresszív hatás csökken-

het); 
- kumarinszármazékokkal (az antikoaguláns hatás csökken); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat csökkentheti).,"_ 
Figyelmeztetés. Terhességben és szoptatás alatt csak'Rfvé'Mésen 
és orvosi ellenőrzés mellett adható. 
Hozzászokás! okozhat (a fenobarbitáltartalom miatt). Rendelése fo
kozott körültekintést igényel az anamnézisből ism_ert, egyéb gyógY
szerekkel szemben kialakult hozzászokás, ill. abúzus esetén. Huza
mosabb szedésének abbahagyásakor elvonási tünetek (izgatottság, 
alvászavar) jelentkezhetnek. Övatosan, redukált adagban adandó 
vese-, ill. májbetegeknek. 
A jármúvezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka Végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alattszeszes italt fogyasztani 
tilos! 
Megjegyzés. "" Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 50 drazsé. 

VANCOCIN Eli Lilly S 710 
inj. infúzió készítéséhez 
Hatóanyag. 500 mg vancomycinium chioratum amp.-nként.
Javallatok. Gram-pozitív baktériumok okozta -fertőzések. Olyan 
potenciálisan életveszélyes fertőzések, melyek túlérzékenység vagy 
rezisztencia miatt nem kezethetök egyéb hatékony, kevésbé toxikus 
baktériumellenes szerrel, pl. penícillinekkel, cefalosporinokkal. Sú
lyos Staphylococcus-fertőzések: endokarditisz, oszteomielitisz, 
pneumónia, szeptikémia, lágyrészfertózések. Ha a Staphylococcus
fertőzések lokalizáltak és purulensek, a sebészi beavatkozás kiegé
szitésére. 
Ellenjavallat. VankomiCin iránti túlérzékenység. 
Adagolás. Kizárólag iv. infúzióban alkalmazható. 
Feln6tteknek a szokásos adag 500 mg (1 amp.) izotóniás nátrium
klorid- vagy 5%-os glükózinfúzióban 6 óránként vagy f g (2 amp.) 
12 óránként. A hatás többnyire 48-72 órán belül várható. A kezelés 
időtartamát a fertőzés típusa, súlyossága, a beteg klinikai reakciója 
határozza meg. (Staphylococcus-endokarditisz esetén háromhetes 
vagy hosszabb kezelés is·javallt.) 
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Gyermekeknek a szakésos napi adag 44 mg/ttkg 2-4 részre elosztva, 
a napi folyadékszükséglet figyelembevételével. Az amp. tartalméhoz 
1 O ml aqua dest. pro i nj ;-t kell adni, majd további hig/tás szükséges. 
A javasolttérfogat legalébb 200 ml. 
1.1ntermittáló infúzió (a leginkébb javasolt alkalmazési m6d) esetén 
500 mgl10.ml"es vizes oldatot .100-200 ml izotónilis nétrium
klorid- vagy·5%-os glükózinfúzióhoz kell•adniés ezt 2 ()..:30 perc ál att 
beadni, majd 6. őriinként .ismételni. 
2. Folyamatos infúzió esetén (ha intermittéló infúzió nem alkalmaz
ható) 1-2 g-ot (2-4 amp.) 20-40 ml aquil dest. pro inj.-ban felolda
ni és megfelelő maonyiságú izotónilis nétrium-klorid- vagy 5%-os 

. 
glükózinfúzi6hoz adni. és 24. órés<:seppinfúzióban. beadni •• '· '' 
Mellékhatások. Tinnitus, halláskárosodás (erre.az •. idősebbek• fo
kozottan hajlamosak),·Eozinofilia.és ánafilaktikus•reakciók:Hányin
ger, hidegrázás, láz, urtikária,makuláris jellegú"'iütések.Tr!>mbolle
bitisz. Fájdalom a bejuttatésilelyéni Nem érzékeny organizmusok 
(baktériumok vagy gombék) elszaporodása. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása kerülendó: 
·~más oto- és/vagy nefrotoxikus antibiotikumokkal (a toxikushatás 

fokozódhat). . ·. . • · 
Figyelmeztetés. -_Minden 'betegen·, rendszeres hematológiaV-máj-); 
vizelet- és vesefunkciós vizsgálatokat kell végezni. Adását halláská- c 
rosadott betegeknek kerülni kell. Ilyen esetekben - ha a kézelés 
elkerülhetetlen - a vér gyógyszer-koncentráCiójánalc rendszeres 
meghatározása szükséges. Kerülni kell alkalmazását veseelégtelen
ség esetén is. A szükséges koncentrác_iót a szokásos napi 2 g-nál 

• kisebb adaggal lehet elérni. Nem kielégitő vesemúködésú, valamint 
60 évesnél idősebb betegekben a hallást és a gyógysze~intet a 
vérben· ellenórizoL kell. . · . . 
A trombollebitisz meggátolható, ha a gyógyszer oldására a ··ki!116 
mennyiségúoldószertalkalmazzuk. 
A kezelés fájdalmassága elkerülhetó,.ha az iv. bevitel helyét.\lálloz
tatjuk. 
Nem érzéke~y kórokozók elszaporodásakor megfelelő kezelést kell 
folytatni.''·'·· 
_TerhesSég _esetén _nem __ bizonyitott b_iztori~á_gos·at_k~_lmaz~~a. 
Megjeg'fzés. ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyíritézéti (goni:lóióih-
tézeti) felhasználásra. · · 
Csomagolás. 1 amp. (500 mg). 

VASALGIN . Chinain A 700 
tabi. • ... •. • .•. . .... ·. 
Hatóanyag. 100 mg proxibarbal um tabl.-nként ... 
Javallatok. Vazomotoros fejfájás, migrén, poszttraumás fejfájás, 
Raynaud-kór; ill.- akrocianózis.-
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Ellenjavallatok. Súlyosabb máj- vagy vesebetegség, hepatikus 
porffria, barbituráttúlérzékenység. . 
Adagolás. Attagos adagja felnőtteknek naponta 300 mg (3'szor 1 
tabi.) kúraszerúen. ~úlyosabb esetekben a kezdő napi adag 600 mg 
(3-szor 2 tabi.), am1 ~nap utén fokozatosan felére csökkenthető. 
Egy kúra általában 4--6 hétig tart, és szükség esetén megismételhető. 
A javulás első jelei legkorábban 1-2 hét után várhatók. , . 
Mellékhatások. Érzékeny egyéneken enyhe szédülés, átmoSlírgér
zés, hányinger. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal (a depresszfv hatáSfoko-

zódik) . 
Figyelmeztetés. Barbiturátszármazék, melynek a szokásos ada
gokban nincs hipnotikus hatása, de a barbiturátokra jellemző mel
lékhatások, gyógyszerkölcsönhatások lehetőségével számolni kell. 
Terhesség alatt, különösen az első három hónapban csak különösen 
indokolt esetben, fokozott ellenőrzés mallett adható. · 
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer m1lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mallett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni. 
Alkalmazásának, ill. hatásának ideje alatt szeszes ital fogyasztása 
tilos! 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 50 tabi. 

VASOPRESSIN Sandoz N 200 
orrspray 

. Hatóanyag. 50 NE lypressinum ml-enként. 
Javallatok. Diabetes insipidus. 
Ellenjavallatok. Koszorúér-megbetegedések; halotán- vagy cik
lopropánnarkózis, továbbá magas vérnyomás, előrehaladott arterio
szklerózis, terhesség, epilepszia. 
Alk_almazás. Altalában mindkét orrnyílásba naponta 3-6-szor 1 
befuvás elegendő. (Egy alkalommal 2,2-3,2 NE vazopresszin jut ki 
a tartályból.) Ismételt használat előtt elegendő időt kell hagyni, hogy 
a tartály meQ.teljen levegővel. A kiáradó_ permet mennyisége nagy
mértékben fugg attól, hogy a beteg milyen erős nyomást fejt ki. . 
A beteget azzal az utasítássa! kell.ellátni, hogy csak akkor használja 
a sprayt, ha gyakran kell v1zelme vagy ha a szomjúság kínzóvá 
válik. 
MeUékhatások. Orrnyálkahártya helyi irritéciója. Túladagoláskor 
hánymger, hasi fájdalom, fokozott perisztaltika. 
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Figyelmezt~tés. Hatására' átme_neti vérnyomás-emelkedés· jöhet 
létre, ezért fokozott óvatosság szükséges olyan--esetekben, amelyek
b~n még kisebb vérnyomás-emelkedés sém kivánatos. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.....: Oiabetes·insipidusban szenvedő betegnek a kezelőorvos·_-(kör

_zeti;."gyermekkörzeti, 'üzeni i :orvos stb.) -kórhá4i javaslat alapján 'térl
tésmentesériréndelhetí.:;.....Az. orVos ákkOi'fendélhéti, 'ha ait-a területi
leg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztély, szakren
delés (gondozó) szakorvosa javasolja.- Csak abban az-esetben-ren
delhető, ha a beteg gyógykezelése más, forgalomba hozataira enge
délyezett -gyógyszerrel eredményesen nem- biztosítható. 
Csomagolás. 1 üveg (5 ml). 

VEGACILLIN Biogal 5 71 O 
tabi. 
Hatóanyag. 200 OOO NE phenoxymethylpenicillinum tabl.-nként. 
Javallat.-- Enyhe: és középsúlyos-Streptococcus-, Pneumococcus-, 
nem penittilliná_z-termelő Staphylococcus-.fertózések. Súlyosabb 
fertc5~és_esetén parenterális penicillin-adása-indokolt. -·- r , 
Ellenjavallat. Penicillinallergia. • .. , l 
Adagolás. Felnőttnek és 12 éven felüli gyermeknek általában 6-1l 
óránként 400 00~00 OOO. NE (2-4 tabi.), a:léztalanné vélésJutén 
még legalább 3 napig. Streptococcus-fertőzésben a kezelés miriimá
lis .ideje-1 O nap, a mésodik betegség kivédése céljából. 
Megel6zésre: reumás láz,- .ill. chorea-_minor visszatérésének gátlására 
felnőtteknek naponta 400 00~00 OOO NE(2-szer 1'-2tabl.)iolya
matosan. Endokarditiszprevencióra a beavatkozás napján 4, tabi.~- a\ 

, beavatkozás előtt 1 órával 600 OOO NE kristályos penicillin im:; majd; 
még két napig 6 óránként 2 tabi. ··-·· 
Gyermekeknek: 12 _éven alul naponta -testtömeg- szerint.-arányOsan; 
csecsemőknek és kisgyermekeknek .25 00~90 OOO. NElttkg/nap 
·3-6 részre_ elosztva; --
Atablettákat étkezés elótt:~16rávalkell bevenni. • 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók, eritéma, urtikária, 
Quincke-ödéma, igen ritkán anafilaxiás sokk:- _ 

~Gyóg"Yszerkölcsörihatás. EgyiJttadásakiJrűléndt'J:··· 
-bakterioSztatikus antibiotikumokkal-{hatáscsökkenés). 
Figyelmeztetés. Peniéi l linkezelés közben (per os adáskor ritkáb
ban, mint parenterális adagolás esetén) súlyos, s~t halálos anafilaxi
-ás-sokk-előfordulhat, -elsősorban allergiás hajlamú.egyéneken. Ezért 
·asztmás,-,allergiás, ailainnézis esetéli -fókozott óvatosság·-ajánlott. 
A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztallergiára klinikai és 
laboratóriUmi adatok vannak.-.-
Gonorrea ·kezelésére- nem'ajánlott. · 
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Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.- Reumás lázon átesett 18_éven aluliak gondozására a·kezelóor
vos (körzeti gyermekgyógyász, körzeti orvos, gyermek-szakrendelés 
szakorvosa) kórházi javaslat alapján térltésmentesen rendeli. 
Csomagolás. 12 tabi.· 

. VENOBARBITAL Chinain A.100 
inj. --_;_---~'\":-

Hatóanyag. 500 mg aethylbuthylbarbitalum natricum üvegenként. 
Oldószer: Aqua dest. pro inj. (10 ml) amp.-nként. 
Jav~llatok. Rövid tartamú (15-20 perces) narkózis, kisebb- mCitéti 
és dtagnosztikus beavatkozások (pl. özofagoszkópia, bronchoszkó
pia), -továbbá kombinált általános anesztézia bevezetése.:- · 
Ellenjavallatok. Porfíria, barbiturátérzékenység, súlyos· asthma 
bronchtale, alkohol, altatószer,_ fájdalomcsillapító vagy· pszichofar
makon okozta akut mérgezés, súlyos vese-, máj- és szivizomkároso;. 
dás, sokk, vagotónia, -szívritmuszavaro~- malignus hipertónia.' 
Adagolás. Kizárólag iv. alkalmazható. Osszadagja felnőtteknek leg
feljebb 2 g, gyermekeknek legfeljebb 1 g lehet. Ezek a mennyiségek 
sohasem léphetők túl. 
a) Az általános anesztézia bevezetéséheZ egyszeri alkalmazása ele-
gendő. · · 
Optimális adagja egyénenként változó, ezért ajánlatos először 25-75 
mg-os .. tesztdózis" beadásával megállapítani a beteg reakciókészsé
gét_. .. Ezt követően az iv. befecskendezés - lehetőleg_ -gyors infúzió 
mellett 7 a szempillareflex eltűnéséig folytatható: 20~250 mg (4-5 
ml5%-os vagy 8-'-1 O ml2,5%-os oldat) 1~20 s alatt. (A betegek kb. 
3~~0 s-on belül elalszanak.) .. : . 
b) Onállóan alkalmazva rövid műtétekhez elegendő- a kezdő- adag 
kétszerese. A javasolt összdózis 1 g, legfeljebb 2 g. Ha ez a- meimyi
ség nem elegendő, kombinált narkózisra kell áttérni/A betég az 
utolsó adag után rendszerint" 10-15 perc múlva felébred: -
Kombinált alkalmazása: általános érzéstelenítési eljárásokban a mú
tét típusától fü~góen más anesztetikumokkal. narkotikus analgetiku
mokkal, valamint neuromuszkuláris blokkoló szerakkel kOmbinálha-

. tó. Főként az anesztézia bevezetésében -alkalmazható. 
Mellékhatások. Vérnyoméscsökkenés, paraszimpatikus izgalmi 
tünetek, felületes légzés, esetleg apnoé, allergiás reakciók. Túl gyors 
vagy ismételt adás során a túladagolás tünetei: hirtélen, nagymérvű 
vérnyomásesés, sokk, aritmia, apnoé, laringospazmus, broncho-
spazmus, köhögés. . 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adható: 
-egyéb központi idegrendszeri depresszánsokkal (egymás hatását 

erősíthetik); · 
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""' kumarinszármazékokkáL(az antikoaguláns hatás,csökken);, ' 
~ digítoxinn~l(annak hatását csökkentheti). ,, " , , ,, , , , 
Figyelmeztetés. lm., sc., ia. nem adható {súlyos szövetkárosodást, 
ill. gyulladáS(;spazmust,,és artériaelzáródást, trombózist, okozhat). 
A ,véletlen paravénás vagy intraarteriális 'befecskendezést követő 
szövődmény súlyoasága csökkenthető kis, .tesztdózis" és hig oldat 
(2,5%) alkalmazásával. Ha a, beteg'lokális fájdalmat;>cs!pő;, égető 
érzést jelez, a további befecskendezést azonnal fel kell függeszteni. 
Csak a Venobarbitalt jól ismerő, szakképzett aneszteziológus"'lkal-, 
mazzal _ _ . 
R~uszcitációs, intubáci(!s felszerelés és oxigén mindig legyen kéz-

lé:~guta~ ~ab&él íitÚirtiajóSágát bi~~lia~iJ\~IJ.'ova.tosan ad~ndó 
gyermekeknek,)dős egyéneknek, enyh.i>·fokú asztmában;,myasthe
nia. gravisban, .miokardiális. betegségben.:nem. kezelt biper!(!niában, 
meUékvesekéreg-elégtelenségben, anyagcsere-betegségekben (dia
bétesz) sz0.nvedő betegeknek, szülészeti anesztéziában, továbbá 
hipovolémia; súlyos anémia--esetén. 
Terhességben csak akkor alkalmazzuk, ha feltétlenül szükséges. 
A légutak gyulladásos, daganatos és obstrukciós· betegségeiben a 
felületes .. anesztézia alatti fokozott reflexérzékenység miatt bront 
chospazmus, laringospazmus léphet fel. · · 
Nem adható előzetes alkohpljogyasztb esetén. . , ·: 
Alkalmazásának és a pszichomotoros teljesltményt befolyásoló ha
tásának időtartama alatt.WOJúVet vezetni vagy baleseti·.veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. · · .. ·.. · .·.. , .. ··. 
A. hatóanyagat közvetlenül a felhasználás ·.előtt k011 felol$!1k Az 
oldőszert úgy fecskendezzük be a porampullába, hogy. a hatóanya-. 
g ot jól felkavarja. Szükség eselén ismételt felszivással és ~tőteljes. 
visszafecskendez~el érhetjük el a. teljes leloldódást. Az .oldódás 
gyorsitása céljából4ilós a készitn)ényt meleg!teniF . . , 
Csak frissen készite!t, teljesen tiszta, halványsárga oldat használható 
fel .. Tart(>s zavaroaség vagy üledékképződés eselén az oldat nem 
használható fel! :. . .. ..:, ...... · .. _,, •· .. 
A Venotiarbital frijél<cióhoz ajánlatos fémaikatrész nélküli fecsken
dőt használni, mert az oldat .a fémalkatrészekkel ~'!>akcióba lép, amit 
barnás :elszfneződés, ·zavarosodás vagy· üledékképződés·jelezdAz 
'ilyen oldat. nem h_asznál.ható fel.) Friss oldat készít~bez mindig új, 
Steril fecskendőt kell baszná.lni. Nem szívható.közös fecskendőbe 
savas. pH-jú injekciókkal (pL szukcinilkolin, tubokurarin stb.). 
Megjegyzés. ~ Orvosi renelelő részér:e_._, _ . _, : , :. __ ---'"·--: 
Csomagolás. 10. amp. (0.,5 g) + 10•01dószeramp; (10 ml), . · 

VENORUTON Biogal H 600 
gél 
Hatóanyag. 800 mg o-(P·hydroxyaethyl)-rutosidea (40 g) vízzel 
lemosható gélben. . 
Javallatok. Akut tromboflebitisz, varikoflebitisz .. esetén a lokális 
fájdalom csökkentése; lobmentes, ún .• fájdalmas, meleg vénék" ke
zelése; lágyrészsérülések (kontúzió, dis_ztorzió stb.) eseténafeszü
lés, ödéma csökkentése; egyéb steril lobos állapotok (gyútlaílrbü
työk, lúdtalp stb.); kűlönböző mikrocirkulációs keringési zavarok (pl. 
fagydaganat). . . . , 
Alkalmazás. Reggel és este a kezelendő felületre felkenjük a gélt 
egyenletes enyhe masszírozással a bőrbe, bedörzsöljük. Szükség 
esetén borogatáS! (este) vagy kompressziós kötést (reggel) helye-
zünk fel. · . . 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szarint 
- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás, 1 tubus (40 g). 

VENORUTON Biogal H 600 
inj., kapszula 
Hatóanyag. 500 mg o-(~-hydroxyaethyl)-rutosidea (5 ml) amp.
nként; 300 mg o-(~-hydroxyaethyl)-rutosídea kapszulánként. 
Javallatok. Trombózis (mély és felületi tromboflebítiszek) adju
váns kezelése, az ödémakészség, ill. a meglevő ödéma csökkentésa; 
kró.oikus vénás inszufficiencia (poszttrombotikus állapot, varikozi
tás). Nodus haemorrhoidalis, főleg gyulladt csomók-.esetén, Külön
böző eredetű lágyrészvizenyővel járó állapot (kontúzíó, disztorzió 
után,. poszttraumás ödéma stb.) és mikrocirkulációs zavarok (pl. 
fagyás után). 
Adagolás. injekció: másodnaponként 500 mg (1 amp.) im. vagy iv. 
Súlyosabb elváltozások esetén naponta is lehet alkalmazni. A klini
kai kép javulása asetén orális fenntartó kezelésre térhetünk át. 
Kapszula: lökésterápia:.!Hl napon át napi 600 mg (2-szer 1 kapszu
la). Fenntartó kezelés: napi 1 kapszula (4-a héten át, esetleg tovább 
is). A kapszulát étkezés közben, rágásnélkül kell lenyelni. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint --egy vagy ·két alkalommal - ismételhető. - Az orvos akkor 
rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag illetékes fekvőbeteg
ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja. 
Csomagolás. 5 amp. (5 ml); 50 kapszula. 



VERMOX Kőbányai J 410 
tabi. ' , 

, c Hatóanyag. ,1 00 mg' mebendazolum tabL•nként,, , ,, ,, ' 
Javallatok~ ·Enterobius_ vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichu-

:" ris~trichiura,JAncylostOma duodenale-és-Necator americanus-okozta 
fertőzések. . •· • • . • ' · .,,, . , , 
Ellenjav~llaf. Terhesség. · · ·• ·· .. · '.'' .. ,._,, '. · 

.Adagolás. A testtömegtől és az életkortól függetlenül felnőtteknek 
éS -gyermekeknek- enterobiázisban· és,ascariázisban egyszer .1-00-mg 
(1 tabi.) beltétele elegendő. Súlyosabb ascariázisban két egymás 
utáni nap, napi 100-1 OOrng (1-1 tabL).Trichuriázisban, ancylosto' 

, -millzisban három egymás utáni-napon·napi 200mg (2•szer1.tabl.). 
· Mellákhatások; Ajavasoltadagolás~annemcokozcpanaszt. 'c· 

Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása keriilendlí: , 
· - Decaris tablettával {növekvő.toxióltás); . ·· · .. o .. ;,c'· 

-lipofil anyagokkal (toxicitása növ,kedhet)c 
Figyelmeztetés. A gyógyszer szeaésekor és utána legalább 24 
óráig szeszes ital nem fogyasztható. 

·'Megjegyzés. of< Csak vényre adható ·ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető; · 
Csomagolás' ~ tabi. 

VEROSPIRON Kőbányai N 1 00 
tabi. 
Hatóanyag. 25 mg spironolactonum tabl:-nként, · '. 
Javallatok:-:Prímer hiperaldosztefonizmus rövid 'ídőtartamú,- pr"e
;operatív-·keZelése; ·atdoszterontermel6 mellékvese-adenómés, beteg\ 
tartós kezelése, ha a beteg nem operálható. .. • (c _,· 
Ödémás állapotok- penglisos szivelégtelenseget.kísérő ödéma· és 

_ nátriumretenció --ha a beteg nem reagáf;:más kezelésre vagy az 
egyéb-kezelést nem tolerálja.-Májcirrózis:-·öctémával vagy-aszcitesz

. szel kisérve. Ebben az esetben fenntartó terápia szükséges, ágynyu
galommal, a folyadék· és sóbevitel.megszorításával kombinálva. 
Nefrózis'szindrómá: ha az alapbetegség kezelése, a folyadék· és 
sóbavitel megszorftása-és más diuretikuni·nem járt-kellő ·eredmény-

. nver ···•········ ·· . . .. ~·· , ····· ...... ··-· ··· AlUliában más-,diuretikumökkal kombinálva··céiSzerO alkalmazni. 
Hipeitónía-betegség: -egyéb·--arltitíipertEmzív szarekkel kombinálva 
fóleg.hipokalémia esetén, ha a diagnózis.egyérte-lm"úen tisztázOtt. 
Hipokalémia, ha a beteg rTiás kezelésben nem· részesíthető. Digitá~ 

,/ liszkezelésesetén a hipokalémia profíláxisa, ha--más mód nem meg
felelő. 
Ellenjavallatok. Anúria, akut rehális inszufficiencia, kifejezett ve
sefunkció-károsodás, hiperkalér:nia,- hiponatrémia. 
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Adagolás. Diagnosztizált hiperaldoszteronizmus esetén napi 
100-400 mg (4-.16 tabi.) adagolható mOtéti előkészitésként. Ha a 

~ beteg nem -múthetö, a legkisebb individuálisan hatásos adaggal 
tal'tós kezelés végezhető, ebben az esetben a kezdő adag 14 napon· 
ként csökkenthető, mig elérik a minimális hatásos dózis!. Tartós 
kezelésesetén célszerű más diuretikumokkal kombinálni, fgV az adag 
és a mellékhatás csökkenthető. . 
Ödéma esetén (szivelégtelenség, májcirrózis, nefrózis''Slindiflrna) 
felnőtteknek kezdő napi adag rendszerint 100 mg, (4 tabi.) két 
részletben, de növelhető 25-200 mg-ig (1-a tabi.) naponta. A Ve
rospiront mindig kombinálni kell más diuretikummal, célszanlen-egy 
proximálisabban ható készítménnyel, pl. furaszemiddel (40-80 mg/ 
nap). Ilyen kombinált kezelés esetán már az első nap fokozott diuré· 
zis indul meg._ A Verospiron adagja ebben az esetben változatlan 
marad. 
Gyermekeknek: 3,3 mg/ttkg naponta, osztott adagban ... 
Hipertónia-betegségben kezdő napi adag 50-100 mg (2-4 tabi.) két 
részre elosztva, egyéb antihipertenzívummal kombinálva. A Verospi
ron-kezelés legalább 2 hétig folytatandó, mert maximális hatás 2 hét 
előtt nem várható. Az adagolás ezután individuális. 
Diuretikumok okozta hipoka/érniában 25-100 mg (1-4 tabi.) adha· 
tó, ha az orális K-pótlás vagy más káliummegtakarító módszer nem 
megfelelő. 
Mellékhatások. Hosszan tartó kezelésko-r hiperkafémia; gasztroin
tes~tinális zavarok (hányinger, hányás, diaré), álmosság, fejfájás, 
makulópapilláris vagy eritematózus bőrkiütések, urtikária; ataxia; 
Qinekomasztia, impotencia, rendszertelen menstruáció (amenorrea, 
posztmenopauzás vérzés). Amellékhatások az adagolás beszünteté
se után általában megszúnnek. 
Gyógyszerkölcsönhatások. övatosan adható: 
- káliumpótlókkal és más káliummegtakarító diuretikumokkal (hi· 

perkalérnie jöhet létre); 
- szalicilátokkal (feltételezhetően gátolják a Na-ürítő hatást) . 
Figyelmeztetés. Szükségtelen hasinálala kerülend6,· csak a felso
rolt indikációkban alkalmazandó, mert krónikus toxicitási vizsgála
tokban patkányon karcinogénnek bizonyult. Káliumpótlókkal együtt 
adva szigorú káliumszint-ellenórzés szükséges. 
Megjegyzés. of< Csak vényre adható ki. Az orvos·rendelkezése 
szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhetó. 
Csomagolás. 20 tabi. 

VERPAMIL Orion H 200; H 300; H 400 
inj., tabi. 
Hatóanyag. 2,5 mg verapomilium chioratum (2 ml) amp.-nként; 40 
mg verapamilum chioratum tabl.-nként. 
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Javallatok. Angina pectoris, miokardiális infarktus ~táni ~ondozás, 
extraszisztolé, -pitvari tachiaritmi~k,~ m!nt sz~P!liVBfltrlkl}láns p~rox1z
mális tachikardia, pitvarremegés és potvarfobrollácoó. Sulyos hopertó
niában és hipertóniás kr!zisben iv. ada~olva alkalmaz~ató. ·: ... 
Ellenjavallatok. Parenterálisan: kardoogén o;okk, .m•?kardoáhs ·~: 
farktus.akut fázisa; teljes AV·blokk, előzet.es dogota!ozálás nélkuh 
szivelégtelenség. ·Különös óvatosságilal kell adagolm.t és ll_. fokó 
AV-blokkban, balszárblokkban, bradokardoában és··hopotenzoóban. 
Nem adható parenterálisan alkalmazott P-receptor-blokkoló után 2 
órán beli!l. 
Orálisan: terhesség. · ·. . . . 
Adagoláa. Parenterálisan: aritrniékban 2,5mg (1·amp.), hopertónolis 
krfzisben 5 mg (2 amp.) lassan.ov., EKG-ellenőrzésmellett. 
Orálisan.· naponta 120-240 mg.(3-azorc3~2 tabi.)• : . . . 
Mellékhatások. Tól gyors iv. alkalmazás esetén, amo az atroove~ro
kulliris vezetést befolyásolja, komplettAV-blokkot,.sőt még aszosz
tolét is okozhat. Ez többnyire csak néhány Qllisodpercog lill fenn és 
a_ sinusritmus spontán visszatér, -ha' nem,-a sternumra gyakorolt-er~s 
ütés hatlisára a szivfunkció visszaáll. Ha ez nem segit, azonnal .. száJ
ból-szájba reszuszcitáció! és szívmasszázst kell végezno. Szukség· 
esetén-epinefrin .és orciprenalin adható iy. Ha pitvarremegést_oko:z, 
a reszuszcítlicíón kivül elektromos defíbrolllitort kell alkalm.azno vagy 
ív. l idokaint adni. Előfordulhat _továbbá átmeneti hopotónoa. Ha ezt . 
nem kompenzálja a sziv percvolumenének növelése, epinefrin vagy 

-orciprenalin adandó j v. · -. ~ 
· Figyelmeztetés. P-receptor-blokkolóval rendszeresen kezelt bete

gek reakcióit a Verparnil inj. alkalmazlisa után fokozott fogyelemmel 
kell kisérni. ·. ·· . .c . .. 
Megjegyzés. ~ /nj. kizárólag_ fekvőbeteg,gyógymtézeto (gondo
zóintézeti) felhasználásra. Tab/. Csak vényre.adható ko, és csak agy
szeri alkalommal. -Az Egészségügyi Minisztérium által meghatáro: 
zott havi mennyiség keretei között az e~;~észségügy1 szak1gaz~atás1 
szerv vezetőjeáltal kijelölt szakrendelés, oll. gondozó által a nyo!ván
tartott és gondozott betegek közül azok rászére rendelhető, akoknek 
azt a szakmailag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen Jóvá
hagyta. A kijelölt szakrendelés, ill. gondozó vezetője- a bete~ nevé
nek,· a szükséges gyógyszer mag nevezésének,· havonta-koadható · 
mennyiségének, a gyógyszerelés Időtartamának feltuntetésével -
értesfti a területileg illetékes.gyógyszertlirat. valamont abetag k~zelő
orvosát. A gyógyszertár a beteget n~dvli~tartlisba veszo; utóbboalap
ján a havonta megállapított mennyoségu gyógyszert adhatja ko. 
Csomagolás; 25 amp. (2 ml); 100 tabi. · . 
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VIBRAMYCIN Pfizer S 730 
inj. infúziókészítéshez 
Hatóanyag. 200 mg doxycyclinum (hikllitsó formájában) poramp.-
nként. . 
Javallatok. Az alábbi- mikroorganizmusok okozta fertőzések: ri
ckettsiák, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia 
trachomatis, Calymmatobacterium (Donovania) granulomatjs;-"'!8-or
relia recurrentis. 
A következő Gram-negatív mikroorganizmusok okozta fertőzések: 
Haernaphilus ducreyi, Yersinia pestis, Franciselia tularensis, Bartó
nelia bacilliformis, Bacteroides fajok, Vibrio cholerae és Campylo
bacter fetus, Brucella-fajok (sztreptomicinnel kombinálva). 
Antibiogrammal igazolt érzékenység esetén ~ következő Gram~ 
negatív, daxicikiime érzékeny mikroorganizmusok okozta fertőzé
sek: Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Shigella-fajok, Acine
tobacter-fajok, Haernaphilus influenzae (légúti fertőzések), Klebsi
ella-fajok (légúti és húgyóli fertőzések). Gram-pozitív kórokozók: 
Streptococcus-fajok: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus (légúti, bőr- és lágyszöveti fertőzések). A Streptococcus pyo
genes és Streptococcus faecalis törzsek nagy százaléka- rezisztens 
lehet. Béta-hemolitikus streptococcusok (A csoport) okozta fertő
zések .esetén, beleértve a reumás láz megelőzését is, a penicillin a 
választandó gyógyszer. 
Penicillin ellenjavallate esetén a következő kórokozók okOzta fertő
zések:-Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, T. paflidum, T. perte
nue, listaria monocytogenes, Clostridium fajok, Bacillus anthracis, 
Leptotrichia buccalis. Actinomyces~fajok. 
Akut intesztináfis amöbiázisban adjuvánsként adható amöbicid ha
tású gyógyszerekkeL 
Ellenjavallat. Tetraciklintúlérzékenység, terhesség. Adása szopta
tós anyáknak, gyermekeknek 8 éves kor alatt nem ajánlott. ~ 
Adagolás. Felnőtteknek a kezelés első napján 200 mg (1 amp.) 
egyszerre vagy két infúzióban. Fenntartó adagja a betegség súlyos· 
ságától függően naponta 1 00-200 mg. Primer és szekunderszifilisz
ben az ajánlott napi adag 300 mg, legalább 1 O napon keresztül. 
Gyermekeknek 8 éves kor felett: 50 ttkg-ig az első nap 4 mg/ttkg_ egy 
vagy két adagban, majd napi 2-4 "!9/ttkg a fertőzés súlyosságától 
függóen. 50 ttkg felett a felnőttadagok adhatók. 
A szokásos adagok károsadott vesefunkciójú betegekben sem ku
mulálódnak. 
Az infóziót lassan kell beadni, ideje az adagtól függően (1 00-200 
mg/nap) változhat, rendszerint 1-4 óra. 100mginfúzió minimális 
ideje 1 óra, az oldat koncentrációja 0,5 mg/ml. 
A kezelést a tünetek és a láz megszúnését követően legalább 24-48 
óráig kell folytatni. A napi adag 24 órás doxiciklinszintet biztosit a 
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vérben.Az oldat im. vagy sc. nem adhat6; Ügyelni kell arra; hogy a 
!<örnyező_;szövetekbe ne ~erüljön .. A _par:enter~li~t al~alma~á~_·:csa_k 
a.kkor il')dokolt;-·_ha -per os nem adagolható. Célszerú,_-amint1ehet, a 
.szájon át történő ádagolásra áttérni. ... •· • . . .· • •·· · 
A többször- alka_lmaz_ott -cseppinfúzió tromboflebitistt okozh_at. 
Az.infúziós oldat.elkészltése:1.0mg/ml koncentrációjú oldat eikészt
téséhez a porampulla tartalmát 20 ml injekciós célia készült: desztil
lált vízben -a felsorolt infúziós oldatok valamelyikében kell felOldani, 
-majd 200-2000 ml-re hígítani: 
Salsol A ini. oldat, ill. Ini. natr. chlor.; 
lsodex irifúziós oldat, ill. Int. glucos., 
Ini. Salina, 

>:Rin!Jer..;fáktát:Jni., ·m._)rlf. néÍtr.,lact··:~~!in_;·, 
Ringer-laktát+ lsodex int .· .... ·. . .. . . . c • 
Ahígítása•kívánt 1, ill. 0;1 mg/ml-eskoncentráci6teredményezi:0,1 
·mg/ml-nél kisebb, ill. 1 mg/ml-nél nagyobb koncentrlició adása 

--~nem ajánlott._ · - : '_ ·:· 
Mellékhatások. ~!Vágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, 
glosszitisz, diszfágia, enterakalitisz és gyulladásos léziók- (moniliá~---
zissal·-az anagenitális területen). Makulopapulás és eritémás kiQté
sek;.-ritkán exfoliatív deYmatitisz. Közvetlen mipfénynek vagy ulfra
ibolya sugárzásnak kitett bőrfelületen fotodermatitisz léphet fel. Bőr
reakció jelentkezése esetén a- kezelést abba kell ·hagyni. ~rtikária,'-..___ 
angíorieurotikus ödéma, a·nafilaxia, anafilaktoid .. purpura, perikardi-
tisz, ·szisztémás lupus erythem·atodes exacerbá_ciója~- - -. 

.Az-adagtól függóen emeli'a vér karbamidnitrogén-_szintjét. f:iemoliti
kus anémia, trombocitopénia, ·neutropénia, eozinofilia; ,_.~.; 

·Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása. kerü/endó:
~penicillinkészítményekkel (ezek hatását csökkenti). 
Ovatosan adható: · · . · 
- antikoagulánsokkal 
Figyelmeztetés. · 

·gombák túlszaporodását 
abbaokell hagyni és megfelelő 

Ringer-laktát int. vagy Ringer-laktát+ lsodex int. használata _esetén 
az. elkészftett oldatot (1 mg/ml vagy ennél kisebb, de nem kevesebb 
mmt 0,1 mg/ml koncentrációban) 6 órán belül fel kell használni az 
oldatot a közvetlen napfénytől óvni kell. Az ezen idő alatt fel ~em 
használt oldatot meg kell semmisíteni. 
A steril daxiciklin por injekciós célra készült desztillált vízben -fölol
dott ?llapotban közvetlenül az elkészítés után - 20 ~c~on:~olva 
8 h~tig eltartható. Felolvadás után nem melegíthetó, újra lelagyasz
tam nem szabad. 
Megjegyzés. >i< >i< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozó-
intézeti) felhasználásra. . 
Csomagolás. 1 poramp. (200 mg). 

VISRAMVCI N 
szirup 

Pfizer s 730 

Hatóanyag. 1 Omg doxycyclinum ml-enként (ka Ic iumkomplex for
májában). 
Javallatok. Ellenjavallat. L.: Vibramycin inj. Továbbá: akut in
tesztináfi~ a~óbiázisban a.djuvánsként amóbicid hatású gyógysze
~~kkel. Sulyos aknéba~ adjuvánsként. Zárványos konjunktivitiszben 
onmagában vagy hely1 kezeléssei kombinálva. Profilaktikusan Ric
kettsia tsutsugamushi és enteratoxikus Escherichia coli okozta fertő.; 
zések megelőzésére. 
Adagolás. Szokásos adagja_ 50 ttkg alatt a kezelés első napján 
4 mgf-tt~g egyszerre vagy napl? adagra elosztva; ezt követően a napi 
fenntarto adag 2 mg/ttkg. Sulyos fertozésekben napi 4 mg/ttkg 
adható. 
50 ttkg felett a felnőttadagok adhatók. L.: Doxycyclin kapszula.· 
8 éven aluli gyermekeknek alkalmazása csak akkor javasolt. ha egyéb 
gyógyszerek (antibiotikumok, kemote_rápiás szerek) hatástalanak 
vagy ellenjavalltak. 
A k7zelést a t~netek és a láz megszúnése után még legalább 24-48 
óráig folytatni kell. Streptococcus-fertőzés esetén a reumás láz vagy 
glomerulonefritisz megelőzésére a terápia 1 O napig folytatandó._ 
Aszokásos adagok károsadott vesefunkciójú betegekben sem ku
mulálódnak. 
Gyomorirritáció esetén étellel vagy tejjel adható. 
Mellékhatások. L.: Vibramycin inj.. továbbá: a fogak lejlődése 
idején, fó~eg hoss~abb ideig adagolva (csecsemőkorban, gyermek
korban 8 eves kong) a fogak maradandó sárgás, szürkésbarna elszí
nezódését, valamint a fogzománc hipopláziáját okozhatja. Csecse
mőkben intrakranális nyomásfokozódás a nagykutacs előboltosulá
s?v~l. mely a kezelést abbahagyva megszúnik. Koraszülöttekben 
kifeJezett túladagolásk~r átmeneti reverzibilis csontnövekedési gá-
toltság léphet fel. · 
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. Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása tilos: 
:-_ alumfníum-:', kálium- vagy magnéziumtartalmú antacidu~okkal 

· { hatáscsökkenés). 
Továbbá: 1.: Vibramycin i nj, 
Figyelme:rtetés. Nemibetegségek kezelése esetén, ha egyidejűleg 
szifilisz:gyanúja is. fennáll, a kezelés. megkezdése 'előtt sötétlátótéres 
vizsgálatot és legalál>b 4 hónapig szerológiai próbákat kelrvégezni. 
Tartós kezeléskor'3 vérképet, máj- és vesefunkciót többSzör ellen-:
őrizni kell. 

• Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre adható ki; és csak egyszeri alkalom
mal. A körzeti _orvos, üzemi körzeti orvos,,·üzemorvos (a továbbiak
ban: kezelőorvos) akkor rendelheti; ha azt a területileg és szakmailag 
illetékes fékvőbeteg-ellátó,osztály,.szakr.end~lés(gondozó)·.szakor-

- vosa javasolja·.· A .javaslatot tevő ·intézet meg-neveiéSét>'"i:(ji.hiáSI'at 
keltét a vény hátlapján fel kell tüntetni. A kezelőorv<Ys -' :krónikus 
betegségekesetán ~-a javaslat alapján, annak keltétől-számítv& f"Ílaxi
mál_isan 12 hónapig rendelheti a gyógyszert. Amennyiben a- -beteg 
számára -ezt. -az időtartamct meghaladóan továbbra is ·szükséges a 
gyógyszer, úgy az csak újabbszakintézeti javaslatalapján rendel he, •.. 
tó. Csakabban az esetben rendelhető, haa•bateg gyógykezelé!*> 
más; forgalomba hozatatra engedélyezett gyógyszerrel--eredménye-
sen· nem biztosítható; . 
Csomagolás. 20 ml (200 mg). • •• 

VID EX Chinain - J 3oo 
tabt . . 
Hatóanyag. 70 mg bisacodylum tabl.-nként. . .. . •, / • 
JC!;vallptok. Habituátis obst_iP~ció atóniás és diszkinéziá_s'forrllái. : 
Adago'iás. Felnőttek.. títlagos adagja esténként lefekvéskÓr 
1 0,.20 mg (1-2 tabi.). Szétrágtís nélkül, egészben kelllenyel ni. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. . .. · 
Csomagolá~. 20 tabi. 

VINBLASTIN- ·Kőbányai L OOO 
ini~-"--· ___________ __ _ ___ , _______ , ____ ,~-------'-------->. __ ": ______ _ 

Hatóanyag. 5- mg liofilezett vinblastinium.sulfuricum·üvegenként; 
oldósZer 5 ml 0,9%-os natrium chioratum oFdat~---_ :,. 
Javallatok. Hodgkin"kór, nem-Hodgkin-limfómák, idült timiaid 
h~ukémia; heredaganatok. 
Ellenjavallatok. Leukopénia, bakterio!lis infekciók: 
Adagolás. Az üveg tartalmát az oldószerrel kell feloldani, majd a 
frissen készített oldatot_iv. inj.-ban-vagy cseppinfúzióban-alkalmaz
ni. Az adag beállítása a beteg szükségletének és a.fehérjevérsejt
szám-változásának figyelembevetelével iódiViduáliSBh· történjék;, 
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Adagolására kétféle sémát lehet ajánlani: 
a) A kezdő adag 0,025-0, 1· mg/ttkg, utána - naponta ellenőrzött 
fehérvérsejtszám me/lett- ha a fehérvérsejtszám nem esik 2...;.3 x 1 09/l 
alá, akkor az első inj.-t követően egy hét múlva adható a második 
adag 0,15 mg/ttkg mennyiségben, legalább 4 x 10'/1-es fehérvér
sejtszám mellett. A továbbiakban, ha onkolitikus, ill. leukopéniás 
hatás nem mutatkozik, az egyszeri adag 0,2 mg/ttkg-ra _is.emEllhető. 
Az egyes injekciók között 7 nap szünetet kell tartani, éS'a fe'Wélvér
sejtszámot gondosan ellenőrizni. Ha a megfelelő hatást- elértük a 
fehérvér~ejtszám ellenőrzésemellett 7-14 naponként 0,15 mg/tÍkg 
fenntarto adagot lehet adni a teljes tunetmentességíg. 
b) A 0,025-0,1 mg/ttkg kezdő adag után - naponta ellenőrzött 
fehérvérsejtszám mallett-naponta 2,5-5 mg, fokozatosan emelkedő 
adagolássaL A hatásos adagot ilyen adagolással2-3 nap alatt érik 
el. (5 mg-nál nagyobb egy~zeri adag a naponkénti alkalmazás eseté
ben nem adható.) Ezután a_kezelés- az átmeneti jellegű és általában 

_ spontán megszűnő leukopéniás szak elmúltával- csökkentett fenn
tartó adaggal folytatható. A Vinblastin-kezelés megismételhető. 
Kombinációs terápia: egyéb citosztatikummal_ együtt adható. _ ,· 
Mellékhatások. Agranulocitózis, leukopénia, alopécia, hányás, 
hasmenés, sztomatitisz, paresztéziák, fejfájás, orrvérzés, anorexia, 
depresszió (ezek mind reverzíbilisek). _ _ -
Figyelmeztetés. 3 x 1 0'/1 fehérvérsejtszám alattcélszera a kezelést 
szüneteltetni és profílaktikusan antibiotikumot adni. 
Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet; (gondozó
intéze-ti) felhasználásra. 
Csomagolás. 25 amp. (5 mg) +25 oldószer. 

VINCRISTIN Kőbányai L OOO 
i nj. 
Hatóanyag. 0,5 mg vincristinium sulfuricum por üvegenként; ol
dószer: 1 O ml 0,9%-os natrium chloratum-oldat. 
Javallatok. Gyermek- és felnőttkori akut leukémia, limfogranu!Ű
matózis, Wilms-tumor. Bármely szelid tumor kombinált kezelése. 
Ellenjavallatok. Csontvelő-elégtelenség, idegrendszeri megbete
gedések. 
Adagolás. Az üveg tartalma az oldószerrel feloldva ml-ként 
0,05 mg hatóanyagat tartalmaz. Frissen elkészítve iv. inj. vagy infú
zió formájában hetenként egy alkalommal alkalmazható. Az adag 
nagyságát a beteg testtömegének és egyéni túróképességének fi
gyelembe vételével kell meghatározni. 
Feln6tteknek: akut leukémia gyógykezelésére ttkg-onként 
0,05-0,1 O mg adható hetenként 
Gyermekeknek: célszerű az adagot a testfelsZínre számftani, amely 
a kezdeti 4-6 hetes kezelés folyamán testteiszin-m2 -enként és he-
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tenként 1,5 mg .. Fénntartó ~kezelés esetén·:-~e5tfe1Szi_O-m2-_énként' 
1 mg adható hetenként, mind aku·t leukémiában,mind egyébmalig-
nus_tur.norban._ _ _ .. _ __ _ " 

· Egyéb :megbetegedésekben: az. egyénHúröké pesség • messzemenó 
figyelembe vételével általában a köve)kező adagok adhatók: · 

··első héten... . · • 0,()25} . • 
második héten· : •0,05 ·.• . ·· · . 
harmadik héten O, í · • mg/ttkg 
negyedik héten 0;125 
továbbiakban hetenként O, 15 
Miutáh a reiriiSsZió kialakUlt, fenntartó'·-·adagkén't ttkQ.:Onként 
0,()2&-0,05 mg adható hetenként... . .. · . . . · . : ·. · · ..... ··• · :.·.··: ::. 

. Kofj'lbiilációs terápia: egyéb citosztatiku~ínál el!iiütí adh'áto:· 
1\Ílellékha,tásók. Alppeéia,•• obSfip'áéiö, alfriatlanság; .Pái.Siiézia. 
átaxia. izomgv.en9:éSég. idegfájdahnák; léukopén1á, láz .. · ... ·.. . · 
Figyelmeztetés. A kezelés előtt már fennálló granulocitopénia, ill. 
tromb(i~it6pénia nem kontralndikálja ·a kezelést;·:ilyenkor_·azgnpan 
_fokozott körültekintésre van szükség. Ha a fehérvérsejtszám 2-_x_ 1_09/l 
alatt van, az·Bdagot felére kell csökkenteil i, míg f x 1 09/l alatti f~hér:._-. --
vé·rS_ejtsz~m :esetén _a kezelés __ n~rri _:i3jánlh8tó._ A _par_avénás(l_rt adott
injekció fájdalmas lokális reakció\ okozhat. A kezelés utárr aktlt 
urikémiás nefropátia léphet fel, ezért 'a szérum _húgysavsiihtjének 
'ellenőrzése~ megfelelő folyadékmennyiség bevitele; 'ill: ·a'Vliéletürítés ·"-
biztositása szükséges. A 'vérképet rendszeresen- de legalább min
den injekció beadása előtt - ellenőrizni kell! --t.áz esetén· -B' kezelést 
meg kell szakita ni. . . . ···... . . · ·· .. _ · 
Megjegyzés.++ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (góndqzó
intézeti) felhasználásra. ·:::. :.. - · 
CSomagolás. 25 amp. +oldószer. 

VIREGYT-K. EGIS A400 
kapszula _ . . . 
H_atóanyag •. 1 00 mg amentadinum chioratum kapszulánként.--~ 
Javallatok.:Parkinson-kór és különböz6, nem gyógyszeres etioló
giájú Parkirison-szindfóma, továbbá minden olyan hipo-_vagy·:aki
:n~zís, "3me1Y ·rlem r:dian·gulati ·élet Vagy tudatzavat '(pl;":tlepresszi-6; 
szomnolenda) talaján alakult 'ki. Alkalmazása; az_ extrapiramidális 
rendszer .megbetegedésére _ visszavezethető mozgászavarok eseté-
ben is megkisérelhető. , 
Ellenjavalllitqk. Epilepszia. Terhesség, szoptatás. Súlyos pszichó-
zis,-_. máj~ és vesebetegség. . · : ... - __ · . 
Adagqlás. Kezdő napi adag: 100 mg (1 kapszula).4-7 napig; fenn
tartó kezelés: 200 mg (2 kapszula) naponta, étkezés,után,Aszoká

:sos adag, felső határa napi ·300 mg :(3 ·k~psz~la), AtünetHavuléS 

742 

stabilizálódásakor ezt a mennyiséget a hatékony adag ig csökkenteni 
kelL Az adagolást szakorvos határozza meg. A kezelést és a terápiás 
adag megállapítását- az első három hétben- napOnként biztosított 
orvosi ellenőrzés me! lett vagy fekvőbeteg-gyógyintézetben kell vé
gezni. 
Kívánatos antikolinerg vagy antiparkinsonos szarekkel kombi-
nálni. -
Mellékhatások. Gyomorpanaszok, szájszárazság, ano·te-xla;.0n~iktú
ria, cutis marmorata. Ritkán pszichés zavarok (paranoid-depresszlv 
jelenségek). E tünetek a legtöbb esetben néhány nap elteltével 
megszúnnek anélkül, hogy a gyógyszer adását abba kellene hagyni; 
néha azonban az adag átmeneti csökkentése szükséges. Intolerancia 
esetén szükségessé válhat a kúra megszakítása. Nagyobb adag sze
dése eselén idegesség, álmatlanság, szédülés, részegségérzés, hibás 
beszéd, ataxia, koncentrálási képtelenség, depresSzió, esetenként 
látási hallucináció, idősebbek kezelésekor kisebb ·a dagokra is jelent
kezhetnek. Glomeruláris vesebetegségek, továbbá a vizeletben kivá
lasztand ó anyagok retenciója esetén - főleg akkor, ha a szérum 
kreatininszintje meghaladja a 400 ~mol/1-t- a filtrációs teljesftmény 
rosszabbodása, esetleg bokaödéma észlelhető. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan adható: 
-centrális idegrendszeri stimultmsokkal (hatásfokozódás); 
- antikolinergikumokat (is) tartalmazó gyógyszerekkel {hatásfoko-

zódás). 
Figyelmeztetés. Aikaholisták és pszichotarmakont szedő betegek 
kezelése nagyfokú óvatosságet igényel. Központi idegrendszeri 
megbei:egedés, agyi arterioszklerózis, görcshajlam esetén adagolása 
fokozott elővigyázatosságat igényel. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig.,.. járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 
Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki. és csak egyszeri alkalqm
mal. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, ill. szakmailag 
illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gqn!]ozó) szakor
vosa javasolja.- Parkinson-kórban és -szindrómában szenvedő be
tegnek a kezelőorvos [a körzeti, üzemi orvos, az ideg-elme szakren
delés (gondozó) szakorvosal térftésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 30 kapszula. 

VISKALDIX EG IS H 400 
tabi. 
Hatóanyagok. 10 mg pindoloium és 5 mg clopamidum tabl.
nként. 
Javallatok. Hipertónia. Enyhe és középsúlyos formáiban önmagá
ban, súlyos formáiban más vérnyomáscsökkentökkel -kombinálva. 
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Ellénjavallatok. ,Oigitáliszrezisz~ens szíve_légtelenség, cor PIJiino
nal~. bradikardia, JI. és lll. fokú AV-blokk, asthma bronchiale,.éter
és klorofqrmn_arkózis. · _ .-, __ __; . ,_ . ' 
Akut·glomerulonefriti!lZ,·Súlyos máj· és veseelégtelenség, súlyos 
vagy befolyásolhatatlan . hipokalémia, szulfonamidtúlérzékenység. 
Adagolás. Szokásos adagjanaponta 1 tabi. r~ggei.Ha 1-2hét után 
nem tapasztalható kielégitő vérnyömáscsökkenés; a napi adag 2, 
szükség eselén 3 tabl.-ra növelhető, reggel és délután 1'k-1%.tabl. 
Mellékhatások. Átmenetileg enyhe fáradtság, szédülés, gyomor
bél panaszok, alvászavarok (pl. élénk álmok). Bőrreakciók, pszichés 
tünetek (depresszió;-hallucináció). 
Obstruktiv légúti betegségekben vagy bronchospazmusra val!) haj-
lam-esetén hörgőgörcsöt okozhat.-_:- .. ,,;_- ;-,·,-;:::-c -:';_<~\:·.--_·--:· 
Gyógyszerkölcsönhatások. óvatosan a(j/jató:i· :·< rt'h:f, .... · ·t 
---verapamil tfpusú _-kalciumantagonistákkaf .- (btadikárd_ia--veszélye); 
--·szimpatomimetikumokkal, triciklikus- -antidepresszánsokkal- és 

MAO-bénitókkal (hatását csökkenthetik); 
- szim,patolitikumokkal, perifériáS vazodilatátorokkal (a vérrivomás-

csökkenés nem kívánt-mértékben:fokozó,dhat)-; -- . . 
....:.. orális antidiabetikumokkal és inzuliJlnal;{a,_vércukqrszintet csö~--- <,

kentő hatásUk fokozódik, a pindolol-a hipoglikémia:tüneteit-Bifed~ 
~t . . . 

~ litiumsókkal(a.litiumkivá)asztás csökkenhet). . •. • ... 
Figyelmeztetés. Szivelégtelenség esetén a Viskaldix-kezelés csak 
digitalizálás, ill. diuretizálás,után kezdhető el. Ha.az __ anamnézisben 
-qliokardi_ális infarktUs szerepel, a kardiovaszkuláris:paraméterek- el
len_órzése __ szükséges. Bronchospa.z:mu$0~ ,beteg kezelését ·óy;atosa·n, 
kis adaggal kell kezdeni. Nehézlégzés eselén a gyógysz~r.acJáSát 
azonnal -be kell szüntetni. -~ , _____ <' ~ :-. :,;;_ -,. _ , ,_-, \ / 

. Ha. a gyógyszer adását altaláSoS érzéstelenítés-vagy egyéb okok 
m·ia_tt fet kelj függeszteni, _az adagot: fok.o?at_osao kell csök~enteni, 
mert a kezelés hirtelen abbahagyása ·(elsősorban isémiás szívbeteg
ségekben) a beteg állapotának rosszabbodását- idézheti eloc Ha a 
beteget sürgős beavatkozás miatt liéta,blokád mellett kell altatni, a 
kard_iovaszkuláris paraméterek -folyamatos ellenőrzése· szükséges. 
Fe_no.kromocitómában alk~lmazva egyidejúleg_--alfa-receptor-blok-
kolót is kell adni: · · · · · · •· 
A korábban fennálló perifériás keringési .zavatok _a keZelés során 
súlyosbodhatnak. A béta-blokád a súlyos veseelégtelenséget to
vább ronthatja. A plazma kálium-, húgysav- ~S:-vércuk9rszintjét a 
kezelés folyamán ellenőrizni kell. Keringési, vese:.., ill. májelégtelen

-ség ben_ különös gondot kell fordita ni. a plazma kál_iumszintjének 
ellenőrzésére. Diabéteszben vagy tartós éhezés esetén csak-_óvato
san adható,~-mivel a pindalol hipoglikémiát.okozhat, és_ annak egyes 
tüneteit,:-pl.-: a--tachikardtM-:elfedh~ti-. Oi_abétes~es betege~nek---_a_dva;-
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az oráliS antidiabetikumok, ill. az inzulin adagját újra be kell állitani. 
Terhesség és szoptatás alatti -alkalmazása fokozott·óvatosságot igé
nyel. 
Túladagolás kezelése: 
-nagyfokú bronchospazmusban aminolillin (Diaphyllin) iv., vagy 

béta-receptor-izgató (pl. izoprenalin) adható lassan iv. vagy be-
légzésre; __. --· ___ . -_,,";.,. 

- bradikardia és nagyfokú hipotenzió esetén 0,5-1 mg a-tiOPírl~B.dha
tó iv., ha eredménytelen, béta-receptor-izgató (pl. iv. izoprenalin, 
5 J.i.g/perc sebességgel, összesen 25 J.l-9 adagig vagy orciprenalin, 
összesen 500 )lg adagig). 

Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 20 tabi. 

VISKEN EGIS H 200; H 400 
inj., tabi. . . 
Hatóanyag. 1 mg pindoloium (5 ml) amp.-nként, ill. 5 mg pindo
loium tabl.-nként. 
Javallatok. Arteriális hipertónia {önmagában vagy 'kombinációban 
alkalmazva); angina pectoris (a roham megelőzésére}; szívritmus
zavarok (sinustachikardia, paroxizr:nális t~chikardia, szupraventriku
láris és ventrikuláris_ extraszisztolék; terhelés és digitálisz okozta 
e~tras_zisztolék, pitvarremegés és -lebegés); esszenciális keringési 
hiperkinézis-szindróma. 
·Ellenjavallatok. Digitáliszra rezisztens szívelégtelenség, cor pul
mpnale,:bradikardia, sick-sinus szindróma, ll. és.-111. fokú AV-blokk, 
asthma bronchiale. éter- és kloroformnarkózis . 
Adagolás. Egyéni beállftást igényel. Orálisan, felnötteknek általá· 
ban arteriális hi pertóniában naponta 10-30 mg ( reggell-3 és dél· 
után 1-3 ·tabi.), súlyos esetekben egyéb antihipertenzívumokkal 
kombinálva; angina pectorisban naponta 7,5-20 mg {2-szer %-2 
tabi.); szívritmuszavar~k- esetén naponta 15-30 mg (.2-szer 1 Y2-3 
tabi.); esszenciális keringési hiperkinézis-szindróma esetén naponta 
10-20 mg (1-szer 2-4 tabi. vagy 2-szer 1-2 tabi.). Gyermekeknek: 
ajánlott napi adag 0,2 mg/ttkg. 
Parenterálisan csak fekvőbeteg-gyógyintézetben adható. A ke~dő 
adag 0,4 mg (2 ml) lassú iv. inj.-ban. További 0,2 mg (1-1 ml) 
adható 20 percenként, a maximális összmennyiség: 1 ,2 mg (6 ml) 
eléréséig. Az EKG-t és a vérnyomást folyamatosan ellenőrizni kell. 
Mellékhatások. L.: Viskaldix tbl. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
-:parenterálisan ka.lciumantagonista típu_sú koszorúér-tá9ítókkal 

(bradikardia veszélye). · 
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óvatosan adható: _ _ -- - - -
~- .:....-ver~pantil ttpusú -kalciuniantagonistákkal- -(bradikardia ·veszélyé); 
-· szinlp8tblilhii8tikuitlókkal, triciklikus antidepresszánsokkal, -MAO.: 

bénítókkal (a hatását csökkenthetik); 
.:.:.·'szimpatolitikumokJ<:SI; periféri~s Vazodilatátor-okkal (a-vérnyomás

csökkenés ném' kívánt mértékbenfokozódhat); 
-·orális- aritidiabetikumokkat· és inzulinnal (a VércUkorsz1ntet-'csök
kentő hatásuk fokozódik, a pindalola hipoglikémia tiineteitelfed-
heti). - - -- · • 

Figyelmeztetés. L.: Viskaldix tbl. 
Megjegyzés. of' Csak vényre adható ki. Az ·orvos rendelkezése 

,szerint -·egy vagy két -alkalOmmal ~ ismételhető. 
Csomagolás. 5•amp. (5 ml); 30 tabi. 

•VITACOLAN Kőbányai P 800 
emulzió 
Hatóanyagok. 1250 NE A-vitamin, 0,75 mg B,-vitamin, 0,85mg 
82'-Vitamin, 1 mg 86-vitamin, 15 mg C-vitamin, 7,5 mg nikotin-sav
amid, 1,5 mg pantenol. 2,7 g szorbitol; 5 ml (=' egy kávéskanál). 
emulzióban. · -- · · ( 
Javallatok. Mesterségesen táplált csecsemőknek, ha téplálékuk 
nincs- vitaminnal kiegészítve. Fejlődésben elmaradt -étvágytalan'; 
kedvetlen- gyermekeknek és sl:optatós anyáknak. Idős és leromlott -,~ 
-szervezeta betegek keze_lésekbr kiegészíti az-egyéb terápiát. Preven-
tív céllal kisdedeknek és gyermekeknek, serdülőknek téli és tavaszi 
hónapokban. . . . 
Adagolás. Szokásos adagja gyermekeknek naponta 1 kávéskahál.lal 
(5 ml), serdülőkortól naponta 2 kávéskanállal (10 ml) vlzzél.teával; 
tejjel. kakaóval hígítva. \. _ ... 
J=igyelmeztetés. Gyermekek D-vit8tTlinri81_-történ6 kezelés_e-a Vitá-
90lan adása idején is változatlan adagolásban tovább folytatandó! 
Túladagolása és szarbittartalma miatt-arra érzékeny egyéneknél-has
menést válthat ki. 

· linólae, Robébi A, Robébi B, Rabolact alkalmazása esetén a Vítaco
lan··_emulziót a csecsemők nem kaphatják A-vitaiilin-tú_ladagolás 
x~si.~_IYe. miatt, . _ _ _ __ __ · _,._ C· • <. _ _ 

Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. Tér-ít~smentesen_nem rendel-
hető, · 
Csomagolás. 250 ml. 

VITAMIN A EGIS~SiOgal P 100 
drazsé, kapszula, olajos in j., olaj 
Hatóanyag. 3000 NE retinaium drazsénként; 50 OOO NE retinaium 
kapszulánként; 1 00 OOO NE retinaium • ' (1 ml) · amp.-nként; 
150 OOO N ErelinOium (5 ml) olajban. · -~-
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Javai Jatok. A-vita-min-hiány, szeborreás dermatitisz, acne vulgaris, 
továbbá keratinizációs- zavarok: ichtiózis, Darier-betegség, palmo-
plantáris keratózisok. · ---
Adagolás. Szokásos adagja felnőtteknek naponta 20 000-30 OOO 
NE (2-3-szar 3 draz~é vagy naponta egyszer 10-30 csepp olaj); ha 
nagyobb adagok szukségesek, naponta 50-100 OOO NF (1-2 kap
szula, ill. ~1 amp. im.), esetleg több; gyermekeknetcé~rtól 
fuggően naponta 5000-20 OOO NE (5-20 csepp olaj). 
Mellékhatások. Jelentős és tartós túladagolás esetén étvágytalan
ság, fáradtság, hányinger, testtömegvesztés, obstipáció, ingerlé
kenység, hepatosplenomegália, hajhullás, bőrviszketés, bőrszáraz
ság, ajakrepedés, hiperkeratózis, fokozott pigmentáció, poliúria. 
Figyelmeztetés. Terhesség alatt a napi 5000 NE"t meghaladó 
mennyiség szedése nem ajánlott, mivel állatkisértetben több. faj on a 
nagy adagok fetális_ malformációkat okoztak. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szarint 
- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 50 drazsé; 20 kapszula; 5 amp. (1 ml); olaj (50 ml). 

VITAMIN A+ D, EG IS P 800 
drazsé, olajos inj. és forte olajos inj., olaj 
Hatóanyagok. 5000 N E retinolum, 1500 NE ergocalciferolum dra
zsénként; 
25.000 NE retinolum, 300 OOO NE ergocalciferolum (1 ml) amp.
ként; 
,50 OOO NE retinolum, 600 OOO NE ergocalciferolum (1 ml) forte 
amp.~ként; 
150 OOO NE retinolum, 200 OOO NE ergocalciferolum (5 ml) olajban. 
A 1 O ml-es üveg 2-szeres mennyiséget tartalmaz. 
Javallatok. Adagolás. A D·vitaminéval azonos. 
Figyelmeztetés. Az olajos oldat megdermedésa esetén a kéz male
gével is cseppfolyósítható. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás . .50 drazsé; 1 amp. (1 ml); 10 amp. (1 ml); 1 amp. 
(1 ml) forte; 1 O amp. (1 ml) forte; 1 üveg (5 ml) olaj; 1 üveg (1 O ml) 
olaJ. 

VITAMIN B, Chinain P 200 
10 mg és 50 mg inj., 5 mg és 10 mg tabi. 
Hatóanyag. 1 O, ill. 50 mg thiaminium chioratum (1 ml) amp.
nként; 5, ill. 1 Omg thiaminium chioratum tabl.-nként. 
Javallatok. 8,-vitamin·hiányos állapotok: beriberi és következmé
nyes idegrendszeri, keringési {szív-) bántalmak. Súlyos táplálkozási 
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elégtelenség és felszívódási zavar. ese té n a szupportív terápia teSze
ként. B,-vitamin'hiányon alapuló neuropátia, továbbá más.·.termé
szetú neuritiszben, neUropátlába n a Specifikus kezelés kiegészftése
ként. B~-vitamin;.depend9ns-- enzitnop_átia (jávorfaszörp-beteQség, 
véteszületett tejSavacidózis bizQnyos esetei)._'-

... EIIenjavallat Tiaminénékenység:, · ·· 
'Adagolás~, Altafábcin orál_isan; ,-i:iarenterális:-:_(im.,- sC) '--adása :c-sak 
felszívódási zavarokban-eS beriberi sOián kialclkult szíveléQteleriség-_ 
ben indokolt. Átlagos profilaktikUs adagja felnőtteknek- naponta 
2,5-10 mg, enyhe krónikus hiányállapotban naponta 10-25•mg, 

. súlyosabb esetben 10-50 mg. Súlyos akut hiányállapotban c napi 
100-500 mg is adható. ·•· 

··· · Gyermekeknekátlagos napi. adagjac1 ~éves"korig"2-'-2,5 •mg;1 '-6 éves 
·korban 2,5-5 mg;7'-14éveskoiban·'5-10 mg; 2'-5 részte elosztva. 
Tiamindependens enzimopátiákban•·50-200mg/nap·•·a ·.szokásos 

·adag.. . · · 
Mellékhatások. Parenterális· alkalmazásakor ·anafilaxiás: reakció 
előfordulhat, különösenismételt adagolás után; ezért iv. adása nem 
ajánlatos! (Ha feltétlenül szükséges- pl. kómában levő betegnek-... 
más vitaminokkal együtt adható iv. infúzióban.) _ _ ___ ( 
Megjegyzés. A tabi. vény nélkül is kiadható:. Az inj. csak vény($ 
adható ki; az o,rvos rendelkezé~e szerint- egy Vagy két al_kalommal 
-ismételhető. - ~ _, __ , .· 
Csomagolás. 5 amp. (l Omg); 5 am p. (50 mg); 20 tabi.) 5 mg); 
20 tabi. (l O mg). · · 

VITAMIN 8 6 
inj .. tabi. 

EG IS <'P 400 . 
Hatóanyag. 50 mg pyridoxiniun\ chioratum. (2 ml) amp_.-n'~ny 
20 mg pyridoxiniqm chioratum tab.L-nként. 
Javallatok. HánYáscsillapitás, ... t"~Yt:>"eremesis gravidarum, röntgen.;. 
káter,-:csecsemőkori hányások mege-lőzése. Neuromuszkuláris be-
tB:Q,ségEJkben más B-vitaminokkal kombinálva. - .- . 
Adagolás; Felnőtteknek naponta 50-100 mg (1-2.ámp.) im. vagy 
iv.,ill. 60-120 mg per. os (3-szor 1-2 tabi.). . 

· ... Gyermekek adagja; .1~12 hónapos korig .5-,1 O mg, 2oc6 ,éve8 korig 
10-15 mg, 7-14 éves korig 15-30 mg, naponta 1-3 alkalommal. 
orálisan vagy im. · 
Megjegyzés. Az ínj. csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezé!se 
szarint-egy vagy két alkalommal- ismételhető. A tabi. vény nélkiil 
is kiadható. · 
Csomagolá~. 5 amp. (2 ml); 20 tabi. 
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VITAMIN B" Kőbányai ll 00 
300 ~g és 1 OOO 11g i nj. 
Hatóanyag. 0,3 mg, ill. 1 mg cyanocobalaminum (1 ml) amp.
nként. 
Javallatok. A 8, 2 -vitamin-hiány pótlása az alább felsorolt esetek
ben: anaemia perniciosa; parciális vagy totális gasztrektómla utáni 
állapot; Diphyllobothrium latum infesztáció; az ileum egv.es.b{gegsé
gei (divertikulózis, ileitis regionalis); és egyes sebészeti beavatkezá
sok után (anasztomózisok, fisztulák, striktúrák, tasakok), amelyek a 
8 12-vitamin felszívódási zavarát idézik elő a- bélnyál-kahártya károsi
tása és a vastagbél-mikroorganizmusoknak a vékonYbélben való 
elszaporodása folytán, továbbá (igen ritkán) kongenitális intrinsic 
faktor hiánya; kongenitális szelektív 8 12-vitamin-malabszorpció; 
~ranszkobalamin ll-hiány. 
Oröklödö metilmalonil-acidúria. 
Adagolás. Szokásos napi adagja 0,3 mg egy-két héten keresztül. 
(Ezzel az adaggal normalizálható a vérkép, megszüntethetók a még 
reverzíbilis idegrendszeri elváltozások és megfelelő tartalék is képez
hető.) Ezután át lehet térni a fenntartó kezelésre, amely havonta 
1-mg im. élethossziglan. -
Diphyl/obothrium fátum infesztáció esetén az eredményes féregú
zést követően a megfelelő 812-vitamin-tartalékkialakítására naponta 
0,3 mg im. egy-két héten keresztül. A 8,2 .;szubsztitúció ezután ab
bahagyható. 
Táplálkozásieredetű 8 12-vitamin;;.hiányban (főleg vegetáriánusokon 
fordul elő -:- nagyon ritkán) a hiány megszüntetése után napi 

- 5-10 p.g 812-vitamin-tartalmú per os készitmények adásával a hiány 
újbóli kialakulása megelózhető. 
Mellékhatás. Allergiás, ill. anafilaxiás reakció. 
Figyelmeztetés. Kombinált hiányállapotban (folsavhiány, vashi
ány) a 8 12-vitaminon kívül a többi hiányzó anyagat is pótolni-kell. 
A csontvelő válaszreakcióját idült (főleg húgyúti j fertőzések, malig
nómák, alkoholabúzus és egyes gyógyszerek (pl. klóramfenikol) 
gyengíthetik. 
Megjegyzés. 1ft Csak vényre adható ki. Az· orvos rendelkezése 
szerint egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 3 amp. (300 ~g); 3 amp. (1000 ~g). 

VITAMIN C EGIS P 500 
drazsé, inj. 
Hatóanyag. 1 00 mg acidum ascorbicum drazsénként; 100 mg aci
dum escorbicum (1 ml} amp.-nként. A 2 és 5 ml-es amp. 2-szeres, 
ill. 5-szörös mennyiséget tartalmaz. 
Javallatok. Fertőző megbetegedés'ek, skorbut graviditáS, belső 
vérzések, ulkuszdiéta, fog- és csontkariesz, paradentózis, tavaszi 
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fár~dtság, hematúria. hemoptoé; :-hemofilia, 'hemOrrágiás::'diatézis; 
Moller-. Ba __ rlow-kór; metrorrágia,-ulcus ventri_c_ulí;.-koliti_sZ;·dizenté

-ria, .diftéri~. _poeumóni8,_ tbc,. hepatitisz, .csec~erilők és .kisgYerrriekek 
elleniillésénak fokozása fertőzésekben. koraszülötték és mestersége-

. ;. seh;táplált csecsemő!<-erősftése. .· .. · . , • . 
' ~dagolás •. Felnéitteknek.: napL; 100-300 mg (1~3 drazsé) •.. ill. 
· 100-500mg (1-5 ml) sc., im. vagy iv. · .. ;· 

Gyermekeknek: napi . 50-200 mg ('h-2 drazsé); ' ill. 50-1 00 mg 
('h-1 ml) sc., im. vagy iv. 

- • Megjegyzés, A drazsé vény nélküHs kiadható.-
·f!'..z inj._csi:lk vényre adható ki_. Az orvos rendelkezéseszerint -_egy 
vagy két .a_lkalommal_-'- -ismételhető.-_-_. _" 
c,omagolás. 20 drazsé; 5.amp .. (2 m1);< 100 amp. (2';ml);i3,amp. 
(5 ml). ·· . · · · ' · ;_. ·, >•· 

VITAMIN 03 · · C:hinoin . . .... P 600 
200000. NEolajósinj..3000 NEés50000 NEdrazsé;400000.NE 
olaj. . .. . .. .··· 
Hatóanyag. 200000 NE (5 mg) cholecalciferolum (1 ml).amp.< 
nként; 3000 NE (0.075 mg) és 50 OOO NE (1.25 mg) cholecalcifei; 

· rolum drazsénként; 400 OOO NE cholecalciferolum (10 ml) olajban 
· (1 ml-~ 33 csepp,1 csepp~1200 NE). - . 
Javallatok. Rachitisz megelőzése és gyógyítása. Spazmofília; -ra
chitogén tetánia, _:öszteomalacia. kalc_iumfelszívódási zavar. tartós 

:antiepileptikumkezelés. 
Ellenjavallatok .. Hiperkalcémiával járómegbetegedések:Atel-hes-
ség első 3 hónapja. \.,, ; 
Adagolás. 1. Megelőzés. 
-a) Folyamatos megelózés·(per os). 
Terhes anyának: a-terhesség 20. hetétől kezdve hetente 3600 NE 
(heti 3 alkalommal 1-1 csepp), olaj vagy hetente egy 3000 NE 
drazsé. . 
Időre született-ésecsemónek: 2 hetes kortó11-éves korig hetenként 
3600 Nf (heti-3 .alkalommal 1-1 csepp) olaj; vagy; hetente egy 
aJ.kaJommoL3QQQ,N.I' .dr.azsé. alaposan.eJporitva;. ''" ... , ... ·. , ......... ·. 
l(oraszülött csecsemőnek: a betöltött kéthetes kortól.-_(ha a .fejlődés 
megindult)· 4000 g eléréséig napi 1200 NE (1 csepp) olaj vagy 
másodnaponként egy-egy 3000 NE drazsé, 4000 g elérése után 
pedig -úgy~ mint az időre születetteknek. 
A_folyamatos megelőző -adagokat a ny;ári hónapokban_ is folytatni 
kell1 éves korig.. • · . ·· . 
Gyermeknek betöltött 1 éves kortól-3-éves korig, valamint.a gyors 
növekedés éveiben októbertől áprilisig 3600 NE (heti 3 alkalommal. 
1-1 csepp) olaj vagy hetente 1-szer egy 3000 NE. drazsé. 
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Antiepileptikumot tartósan szedő-gyermeknek hetente 1-szer egy 
3000 N E drazsé. . 
b) Lökésmegelőzés (im. alkalmazás). 
Csak kivételesen, felszívódási zavarok vagy a folyamatos-adagolás 
megbízhatatlansága esetén indokolt. · 
Az egyszeri lökésadag 60 OOO NE ( ~ 1,5 mg ~ 0.3 ml). melyet 
1 éves korig általában 2 hónaponként célszerű megis!J]~tei.A!o~ 
Koraszülötteknek a 2. hét végén és 2 hónapos korban 80 ÖOO NE 
(~2 mg~0.4 ml). a 4000 g elérése után kéthavonta 600000 NE 
(~1.5 mg~0.3 ml). 
2. Gyógyltás. . 
Egyéni megítélést igényel. Folyamatos per os adagolás mallett 2-4 
héten keresztül a napi adag 3000 NE ( ~ 0,075 mg ~ 1 drazsé). 
Egyes kórképekben. pl. hipokalcémiás tetániában a napi adag 
50-100 OOO NE (1 ,25-2,5 mg~ 1-2 drazsé az 50 OOO NE-esből) is 
lehet (egyéni beállítás és laboratóriumi ellenőrzés mellett). 
Mellékhatások. A megadott adagok túllépésekor gondolni kell a 
túladagolás lehetőségére. Az intoxikáció tünetei; étvágytalanság, 
vontatott testtömegfejlődés, hányás, székszorulás. hasmenés, gyen
geség, fáradékonyság, sápadtság, fejfájás, izomernyedtség, prote
inúria, súlyos vesemúködési zavarok, kiszáradás, láz, intakcióra való 
fokozott hajlam. 
Figyelmeztetés. A 0 3-vitamin-szükséglet és -érzékenység egyé
nenként különböző. A feltüntetett adagok átlagadagok, amelyet ese
tenként módositani kell különböz6 befolyásoló tényezóktől függő
en: infekciók, erősebb növekedés, kalciumszegény vagy fitingazdag 
étrend, főként egyéb D-vitamin-tartalmú gyógyszerek (Polyvitaplex 
1 O drazsé, Caldea tabi., Linofac gyógytápszer stb.) egyidejű- adása 
esetén. 
A rachitisz, ill. az oszteomalacia gyógyítása - a vér kalcium- és 
foszfortartalmának, alkalikusfoszfatáz-aktivitásának, valamint a vi
zelet kalciumtartalmának ellenőrzése, a csont röntgenfelvétele stb. 
miatt -lehetőleg intézetben történjék. Hiperkalcémiára utaló tünetek 
jelentkezésekor a szérum kalciumszintjét haladéktalanul ellenőrizni 
kell. Adagját csökkenteni kell jelentős klinikai, ill. röntgenvizsgálattal 
kimutatható javulás esetén, a Ca-ürítés növekedésekor, ill. a szérum
kalcium emelkedése és ai alkalikus foszfatáz aktivitáscsökkenése 
esetében, vagy ha bármiféle jele mutatkozik a veseléziónak. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két alkalommal - ismételhető. - Az anya- és 
csecsemővédelem keretében az intézet készletéból térítésmentesen 
kell kiadni. 
Csomagolás. 1 amp. (200 OOO NE); 20 drazsé (3000 NE); 200 
drazsé (3000 NE); 20 drazsé (50 OOO NE); 1 O ml olaj (400 OOO NE). 
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VITAMIN E Kőbányai l'-700 
kapszula, olajos inj; 
Hatóanya!J. 100 mg . tocopherolurn aceticurn kapszulánként, 
30.rng•.tocopherolum at:eticum (1 ml) amp.-nként.. · · · 
Java l latot., Felnő_tiek: sterilitás, habiti.lális abortusz; abortus· i111miM 
nens; ·terhess_~g 'é_s Jaktác_ió __ -·aJatt- ·a ._foi<O_zo"tt; _E-v_i~min-;sz_ükSéglet 
kiegészítéSe,- oligo-·.és_amenorrea;_'inenoPauZa--'sziildrPma~.,"Endarte
ritis obliterans, lokális~keringési é~ trófikus zavarokon/alaptiló vég~ 

_ tagmegbetegedések, -- · - ·- · 
. Gyermekek: újszülöttkorLszkleroderma, atrófia, disztrófia,.-- cöliákia, 
sprue, malabszorpció, epeútelzáródás, csökkent kapiltárisreziszten.;. 
ciáv~l járó kQrállapot,-égés_betegség, dystrophia:musculorum~_prog-
ress!va. -- -- .• · _ -_-- ;_:~---_·::· ~::-., -,:_:· _-_,::-:;:;'0:::_ .;:;~_(,: ·-'~- :- ::~.: >·:';7_'\X><_>_s , .. -, -_:·.·--:· 
Adagolás. F~lnótteknek: általában hetente 1 ~2-alk~lo11]mat.;pap:Onta 
100-300 mg per- os (1-3 kapszula) vagy hetente 60-90mg 
(2-3 amp.) im.- Menopéiuza-szindróma· kezelésére_- naponta 
200-300 mg per os (2-3 kapszula), 2-3 hétig; ha a panaszokcsök· 

·" kennek, [Tlásodnaponta 1 kapszula további 5-6 héten át. Habituális -
- -abortusz, abortus jmminens esetén. napi 150-180 mg (5-6 amp.) im.,--

Gyer!pekeknek:.általában 3-12 hönapos.korig napi 0,3-1,0 mtim;; 
1--,14 évesig hetente 2-3 alkalommallkapszula-vagy0,5-'1,5 ml ir\1. 
naponta. · 
Ezek az adagok kb. a feltételezett napi szükségletnek.felelnek meg -·~ 

· (szubsztitúciós adagok) .. Farma_kológiai hatáselérésére• (pl. égésbe· 
_tegségekberJ), dystrophia musculorum. progressivában ez~knek- az 
adagoknak,, 5-10.-szerese adható.-- Ujszülöttkori __ szklerodermában 
.0.3-0.5 ml im .. 2~5 napon át.,lndokoltnak.látszik a ;mesters1lgesen 
tápláltcsecsemőket (2.,12 hónap között) a hiányállapot (alacsony. 
tokofero_lszint a vérben) elkerülése végett E-vitamin-szub~iiti!ció~-' 
ban l'észesiteni. - -.: --:·-----· 
1\negj&gyzés. Csak vényre adható ki. Az orvos rendeikezése·szerint 
-:,egy, vagy_ két alkalommal - ismételhető. · 
Csomagolás. 1 O kapszula; 5 amp. (1 ml.). 

VITAMIN K Chinoin l 230 
ini;; tabi. . ·.-··_., .. _ _ .. _ ._ _ .. ___ .. . .....•... _ ·. _ .·. , •. < 

-Hatóanyag:_ ·1 o· mg menachinoniJm n~trium }l_iSúlf_tir.oSí.irri.:.jl_ffiP~-~ 
nként, ill. tabl.-nként; __ -Oidószer: -14.mg natrium -chloratum ... _aqua 
dest. pro injd2 ml) amp.·nként. · . .• . __ ..• 
Javallatok . .A K-vitamin felszívódását vagy sziptézisét gátlÓ .Ókok 
-~iatt_fellépő hipoprotrdmbinémia és k<?vetkezm~·nyes.v~rzékenység, 
111. annak veszélye: elzáródásos sárgaság, epefisztula,.---steatorrea, 

_colitis ulcerosa, .cöliáki~. bélrezekció, Crohn-betegség,. -tartós_ szul:. 
fonamid-; antibiotikum_- vagy szalici_l_savkezelés során-. 
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Adagolás. Szokásos napi adagja felnötteknek 10-30 mg (1-3 tabi., 
ill. 1-3 amp.), gyermekeknek 1 éves korig naponta 10 mg (2-szer l> 
tabi.), 1-3 éves korban 15 mg (3·szor l> tabi.), 3-9 éves korban 
20-30 mg (2-3-szor 1 tabi.) étkezés után, vizben feloldva, ill. inj.· 
ban 5-20 mg ('h-2 amp.). Az inj. kizárólag im. adható! 
Mellékhatások. Gyomorpanaszok, allergiás bőrkiütés, fennálló 
májbetegségek súlyosbodása, glü.kóz-6-foszfát·dehidroJ!e_~hiá· 
nya esetén hemolitikus anémia. Ujszülöttkorban nagyobb 8dagok 
alkalmazása hiperbilirubinémiát. magikteruszt, agykárosodást okoz
hat. 
Figyelmeztetés. Az újszülöttkori hemorrágiás diatézis profrlaxisára 
és kezelésére, valamint dikumarin típusú antikoagulánsok antidatu
maként K1-vitamin (Konakion) adandó. 
Hepatocelluláris károsodásból eredő hipoprotrombinémia nem kor
rigálható K-vitamin adásával. 
Nagyobb adagok alkalmazása esetén időszakos -rezisztencia alakul
hat ki a protrombinszintet csökkentő antikoagulánsokkal szemben, 
emiatt- szükség esetén - azok adagját emelni kell vagy pedig más 
támadáspontú szert - pl. heparint- kell adni. 
Esetleges alkalmazásakor újszülöttek és főként koraszütöttek eSeté
ben nagy óvatosság szükségesl 
Megjegyzés. of' Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. +oldószer; 20 tabi. 

VITAMIN U Medexport p 700 
L.: U-vitamin 

VOLTAREN Biogal mV 200 
25 mg és 50 mg bélben oldódó drazsé 
Hatóanyag. 25 mg, ill. 50 mg diclofenacum natricum drazsénként 
Javallatok. Reumás megbetegedések gyulladásos és dogenerativ 
formái: polyarthritis chronica progressiva, juvenilis krónikus poliart
ritisz, spondylarthritisankylopoetica (M. Bechterew), artrózis, Spon
dilartrózis. 
Extraartikuláris reuma. Fájdalmas posztroperatfv és poszttraumás 
gyul.ladás és duzzanat, szájsebészeti beavatkozást követő fájdalom 

.-és nőgyógyászati fájdalmas, gyulladt átlapotok. Primer diszmenorrea 
tüneti kezelése. 
Lázas állapotok (elsősorban a kemoterápia kiegészítése Jnfekciók 
esetén). 
Ellenjavallatok. Gyomor· és nyombélfekély. A gyógyszer iránti 
túlérzékenység. Nem adható olyan asztmás betegeknek, akiken az 
at;:etilszalicilsav vagy más prosztaglandin-szintetáz-gátló asztmaro
hamot, urtikáriát vagy akut rinitiszt vált ki. 
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Adagolás. Felnőttek kezdő napi adagja általában 150 mg" enyhébb 
esetben. ill. fennt~rtó kezelés céljára többnyire-elegendo. n~ponta 
75.-1 00 .fTlQ, 2-3 részre elosztva. . . • 
Primer diszmenorre_a- esetén a ·napl adag által_ab~n, 5~100 mg, 
amely SzükSég,_esetén ernelhetó. A kezelés~ az-első t~ netek Jel~ntke
zésekor ~ell <>!kezdeni, maid azok.intenzllá~ától. fuggően nehá~y 
napig folYtatni. A drazsététkezés előtt vagy kozben, szélrágás nélkul 
kell lenyelni. . 
Gyermekeknek 1 éves kortól 1-3 mg/ttkg naponta. 
Lázcsillapításra a k1sebb adag ajánlott. . .... 
Mellékhatások. Gyomortáji fájdalom, hánymger, bofogés, has.me
nés, fejfájás, enyhe szé~ülés, elsősorban a kezelés kezdetén; tobb
nyire átmeneti jelleggel. ]lléhány esetben előfordult 11nafdakto1d re
akció, enyhe-bőrkiütés, periféríás ödéma~ valammt.a-transzarntnáz-
értékek mársékelt emelkedése. • · 
Gyógyszerkölcsönhatások. Óvatosan adha_t!'_: . 
- lítiummal (növeli a Httum plazmakoncentrácioJát a vé~b~n), 
.:.... aC:etilszalicilsawal (csökkenti a diklofenak koncentrácJóját a plaz-

mában). · · · d k 1 b d l' Figyelmeztetés. Terheseknek csak igen m _o o t eset en ren ~-

hetó. . ·.k . • · b' 
Ha -a betegnek gyomor-béll;>anaszat- van n~ , ~~~- az.anamnezt~- en 
gyomor- vagy nyombélfekély szerepel,.tovabba vese-, vagy maJká- '"" 
rosadása van, csak gondos orvosi elle~őrzés _melle~ -ad;hat?. . .. 
Ha a kezelés s'örán gyomorfekély vagy ga~ztrot~teszttnáhs ~erzes h;p 
fel,_ a gyógyszer szedését a~ba kell ha~y~t._ Tartos alkalmaz~:a soran 
ajánlatos a vérképet időnkent ellenőnzm. _.é'--; __ 

Megjegyzés. lit Csak vényre adh~tó ~i. Az warvos ref1_delkeZé~e 
szerint- egy vagy két alkalommal- tsmetelheto. 
Csomagolás. 30 tabi. (25 mg); 30 tabi. (50 mg). 

VUMON Bristol LOOO 
inj. _ . · . - ~ _ - ·. 
Hatóanyag. 50 mg teniposidum (5 ml) amp.-nként. . 

... Jalo'aiJa.tok.-.. _General)z~lt. {nali~nus.limfóma (lll,:ciV. stádiUm), 
Hodgkin-kór, _retikuloszarkóma, hmfoszar~óma, rna~tgnus agyd_aga
natok: glioblasztóma,.asztrocitóma, _ependtmóma,-hugyhólyagdaga-
nat (különösen a papil~óm~s-f!'rma). .. 
Ellenjavallatok .. Tempozldtulérzékenység, .. ~sokkent csontveló
képzés (kivált sugár- és/vagy egyéb c1tosztat1kus kezelése után). 
Terhesség. · · · d · ,· k. 11 h" · 
Adago_lás. 250 ml jzotóni_ás n~trium-klond-ol atta;. ~ .. ~gttam 
közvetlenül az alkalmazás előtt. AzJgy nyert old~tot tv. ~!lfuztó f?!
májában 30 -perc alatt kell:beadni.-Avérnyomáseses_elkerulése célJa-
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ból ... bo_lus injekció", továbbá 30 percnél rövidebb iv.-infúzió formá
jában nem adható. 
Malignus limfóma és húgyhÓlyagdaganat esetén a kezd6 adag: 
a) 30 mg/m'/nap, 5 egymást követő napon, majd 10 nap szünet 
után az újbóli 5 napos kezelés+ 1 O napos szünetből álló kúra leg
alább 6-10-szer megismétlendó. b) 40-50 mg/m'/nap, hetenként 
kétszer, legalább 6-9 héten át. 
Fenntartó adag: 100 mg/m' 10-14 naponként, több hÓllapon ke
resztül. 
Agytumor esetén hetente egyszer 100-130 mg/m' 6-8 héten át, 
majd 2 hét szünet után· a kúra 6-9-szer megisl"f!étlendő. Kombinált 
kezelés során a fenti adagokat csökkenteni kell. 
Mellékhatások. Leukopénia, trombocitopánia, gasztrointesztinális 
panaszok (hányinger, hányás, hasmenés, étvágYtalanság). Bőrreak
ciók, alopecia. 
Figyelmeztetés. 2 x 1 0'/1 alatti fehérvérsejtszám esetén a kezelést 
abba kell hagyni. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 O am p. (5 ml). 

XAVIN Chinain H 800 
inj., tabi. · · 
Hat_óanyag. 300 mg xantinolium nicotiniCum (2 ml)-amp.-nként; 
150-íng xanthinolum nicotinicum tabi.-nként. 
:Javallatok. Perifériás vérkeringési zavarok: arteriosclerosis oblite
rans,- thromboangiitis obliterans, Raynaud-szindróma, -angiopathia 
diabetica, lokális keringési zavarok {ulcus cruris, fagyás, nekrózis, 
gangréna) és trombózis. 
Cerebrális keringési zavarok: intermittáló cerebrális isémia, cerebrális 
tromboembólia, apoplexiát követő állapotok, a retina vérellátási za
Varai, Meniére-szindróma, különböző, főleg vaszkuláris eredetű per
cepciós hallászavarok. 
Ellenjavallatok. Hemorrágiás diatézis, közepes vagy súlyos mitrá
lis sztenózis, súlyos aortasztenózis, miokardiális infarktus akut sza-
kasza, dekompenzált szívelégtelenség. . 
Adagolás. Felnőttek szokásos adagja naponta 3-szor 150 mg (3-
szar 1 tabi.). Szükség esetén naponta 3-szor 300-600 mg {3-szor 
2-4 tabi.) is adható, az egyéni érzékenység figyelembevételével. 
Akut vérellátási zavarok esetén a napi adag 300-900 mg (1-3 szor 
1 amp.) im. vagy igen lassú iv. befecskendezéssel, fekvő helyzetben-. 
Cerebrovaszkuláris inzultusok kezelésére lassú, tartós cseppinfúzió 
formájában 1,5 g (5 amp.) adható, 500 ml infúziós oldatban, általá
ban 3-4 óra alatt. 
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Mallékhatások. Az arcon, esetleg más testrészen .rövid ideig tartó 
égető érzéssel járó kipirulás, bőrkiütés, viszketés; hiperaciditás;disz-
pepszia,.hipo_tenzió. ;-_ -- ,-_____ . __ ,- _____ _ · 
Gyógysz:erkölcsönhatások. Együttadása kerülend6: , 
~ gangliof1blókkolókkal; .. szimpatolitikumokkal, '· vazodilatátorokkal 

(a perfúziós,rwomás csökkenésének-veszélye miatt), 
óvatosan adható:. . ,_ · ·. · " " · .,,,.. . .. •· ... 
~ antihipertenzlvumokkal (vérnyomáscsökkentő hatásukat·· fo-

ko:zZa); . . . · 
~ antidiabetikumokkal (mérsékelheti a vércukorcsökkentő hatást). 
FigyelmeztetéS. Agyi vaszkuláris történések esetében csa~ szak
orvosi javaslat alapján,.fekélybetegeknek csak fokozott orvoso ellen
őrzés mallett adható .. Hipertóníában .óvatosan. adható. a kóllapszus 
veSzélye mJatl ,\; . _-__;: -_- · . ___ :-_ --_ _- :~-::~~:::·: __ :-- < -_ .,_,_:-·;_; ·,s--:----;_0~ ;-.:; ___ ?~~--_;'_-:,:·::-:::, 
Megjegyzés. ~ Cs.ak v_ényre ádható ki. Az órvós rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal c- osmételhető.. ··· • . 
Csomagolás. 10 amp. (2 ml); 50 tabi. 

YOH.ISTRIN masc. Chinoin . . · Y 1 ()O, 
drazsé, szuszpenziós inj. . _ C 
Hatóanyagok. 1 mg calcium methylarsonicum, 3 mg yohimbinum 

. chloratum, 0,5 mg strychinium chloratum, 5 mg methyltestostero-:
num draZsénként; 20 mg natriirm methylarsonicum, 5 mg :yohimbi- c,..__ 

num _chloratum, 0,5 mg strychninium .chl_oratum, 5_ mg -testostero-
-num microcrystallicum, 1 mg cetrimoniutn bromittUm (1_ ml) amp.-
nként.. _ _ _ . . _ -._ .. ,_.---", 
'Javalll!tok. Szexuális neuraszténia, csökkent libidó, ki!)"lerüJtség, 
aszténia~-frigiditás. - _----:--:' v-,:··~:·-- ; 
Ellenjavallatok. Máj- és vesebetegségek; nefrózis, prostatak8rci

. nóma, ·- férfi emlőkarcinóma, . hiperkalcémia, terhesség;.' szo_ptatás, 
sztrichnin-·és arzénallergia. ' ; 
Adagolás. Altalában másodnaponként 1 amp. im., majd 5-10 be
fecskendezés után 1 0-12 napon keresztül-naponta 3-szor 1-2 dra
zsé, végül ismét 1-1 amp. másod naponta, 5-10 .alkalommal. Az 
egyes kúrák közé legalább 3 hónapos szünetet kell beoktatnol. 
Meliékhatások.·. Elsősorban ~nagy"<!dagok~'-·tartós.",.lkalmazásakor. 
fordulnak. elé: nátrium- és. vizretenció (ödémaképzódés); hiperkal
cémia, kolesztatikus hepatitisz, kreatinúria, -meristruációs ·zavarok. 
virilizáció;.irreverzlbilis hangelváltozás, továbbá étvágytalanság, há
nyás,: hasmenés$ anémia, bőrszár_azs.ág, _dermatitiszr-h(ljhu!lás, ·máj-
cirrózis, perifériás· rieuritisz-stb. __ t . · _<---' · . · -
Gyógyilzerkölcsönhatások. Együttadása kerülendó: 
- barbiturátokkal (csökkentik a. tesztoszteron hatását).; 
- imipraminnal_ ( ~pressziós _betegeke-n_ par_cm_o_ici_ re_~kci_C:,.tp~ozh;at) ._ 
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Figyelmeztetés. Nőknek való adása (virilizáció halása miatt) kerü
lendO. Huzamos alkalmazás esetén gondot kell forditani a mellékha
tások- figyelésére, különös tekintettel a szarvesen kötött arzén elhú
zódó hatására. óvatosan adandó szlvbetegeknek, valamint epilep-
sZiában és migrénben szenvedőknek. . 
Megjegyzés. ~ ~ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 

Csomagolás. 50 drazsé; 5 amp. (1 ml). ···- -· 

YOMESAN Bayer J 410 
tabi. 
Hatóanyag. 500 mg niclosamidum tabl.-nként. 
Javallatok. Taenia saginata, Taenia solium, Oiphyllobothrium la
tum okozta fertőzések. 
Ellenjavallat. Terhesség első harmada. 
Adagolás. Felnőtteknek és 6 éven felüli gyermekeknek: könnyQ 
reggeli után 4 tabi. Gyermekeknek 2-6 éves korig 2 tabi., 2 éves kor 
alatt 1 tabi. 
Taenia solium okozta fertőzésber~ könnyú reggeli után- egyszeri 
adagként kell a finomanel porított 4 tabl.-t bevenni. Taenia saginata, 
Diphyllobothrium latum fertó~ésben két egyenlő részletben: reggeli 

. után, majd 1 órával később. Ujrafertőzés eselén a kezelést meg kell 
ismételni. A féreg gyors és lehetőség szerintí egyben való kilökődése 
után ajánlatos 2 órával később hashajtót adni. (Taenia solium eseté-
be_n erős hashajtót.) . 
Meflékhatások. Gasztrointesztinális zavarok, fejfájás, pruritusz. 

:-Figyelmeztetés. A kezelés alatt alkohol fogyasztása tilos! _ 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalom
mal.- Csak abban az esetben rendelhető, _ha a beteg gyógykezelése 
más, forgalomba hozataira engedélyezett gyógyszerrel eredménye
sen nem biztosítható. 
Csomagolás. 4 tabi. 

ZADITEN Sandoz G OOO; K 400 
szirup, tabi. _ 
Hatóanyag. 0,2 mg ketotifenum 1 ml szirupban, ill. 1 mg ketotife
num tabl.-nként, mindkettőben hidrogénfumarát-só formájában. 
Javallatok. Az asthma bronchiale valamennyi tipusa (beleértve a 
kevert formákat is), allergiás eredetű- idült obstruktív bronchitisz. 
szénanáthához társuló asztmatikus panaszok és az allergiás rínitisz 
tartós megelőzése. 
Az asztmás roham megszüntetésére nem alkalmas! 
Ellenjavallatok. Terhesség. Szoptatás. 
Adagolás. Feln6tteknek általában naponta 2 mg (reggel és este 
1 tabi.). Nyugtatök hatására érzékeny betegek esetében a napi ada-
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got fokozatosan, általában 5 nap alatt kell elérni: A kezdő aaag 
naponta 1 mg (2-szar Y.> tabi.) vagy este 1 tabi. Szükség esetén a 

· napi adag 4 mg-ra (2-szer 2 tabi.) emelhető. . . . 
Gyermekekn~k6 .éves kortól: naponta 2mg (2-szer 5 ml sztrup), 
3-6 éveseknek illtaléba n. 0,04 mg/ttkg egy adagban elegendő. 
Szükség esetén a napi adag 2·ing-ig (2-szer 5 ml) is emelhető. 

. (A gyermekeknek nagyobb. mg/ttkg'ra számitott. adagokra van 
szükségük az optimális hatás eléréséhez, m1nt a felnőtteknek.) 
Mellékhatások. Az első napokban álmosság, szórványosan száj
szárazság és enyhe szédülés. Ezek a kezelés során általában rövid 
időn belül spontán megszúnnek. Ha egy hétnél. tovább tartanak, 
célszerú más kezelési módot választani. '-_ · 
Gyógyszerkölcsönhatások; Együ(J:~dása tilos:: . , . t'· .. •··•: ···"· 
-orális antidiabetikumokkal (trombocttaszám-reverztbllls-csokkené-se).- - __ , 
Együlf:adása kerülend6: 
- szedatfvumokkal, altatókkal, Bf!tihisztamin hatású gyógyszerekkel 

(hatásukat fokozza). 
Figyelmeztetés. A kúra kezdetén az addig alkalmazott antiasztma
tikumokat- nem szabad hirtelen megvonn i. Különösen vonatkoz_ik ~/-
a s·zisztémásan alkalmazott-kortikoszteroidokra és ACTH-ra,- ugyan~s 
az e gyógyszerekre beállított betegeken a hirtelen megvonás hatásá~ 
ra mellékvesekéreg-elégtelenség léphet fel. lnterkurrens fertőzések ',, 
esetén azok célzott kézelésévet·kell~kiegészíteni a Zaditen-terápiát. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig- járművet vezetni vagy balesetiVeszéllyel járó f!JUOkát vé11ezni 
tilos; A továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom ?'értéke. 
A gyógyszer alkalmazásának ideje alatt alkohol nem fogy~s~ható, 
Megjegyzés. ·o~< Csak vényre adható ki, és csak egyszeri a~kalom{ 
mal. Az Egészségügy.i Minisztérium áltaLmeghatározott havl-meny-

- nyiség keretei között az egészségügyi szakigazg~tási _szerv.vezetője 
által kijelölt szakrendelés, ill. gondozó által a nl'olvántartott és· gon
doZott betegek közül azok részére rendelhető, akiknek azt-a szakmal
lag illetékes felügyelő szakfőorvos előzetesen jóv~hagyta. A, kijelölt 
szakr~ndelés, ill. gondozó vezetőJ_~_ :- a beteg nevenek~_ a szukséges 

-gyógyszer megneve_zésének, havarita kiadható menl'lyiSégének, a 
gyógysze\'élés· időtattamának feltüntetésé11el ~· érteslti·a'~ern.letileg 
illetékes gyógyszertérat, Valamont a beteg kezelőorvosát A gyógy
szertár a beteget· nyi1Vái1t8rtásba __ veszi. utóbbi a1apján··a havonta 
megéllapított mennyiségO gyógyszert adhatja ki.A jóváhagyásalap
ján a kezel6orvos (körzeti, üzemi és körzeti gyermekgyógyász orvos) 
térltésmenteSen -r-endeli. -, - '._ , 
Csomagolás. 1 00 ml szirup: 1 00 tabi. 
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ZENON Biogal T 900 
-kenőcs 
Hatóanyagok. _640 mg o-oxychinolinium sulfosalicylicum, 4.9~ -g 
z-incum oxydatum, 1 ,68 g oleum jecoris, 200 mg balsarnum peruvia
num (20 g) vazelin típusú kenócsben. 
Javallatok; Felületes sérülések, dermatitiszek, ekcémák enyhébb 
esetei, enyhén antiszeptikus és hámosító hatása köve*~z~t\Q~.n. 
Ellenjavallat. Perubalzsam-érzékenység. 
Alkalmazás. Vékonyan az érintett felületre kenni. 
Figyelmeztetés. Perubalzsam-allergia a folyamatos kezelés során 
is kialakulhat, erre utalhat a bórfolyamat nem várt rosszabbodása. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 1 tubus (20 g). 

ZINA CEF Glaxo S 71 O; S 720 
250 mg, 750 mg és 1 ,5 g in j. 
Hatóanyag. 250 mg, ill. 750 mg, ill. 1,5 g cefuroximum (nátriumsó 
formájában) amp.-nként, 
Javallatok. Az alábbi kórokozókra hatékony: Staphylococcus au re
us törzsek, beleértve penicillinrezisztens-törzseket is (kivéve a·meti
cillinrezisztens törzseket), valamint Staphylococcus epidermidis, 
Haernaphilus influenzae, Klebsiella-f~jok, Enterobact~~-faj~~· 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coiJ, Streptococcus m1t1s (vm
dans csoport). Clostridium-fajok, Protaus mirabilis, Protaus rettQeri, 
Salmonella typ hi, Sa Imonella typhimurium, egyéb Salmonella-faJOk, 
,Shigel_la-fajok, Neisseria-fajok {beleértve a Neisseria gonor~hoe?.e 
: béta-Iaktamáz-termelő törzseit), valamint Bordetella pertussis. Ko
zepesen hatékony a Proteus vulgaris, a Proteus margan i és a Sacte-
reides fragilis ellen. -
A felsorolt kórokozók okozta alábbi betegségekben alkalmazható: 
légzőrendszeri fertőzések (akut és krónikus bronchitisz, a fertőzéses 
bronchiektázia a bakteriális pneumónia, a tüdőtályog és a posztope
ratív mellkasi f~rtözések); fül-, orr- és garatfertőzések (szinuszitisz, 
tanziliitisz és faringitisz); húgyúti fertőzések (akut és krónikus pieta
nefritisz, cisztitisz, aszimptematikus bakteriúria); lágyrészfertőzések 
(cellulitisz, orbánc, peritonitisz és fertőz~~ sebek); ?son~- és -~zületi 
fertőzések (oszteomielitisz, szeptikus artnt1sz); szuleszet1 és nogyó
gyászati fertőzések (a medence gyulladásos megbetegedései); go~ 
norrea (penicillinallergiás beteg vagy re~isztens kórokozó _esetén); 
egyéb fertőzések (szeptikémia, meningit1sz). 
Ellenjavallat. Cefalosporin iránti túlérzékenység. -
Adagolás. Átlagosan feln6tteknek enyhe és középsúlyos esetekben 
naponta 3-szor 750 mg im. vagy iv. Súlyosabb fertőzések esetében 
az adag naponta 3-szor 1,5 giv. Szükség esetén az adagok 6 óráként 
megismételhetók. Az összmennyiség napi 3-6 g is lehet. 
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. ésecsem6késgyerniekeklitlagosadagja; 3~100 mg/tlkg/nap,34 
részre elosztva. A legtöbb esetben 60 mg/ttkg/nap adag megfelelő. 
Újszülötteknék átlagosari naponta 3~ 100 mg/ttkg '2-3 r'észre 
elosztva. (AZ élet első heteiben a cefuroxim felezési ideje 34'szar 
akkora. lehet, mint a felnőtteké).. . . · .•. · ... ·. . . . 
Az átlagostól eltéi6 adagolás: gonorrsában egyszeri adagként1;5 g-
ot kell adni; 2-5zer750 mg-ot mindkéffarizomba.•Merilngitiszben 
csecsemők és gyermekek adagja 2~240 mg/ttkg/nap iv ..• 34 
részre elositva. A klinikai javulés ut!\ n 3 nap elteltével ezt az•adagot 
napi 1 00 mg/ttkg-ra lehet csökkenteni; újszülöttek kezdeti adagja 
1 00 mg/ttkg/nap iv .. A klinikai'javulás mártékében az adagotnapi 
50 mg/ttkg-ra lehet .csökkenteni: telnőtteknek 8 óránként•3 g ív. 
Károsadott veseműködés eseté~ ~l!lítl;!g()Sadag csökk,entés.ecmind
addig nem szükséges, amfg a kreatiriin'cleárimce á 20 ml/percérték 
alá nem csökken. Határozott funkciókárosodés esetén feliítJttelcnek 
(1 ~20ml/perc kreatinin-clearance mellett) napi' 2'sZ<lr 75o··mg 
javallott;· súlyos funkciókérosodés esetében· (ha a kreatinin-clea- _ 
rance 10 ml/percnél kevesebb) naponta egyszer 750 mg. Esetleges 
dialízis után újabb 750 mg..:ot, folyamatos dializis mellett naponta_,,-. 
2-szer 750 mg-ot kell adni: r 
lm. alkalmazás: 250 mgcot 1 ml, 750 mg-ot 3 ml aqua dest. prQ 
inj.-val kell óvatos rázással szuszpendálni. · 
/v. alkalmazás: 250mg-hoz legalább 2 m1;.750 mg•hoz legalább '-· 
6 ml, 1,5 g-hoz legalább 15 ml a qua d est. pro i nj. -t kell adni. Rövid 
(maximum 30 perces) iv. infúzióhoz 1,5 mg-ot lehet 50 ml,ben 
feloldani. . ·• .. . · • • 
Mellékhatásoké Rendszerint enyhe és étmeneti jelleg q •Iti ütés. 
gasztrointesztinális zavarok, ea-ndida-intertrigo; ritkén-hemOg_lobin-\ 
konceritráció csökkenése, eozinofilia. Egyes, cefuroximrnaLk~zett' 
betegek esetében pozitiv Coombs-próba~ ez a jelenség interierélnat 
a vér keresztagglutinációjával. ' · · . · . , 
lm. injekció helyén átmeneti fájdalomérzés léphet fel. nagyobb ada

. gok mellett, ' · . . . . .· . · 
Gyógyszerkölcsönhatások:· óvatosan adható: 

· ~. amiMglükozid·antibiotikummal (hatásfokozódíis); 
~ probeneeiddel Jelnyújtja az antibiotikYm J<iválamlldáliá.Lél'.eQWii . 

a ·szérumszintetk -. ·-·.. ., 
Figyelmeztetés.· A szérum •cefuroximkoncentrát:iójllt ·a dialfzis 
csökkenti. Penicillinérzékenybetegeknek fokozott óvato.ssággal ad
ható. úvalosan kell alkalmazni a terhesség első hónapjaiban is. 
A glükóz kimutatása ·a vizeletből (Fehling-.vagy Benedictcoldattal, 
ill. réz' [ll]szulfáttal) álpozitfv reakciótad hat, . · • · · 
Vesekárosodás esetén a vesefunkció folyamatos ellenőrzése szüksé-
ges.. . . 
AinirioQiükóZid antibi~tikumokkal nem ·elegyithető. 
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Megjegyzés. ~ ~ Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet! (gondozó
intézeti) felhasználásra. Súlyos szeptikus - más rendelkezésre álló 
cefalosporinszármazékokra rezisztens - fertőzések kezelésére szol
gáló tartalék antibiotikum. A 250 mg inj, csak újszülött- és i:secse
mőosztélyok részére. 
Csomagolás. 5 amp. (250 mg); 5 amp. (750 mg); 1 amp, (1,5 g). 

ZINKPROT-INSUUN Kőbányai ~ tr500 
szuszpenziós inj. 400 NE 
Hatóanyag. 400 NE insulin um crystallisatum (nem monospecies), 
0,8 mg zincum chloratum, 4 mg protaminium sulfuricum 1 O ml vi
zes szuszpenzióban (40 NE inzulin, cinkinzulin-protaminát formájá
ban/ml). 
Javallat. Diabetes mellitus és szöv6dményei. 
·Ellenjavallatok. lnzulinallergia, glükogenózis. Gyermekkorban le
hetőleg monokomponensú inzulinkészitmény adása javallt. 
Adagolás. A beteg állapotától függ (vércukor- és cukorürités-vizs
gálat). Alkalmazás előtt a kicsapó folyadékot az inzulin! tartalmazó 
üvegbe fecskendezik, és sc. alkalmazzák. általában a kristályos inzu
linkezelés kiegészitéseként. A hatás a beadás után li>-1 órán belül 
jelentkezik, maximumát 2-4 óra múlva éri el és 26 órán át tart. Esti 
adását az éjszakai hipoglikémia miatt különös gonddal kell mérlegel
ni. 
Alkoholos fecskendővel adni tilos! 
Mellékhatások. Gyógyszerkölcsönhatások. L: Insulin inj. 
figyelmeztetés. Cukorbetegek gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. EüM rendelet szarint kell megftélni (919. old.), 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható ki. Csak az inzulin rendelésére 
vonatkozó EüM utasilásban (3.8 fejezet) foglaltak szerint rendelhető 
térftésmentesen. Ha az orvos térftéskötelezettséggel rendeli, rendel
kezése szarint-egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Csomagolás. 1 amp. (1 O ml) . 

ZINKUNDAN Medexport T 130 
kenőcs 
össz_etétel. 1 O% acidum undecylenicum, 1 O% zincum undecyleni
cum, 10% salicylanilidum (25 g) vizzel lemosható kenőcsben. 
Javallatok: Dermatalitonok és sarjadzó gombák, különböző Can
dida-fajták okozta bőrelváltozások, idült lébmikózis és a körmök 
gombás fertőzése, fgy mycosis interdigitalis, candidiasis cutis, tri
chophytia superficialis, pityriasis versicolor, Kautmarr-Wolf-gomba 
okozta onychomycosis pedis et manus. 
Eredményesen alkalmazható eritrazma és egyéb gombás bőrfertőzé
sek esetén is. 
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·Alkalmazás. A kenőcsötnaponta kétSzer kell-vékonyanJel.ke.nni a 
fertőzött bőrlelűletre. A kezel~st a fertőzés teljes megszúnéséig kell 
folytatni -Otel'(.átlagosan 2-4 hét. ,Makacs, terápiára rezisztens ese
tekben· ~élszerú-a _kezelést Griseofulvjn szedésével kiegészíteni. 
FigyelmeZtetés •. Zinkprot-insulinnal történő egyidejű vagy egy' 

. más utáni alkalmazásakor érzékenységi próba végzendő. 
Megjeg\'Zés' + Vény nélkűl is kiad ható. 
Csomagolás. 1 üveg (25 g). 

ZITAZONIUM EGIS mQ 211 
tabi. 
Hatóanyag. 1 O mg tamoxifenum (citrátsóformájában) tabi c• nként. 
Javallatok, Menopauzában levőnők elóreh.ala.d()~ cemli)rákjának 
palliatív kezelése. ill. műtét utáni adjuváns·hormoiltéiápia·. (Kísérlet 

_-tehető egyéb áttételes;·--horm'onális~-kezelésre reziszt~ns_-p~~s_tatarák 
esetén is; ösztrogénre'cer)'ror-pozitívmel~nómák e~eteben '~.Vá~ható 
palliativ eredmény.) Sugár-és citosztattkus kezelessel egyu~ 1s al-
kalmazható. · -
Ellenjavallatok. Menop·auza előtt,· _ill.- .mesterségeserl előidézet:J--. 
menopauzában csak hormOnreceptor-pozitív esetekben adható er;n-
lőrák kezelésére. · · . ··· . c 
Adagolás. Javasoltkezdő adag napi 30 mg (3 szor 1 tabi.), mely 
egy hét után napi 40-60 mg-ig (4-szer 1 tabi., ill. 3 szor 2 tabi.) · •• 
emelhető. A kezelés az így beállított 40-60 mg-os nap1 adaggal 
tartósan, hónapOkon keresztül folytatható. -- · 
Mellékhatások. Étvágytalanság, émelygés, hányinger, hányás, 

-mely a napi adag csökkentésével megszüntethető.· Ritkán bóttünE31t~k 
az. -arc, nyak~ _mell, ·hát területén._:Több _hónapos· folyamatQ$, szedes 
során esetenké_nt_tromboflebitisz. Hőhullám.--_ - _ . --:, ___ ,\,,. / 
Figyelmeztetés. A kúra alatt!' v?rnyomás .(2 hetenként);a·vétéu
korszint (4-6_ hetenként) ellenorzese, valamm~ 3 havonkent szemé-
szeti kontroll ajánlott. _ ·.. _ _ "· - -
A kezelés során átmeneti trombocitaszám-csökkenés tapasztalható, 

-,amely normalizálódik és a kezelés megszakitását nem teszi szüksé;.. 
gessé. . . • c 
Me~je~yzés. + + Csak vényre adható kl, es csak egyszertalk~lo.m, 
tnal." Az a_ -szákiéndelés {gondozó) szakorvQsa ~.rendelheti, akt_ a 
gyógyszer javallatai szer!nti-~etegség esetén a beteg gyógykez~l~~é
re területileg-és szakmaJlag tlletékes;--neoplazma kezelésere tefltes
-mentesen. 

· Csomagolás. 60 tabi. 

762 

ZITOSTOP EG IS L OOO 
tabi. . . 
Hatóanyag. 100 mg mannasullanum tabl.-nként. 
Javallatok. Krónikus mieloid leukémia, policitémia, emlő-, gyo
nior;.., méhdaganatok. 
Ellenjavallatok. Hemorrágiás diatézis, leukopénia . 
Adagolás. Egyéni: a kezelési periódus összadagja relatív, tág hatá
rok közölt változik. A napi adag általában 300 mg (3-suw1"tabl.) 
50-60 ttkg esetén. Ennél az adagolásnál kell maradni - a' vérkép 
alakulásától függően - a terápiás hatás bekövetkeZ1:éig. A kez~lés 
egyes periódusainak időtartama általában 30 nap, az osszmenny1ség 
2-3 periódus alatt 180-270 tabi. Az egyes periódusok között 3-4 hét 
szünet tartandó. - --
Mellékhatás. Vérképzőszervi károsodás. 
Gyógyszerkölcsönhatások. Ovatosan ad~at.ó: 
- kortikoszteroidokkal (mellékvesekéreg-mukodés gátlása - tu

morstimulálás); 
- fenilbutazonnal (agranulocitózis, oxidativ foszforiláció gátlása, tu-

buláris reabszorpció, ill. szekréciógátlás j. 
Figyelmeztetés. Kombinációs terápia nem ajánlott; a kezelés ab
bahagyása után 4 hétig más citosztatikum nem adható. Az előzőleg 
alkalmazott sugaras vagy citosztatikus kezelés után fokozott óvatos
ság vérkép- és csontvelőkontroll szükségesl 
M_e'gjegyzés. + Csak vényre adható ki, -és csak egyszeri al~alo~
mal. - Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, ak1_ a 
gyógyszer javallatai szarinti betegség esetén a beteg gyógykezelésé
re területileg és szakmailag illetékes; neaplazma kezelésére térftés
mentesen. 
Csomagolás. 20 tabi. 

ZOL VSE Alcon U 21 O 
· por, oldat készftéséhez 

Hatóanyag. 750 USP-egység liofilezett chymotrypsinum poramp.
nként. Oldószer: 0,49% nátrium-klorid, 0,39% nátrium-acetát, 0;17% 
nátrium-citrát, 0,075% kálium-klorid, 0,048% kalcium-klorid, 0,03% 
magnézium-klorid steril oldata. 
Javal-lat. -lntrakapszuláris lencseextrakció esetén enzimatikus_-zonu-
lolízis céljára. . . . . _ w -

Ellenjavallatok. Ha a lencse-Irts diafragma Jelentosen e~ore helye
zett és üvegtestveszteség fenyeget. vagy eli!yéb-olyan-all_apotban, 
amikor üvegtestveszteség várható (pl. veleszuletett hályog tntrakap
szuláris extrakciója esetén), továbbá a készítmény alk~tórészei iránti 
túlérzékenység. 20 éves életkor alatt használ~ta ~e':l javallt. 
Adagolás. Közvetlen ül mútét előtt kell oldani. A IJOftlezett p_ort 5 ml 
oldószerben ajánlatos oldani, így az oldatban 150 egyseg alfa-
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kimotripszin/ml van ( = 1 : 5000 higitás). A sebkészités után 
0,25-0,5 ml oldatot kell a hátsó esarnokba juttatni oly módon,,hogy 
az oldat a lenese teljes körlagatát egyenletesen érje. 2-4. perces 
várakozás. után· a. hátsó .. csarnokot és a. sebszéléket:legalább. 2 ml 
enzimmentes oldószerrel, ilL izotóniás nátrium-klorid'oldattal kell 
átöbliteni. .·· · ' .. > · · . . •··. .. ·· " <:•J 
Ha 2-4 perces··.várakozás után •a·zonulák.még·,séttetlenek>'•Újra 
Zolyse,oldatot kell a zonulákhoz juttatni, majd újabb 2 perces vára
kozás után meg kell ismételni az enzimrnantes oldószerrel, íll. az 
izotóniás sóoldattal a csamoköblitést. 
Mellékhatásoll. Szemnyomás átmeneti emelkedése, enyhe uvei-
tisz, corneavizenyö-és __ .'Credőzötts~g,_- _ _-- _ 
FigyelmJtzte.t~•:. A. mGtét utá 0. bir:telen szemnYPm~s·emelkedés 
léphet fel, kolonosen .. a •. csarnokZug::f.o!<oii;o.tt:.eJfolyási: ellenálllisa 
esetén. ---~>·:-·__ '<_·-··.: -___ -____ ,_-' __ ,.- ____ ·:: __ -_-_:-,~--~ 

Felhősödött vagy csapadékos oldat ném alkalmazható. Sam· a lioíiíe
zett port,.:;em az oldatot nem szabad ·autoklávban ste-rilezni. Túlzott 
hőbatás, alkohol vagy egyéb kémiai szeiek az enzimet inaktiválják. 
Az oldat nem tárolhat61 .. · · · ·.· •. • · · 
Megjegyzés. + :Kizárólag fekvőbeteg,gyógyintézeti (gondozóin,· · 
tézeti)felhasználásra. .. . . . , .. · . • . . . ( 
Csomagolás. 1 porampulla +9 ml oldószer. ' 

ZOVIRAX Weilcome S 620 . 
inj. iv. 'infúzió ·készitéSéhez 

·Hatóanyag. 250 mg acielovirum (nátriumsóformájában). ·.·· 
Javallatok. Csökkent immunitású betegek herpes simplex f!>rtózé
seinek kezelése, immunológiailag súlyosan károsadott beteÍl~k.herc 
pes Simplex fertőzésének megelőzése, súlyos elsődleges herpes ge' 
nitalis kezelése, csökkent immunitású beteg_ek elsődleges és i'ekur: 
rens varicella zoster fertőzésének kezelése, normál immurlválaSZú 
betegek rekurrens varicella zoster (övsöMör) fertőzéseinék kezelése. 
Ellenjavallat, Aciklovir-túlérzékenység. , ; · 
Adagolás. Szokásos. adagj~· feln6tteknek. 5 mg/ttkg 8 óránként 
1 óráig tartó lassú iv.- infúzióhEin herpes Simplex fertőzéS c(normál 
va_gy csökkent immunválasz mellett)·, valainint herpeszoster (normál 

·"immunválaszmellett)fertőzés-esetén;·ha·a'Veseműk{;dés·ép,4~mg/ 
ttkg 8 óránként 1 óráig tartó lassú- iv. infúzióbsn varicella :zoster 
vírussal fertőzött (csökkent immunválaszúj betegéknek,ha a:vese
múködésép.·Adagolása kóros vesemilködés esetén,:·óvatosan: 

--- Kreatini(l•clearance:_ Adagplás: -.-"i,_. 
25-50 ml/min a .szpkásos adag·12 óránként 
10-25 ml/min . a szokásos adag 24 óránként 
O (anúríás) -10 ml/mín aszokásos adag fele .24 óránként, 

ill.:dializis.után ._ 
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Idős betegek teljes aciklovir~clearance~e a kreatininpclearance~szel 
együtt csökken·, ezért különös figyelmet kell forditani az adag csökp 
kentésére. 
Gyermekeknek a megfelelő felnőttadag alapján, testfelületre vonat· 
koztatva kell a beadható maonyiséget kiszámítani 3 hónapostól 12 
éves korig. 5 mg/ttkg megközelitően 250 mg/m'-nek, 10 mg/ttkg 
megközelítóen 500 mg/m2 dózisnak felel meg. 
A kezelés időtartama általában 5 nap, ami a beteg állapotá~ a 
kezelés eredményének megfelelően módositható. A profilaktikus 
adagolás tartamát a veszélyeztetés időtartama határozza meg. 
1 O ml injekció készítésére szolgáló desztillált vizben vagy izotóniás 
nátrium~klorid-oldatban feloldva közvetlenül adagolható vénásan 
1 órás infúzióban kontrollált sebességű pumpa segítségéve!, vagy 
tovább higitható. 
További higitás esetén a fentiek szerint készített 250 .. mg hatóanyag
tartalmú oldatot teljes egészében vagy a szükséges adagolásnak 
megfelelően legalább 50 ml infúziós oldattal (500 mg hatóanyag· 
tartalom esetén legalább 1 00 ml infúziós oldattal) kell hígítani és 
alaposan felrázni. 
Ha a higitás koncentrációja nem haladja meg a 0,5%-ot, az oldat 12 
óráig stabil. Az oldat dializálható. Az elkészített oldat pH-ja 11, ezért 
száJon át nem adagolható. Hígításra az alábbi infúziós oldatok hasz· 
nálhatók: 
0,45-0,9%-os NaCl-oldat; 0,18%-os NaCl- és 4%-os glükózoldat; 
0,45%-os NaCi· és 2,5%-os glükózoldat. 
Mellékhatások. A vér karbamid~ és kreatininszintjében gyors 
emelkedést okozhat, ez valószínűleg a plazmakoncentrációval és a 
beteg hidráltsági állapotával kapcsolatos. Elkerülésére az iv. inj. 
helyett 1 órás lassú infúziós adása szolgál. Esetenként reverzibilis 
neurológiai tünetek jelentkeznek, valamint tremor, konfúzióval és 
elektroencefalográfiás elváltozásokkal. Ritkán hányinger, hányás. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Ovatosan adható: 
- probeneeiddel (növekszik az aciklovir felezési ideje). 
Figyelmeztetés. A beteg megfelelő hidrálásárólgondoskodni kell. 
Ha az extravaszkuláris térbe kerül, komoly, néha nekrózishoz vezető 
helyi reakciókat okoz. 
Oldását és_ hígítását közvetlenül felhasználás előtt kell elvégezni, 
mert konzerváló szert nem tartalmaz. A fel nem használt Oldatot ki 
kell önteni, hűtőszekrényben nem tárolható. 
Ha beadása előtt vagy közben az oldat zavarossá válik, vagy kicsa
pódás látható, az oldatot meg kell semmisíteni. 
Megjegyzés. + + Kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti (gondozó
intézeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 5 amp. (250 mg). 
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ZOVIRAX Weilcome U 13Ö 
-szémkenőcs 
Hatóanyag,, 135 mg acielovirum (4,5 g) paraffintartalmú kenőcs, 
ben"\" >," , ", , , 
Jav'aliat. Hérpes simplex okozta szaruhártya-gyulladás. 
Ellenjavallat; Túlérzékeny~g., 
Al,kalmazás," Kb.,-1ccm-nyi-kenőcscslkota kötőhártyazsák alsó át,, 
hajlásába kell helyezri i naponta 5cször. A kezelésta teljes gyógyülás 
után még 3 napig kell folytatnL , ·· , 
Mellékhatások. Enyhe, cslpő érzés, reverzibilis, felületes pontszerű 
keratopátia. · 

- Figyelmeztetés. Csak szemészeli célra használható. 
- Megjegyzés. of< of< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó-

intézeti) felhasználásra. · · · · ·· 
Csomagolás. 1 tubus (4,5 g). 

2.2 INFÚZIÖK 

ACIDIGEN Human M 200 
infúziós oldat 
összetétel. NH; 85; Na+ 61; K+7; Cl- 153 mmol/1 (azaz literen
ként 4,54 g ammónium-klorid, 3,57 g nátrium-klorid és 0,52 g káli
um--klorid) tartalmú steril, pirogénmentes, izotóniás_ elektrolitoldat 
pH ~ 4,<Hl,O. 
Javallat. Metabolikus alkalózis, 
Ellenjavallatok. Májelégtelenség, hipokalémia, acidózis. 
Alkalmazás. lv .. cseppinfúzióban. Adagolása a beteg klinikai álla
pota szerint, általában naponta 250 ml, legfeljebb 500 mL Az irtfun
dálás sebessége maximálisan 200 ml/óra. 
Figyelmeztetés. Az infúziós terápia folyamán a sav-bázis státust, 
valamint a szérum és a vizelet K+ -szintjét ellenőrizni kell. 
Más gyógyszert az oldatha tenni, a m~gbontott infúziós oldatot 
félretenni és később felhasználni nem szabad. Kizárólag tiszta oldat 
haSZhál ható. 
Jlllegjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az előállitó
tól szer6zhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 28,40 R 

ALKALIGEN Human N 500 
infúziós oldat 
összetétel. Na+ 155, HC03 155 mmol/1 (azaz literenként 13 g 
nátrium-hidrogénkarbonát) tartalmú steril, pirogénmentes, izotóni és 
elektrolitoldat, pH ~ 6,5-7,5. 
Javallat. Metabolikus acidózisban, arriikor az Astrup.:.féle standard 
bikarbOnátértéke 18 minöl/1 alá csökken, ill: amikor a Siggaard--An
dersen-féle B"ase excess meghaladja az 5 mmol/1 értéket. 
Ellenjavallatok. Metabolikus alkalózis, hipernatrémia, respiráCiós 
acidózis (hiperkapnia); o\igoanúria. 
Alkalmazás. lv., cseppinfúzióban. 
Megjegyzés. Fekvóbeteg-gyógyintézetek közvetlenül az előállitó
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 400 ml 25 Ft. 
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BALANSOL 55 Human M 200 
infúziós oldat 
()sszetétel. Na+ 68; K+ 25; ca++ 1,5; Mg++ 1; Cl- sa; acétát 
20; malát 10; szarbit 275 mmol/1 (azaz: 2.22 g nátrium-klorid; 
1,86 g káíium,klorid; 0,16 g. kalcium-klorid; 0,1 O g magnézium- v 
klorid; 1,64 g nátrium-ac~tát;.1,56.g nátrium.mal~inát és 50 g szar-
bit literenként) st~ril, pirogénment~ oldatban. 
Energiaérték: 837 kJ/1 (200 kcal/l). Ozmolalitás: 471 mosm/1; 
pH = 3,5-7,0. 
Javallatok. Minden olyan állapot, amelyben - ép vesemOködés 
esetén - a napi só- és vlzszül<séglet fedezésa szájon át ( enterililis 
úton) telj~en vagy részben gátolt vagy ellenjavallt (pl. ollagyobb 
mGtétek, trauma).· . • _.··· -- ,. _ ... · • 
Hipertóniás dehidráció ( vizhiányos exszikkózis),izotóniás. dehidrá-
ció (SÓ' és vizhiány). · · · . • 
Ellenjavallatok. B~Gkült v~emGködés esetei (renális eredata 
oligúria,:an(n'ia), mert az oldatviszonylag m'a9as 'K_+ ~tartalma veszé
lyes hiperkalémiát idézhet elő. Hiperkalémiával járó állapotok (pl. 
diabétesz~·ketoacidózis). Hipotóniás hiperhidráció (vízmérgezés)' 
Hipotóniás dehidráció'(nátriumhiányos exszikkózis), sóvesztéó'es 
nefropátia. · - --- _ - -_ · .- \ 
Adagolás. A beteg állapotától; ill. a só-vlz háztartás zavarainak 
súlyosságától függ. Szövődmlmy nélküli, kiigazltást nem igénylő--~ 
esetekben, amikor a cél a só- és vízszükséglet fedezése, a napi 
mennyiség a vfzsszükségleUel azonos. A napi, ún. egye'!_súlyt fenn
tartó vízszükséglet felnőtteknek- 30-40 ml/ttkg,. am• általában 
2500 ml oldatnak felel meg. Ezt a mennyiséget 18CF-3\l0: mltóra 
(60-120 csepp/perc) sebességgellehet beadnL · • --:: : 
Súlyosabb, kiigazftást igény/6 dehidráció eseteiben a menny•sé~ '
a_centrális vénás nyomás folyamatos ellenőrzése mellett::-, valamint 
a mindenkori klinikai állapot alapján, fokozatosan, napi 6000 ml-ig 
emelhető. Ezt a mennyiséget_nem tanácsos megha,adnil 
Figyelmeztetés. lv. alkalmazható; paravénás beadása lokális szö
vetkárosodást okoz. Kizárólag tiszta oldat ,használható: Mégbontott 
infúziós oldatot félretenni, s később fel~asználni nem szabad. Az 

"' "oldatba.más.gyógyszert.tenni nem szabad. - " 
" _Megjegyzés. of< Fekvőbeteg-gyógyintézetek~ré,szére. 

,csomagolás. 500 ml 40,10 Ft .. 

FLUID EX "40" Polfa l 400. 
infúziós oldat . ._ . ., . . .. . . . . . _ ~ , _ 
Hatóanyag. 50,0 g dextrán '(átlag MR: 40 OOO) 500 ínl sol. natr. 
chioratum isotonicaban. pH = 4,5-7,0. · - ;_ · 
Javallatok. Égés, akut pankreatitisz, akut peritonitisz,, paralitikus 
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íleusz endotoxinsokk, a trombózis megelőzése érmútétek után; ext
rakorPorális keringés alkalmazásakor a perfúziós folyadék kiegészi
tőjeként, valamint a mikrocirkuláció zavar~val járó kóros ál~apoto~. 
El.lenjavallatok. Vérzékenységre való hajlam, pl. tromboc1topén1a 
esetén. Súlyos dekompenzáció. Anúriával járó veseelégtelenség, 
dextrántúlérzékenység. 
Adagolás. L.: Rheomacrodex infúzió. _- __ . __ 
Mellékhatások. Egyéni túlérzékenység folytán allergiáS'fealléiö az 
enyhe reakcióktól (bőrpír. urtikária, hidegrázás) a súlyosakig (vér· 
nyomásesés). Ezek általában reverzíbilisek, bár fat~lis esetekról IS 
beszámoltak, főként idős betegek a kardiovaszkuláns.dekompenzá
ció esetében. Előfordulásuk trauma után és operáció közben kisebb. 
Ilyen körülmények között ugyanis a fokozott--kortikoszteroidfunkció 
bizo_nyos védőhatást fejt ki. Ezért a sebészetben a sokk vagy trombó
zis megelőzésére akkor kell elkezdeni a Fluidex -.. 40" infundálásá~. 
amikor az anesztézia, ill. a sebészeti beavatkozás is kezdetét veszi. 
Trauma után fellépő sokk esetén azonban amilyen gyorsan csak 
lehetséges, el kell inditani a kezelést. A túlérzékeriységi reakciók 
előfordulásának oka nem tisztázott. A reakciók előfordulása általá
ban az első dextráninfúzió adásának első néhány percére korlátozó
dik. Ekkor a beteget gondosan figyelni-kell. Allergiás reakció esetén: 
az infúzió adását le kell állítani és antiallergiás kezelést kell kezdem 
(1.: 786. old.). _. _ 
Olyan betegek, akik első adáskor jól túrték ~ dextrán~, nem te~u~t.he
tők_.a továbbiakban dextránérzékenynek, m1vel allergiás szenzlblltzá
lásról nincs irodalmi adat. 
Figyelmeztetés. óvatosan kell alkalmazni dekompenzált- szív
gyengeség, veseelégtelenség és policitémia e~etén. Gyors infu~dá
láskor a plazmavolumen időlegesen az intundalt folyadékmenny1sé_g 
kétszeresével _is növekedhet, miután a keringésben levő dextrán 
minden grammja kb. 20-25 ml vizet köt meg. A t~ljes adag._ és az 
infúzió gyorsasága a beteg klinikai ·állapota alapJán, valamint az 
artériás és centrális vénás nyomás értékeinek figyelembevételével 
ítélhető meg. Az infúzióval együtt egyéb krisztalloid infúziós oldatok 
olyan mártékben adhatók, hogy azok a folyadé_k-_ é~ az elektrolit
egyensúlyt helyreállítsák és fenntartsák. Ezt kulonosen deh•drált 
betegek kezelésekor, valamint antidiuretikus hormonkezelés során 
figyelembe kell venni. . 
Ha a beteg a kezelés alatt, csekély diurézis mellett, _maga_s viszkozltá
sú, szirupszerú vizeletet ürit, az általában annak a Jele, hogy a beteg 
dehidrált állapotban van. Ebben az esetben kiegészítő folyadékkeze-
lést kell alka•mazni. · 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti ( gondozóintéze
til felhasználásra. 

- Csomagolás. 500 ml palack 20 Ft. 
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FRUCTOSOL 5 Human M 200 
infóziós oldat -- - . 
'Összetétet Uterenként 50 g fruktóztartalmú steril; pirogénmentes 
oldat:'·"· · . ' ·. . . 
Energiaérték 879 kJ/1 .(210 kcal/l). OzmolaHtás: .277 mosm/1; 
pH~ 3,0-6,0. . . . ... 
Javai Jatok. Hipertóniás dehidiácíó;·lolyadékpótlásra ·és energiabe
vitélre inzulinképzés zavara esetén. 
Ellenjavallat. Hipotóniás hiperhidráció (vizmérgezés): hipotóniás 
dehidráció.(nátriumhiányos exszikkózis), súlyos metabolikus (lakta
cidózis) zavarok, fruktózintolerancia. 
Alkalmazás. lv" cseppinfúzióban. Az infundálás sebessége általá
ban 60-60 csepp/perc (legfeljeb~· tOO csepp/perek A beadott 
me n nyiség · ne haladja ,meg· azc.Scml/ttkg/óra ··értéket,. A fruktóz-

, tolerancia határa:.200 g/nap. · · 
Figyelmeztetés, Kizárólagosan parenterálistáplálás esetén a.beteg 
nitrogénszükségletére figyelem~;nel kelllerini: 1 g nitrogén: bevitele
kor 837 kJ (200 kcal) adása biztosit optimáHs arányt. . . 
Az Oldat elektrolitmentes, teháta rehidráció elérése után csak megle- • 
lelő elektrolitok: hozzáadásával szabad.- folytatni a kezelést.- r/-, 

Elektrolittartalmú·infúziósoldatokkal elegyíthetó;·más gyógyszer, az 
oldatba csak olyan esetben tehető, ha a beadandó gyógyszer alkal
mazási előirata fruktózoldattal-való hígítást javasol. , . 
A megbontott infúziós oldatot félretenni-és később felhasználni tilos._,....__ 

, _ Kizárólag tiszta oldat használható. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlen ül az elóállító-
tóH;zerezhetik be. --"' 
Csomagolás. 500 ml 33,30 Ft. 

FRUCTOSOL 10 Human c M-200 
,inf.úziós oldat .. 
ösSzetétel.· Literenként .1 oo·g fruktóztartalmú steril, Pirogénmen
tes·oldat. 
Energiaérték: .1717 kJ/1· (41 O kcal/l). Ozmolalitás: . 555. mosm/1; 
pH ~ 3,0-6,0. 
Javallatok .. Hipertóniás dehidráció; folyadékpótlásra és energiabe-
Vitelte, ·-c:it'lriZli1ihkéPZ"és ·za vaJa· ·esete n:·---, - ~- -·-
Ellenjavallatok. Hipotóniás hiperhidráciö (ilízmérgezés), hipotó
niás dehidráció (nátriumhiányos. exszikkózis), súlyos metabolikus 
(laktacidózis): zavarok, fruktózintolerancia. _ -- __ 
Alkalmazás·. l v., cseppinfúzióban. -Az jnfundálás--·sebessége -általá
ban 60-60 csepp/perc (max. 100 csepp/perc). A beadott mennyi
ség ne haladja meg a 250ml-t óránként és az 1000 níH naponként. 
A fruktóztolerancia határa: 200 g/nap. 

--Figyelmeztetés.- L.:· Fructosol 5, 
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Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az elóálli· 
tóktól szerezhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 46,1 O Ft 

FRUCTOSOL 10-E Human M 200 
infúziós oldat 
összetétel. Literenként 100 g fruktóz- és 50 g alkoholtartalmú 
steril, pirogénmentes oldat. ,.- __ ;""*~"''"' 
Energiaérték: 3203 kJ/1 (765 kcal/l); pH ~ 3,0-6,0 
Javallatok. Hipertóniás dehidráció. Folyadékpótlásra és fokozott 
energiabevitelre, az inzulinképzés zavara esetén. 
Ellenjavallatok. Hipotóniás hiperhidráció (vizmérgezés), hipertó
niás dehidráció (nátriumhiányos exszikkózis). súlyos metabolikus 
(laktacidózis) zavarok, fruktózintolerancia; májparenchima-károso
dás. 
Alkalmazás. lv., cseppinfúzióban. Az infundálás_sebessége n8 ha
ladja meg a percenkénti 40 cseppet. Az óránként bevitt mennYiség 
nem lehet több 200ml-nél (1 O g alkohol/óra). A fruktóztolerancia 
határa: 200 g/nap. Az alkohol maximális adagja: 80-1 00 g/nap. 
Figyelmeztetés. L.: Fructosol 5. 
Megjegyzés. Fekvóbeteg-gyógyintézetek közvetlen ül az előállitó
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 46,1 O Ft. 

GELI.l'UNDOL 
_infúzió 
összetétel. 

Biotest 

1000 ml-ként g 

oxi-polizselatin 55,00 
nátrium-klorid 5,84 
nátriumhidrogén-karbonát 2,52 
e ti lén -:d i am i n-tetra -ecetsav 

(dinátrium-só) 0,19 
kalcium-klorid 0,07 

• ebból15 mmol=0,34 g/l fehérjéhez kötötten 
u mint EDTA-komplex 

Na+ 
ca++** 

Cl-
HCO,-

M 200 

mmol g 

145' 3,34 
0,5" O,Q2 

100 3,55 
30 1,83 

R elativ viszkozitása: 2, 1. MR ~30 OOO; pH ~ 7,4, 
Javallatok. Sokk, különösen balesetek vagy égések után; mútétek 
előtt, alatt és után a vér- és plazmaveszteség minde;n formája, a 
keringés stabilizálása: Vörösvértest-koncentrátumok sZuszpendá
lása. 
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Ellenjavallatok, Hipervolémia;. szivdekompenzéciő, tüdőödéma, 
anúria, ismert zselatinallergia. 
Relatfv ellenjavallatok: manifeszt szivelégtelenség; fixált hipertónia 
stbcosetén megfelelő ellenőrzés és kiegészitő kezelésmellett alkat-

- : mazható: · ~- ·· · · 
Adagolás. Felnőtteknekáltaléban naponta 500-2500 ini iv. infúzió. 

· · · Citrátos vérrel 'éssztr<>ptokinázzal elegyithető. · · 
Mellékhatások. Mint egyéb.kolloidélis infúzió után, anafilaktoid 
reakciók léphetnek fel, amik szükségessé teszik a helyzetnek megle

- lelő kezelést (az infúzió félbeszakítása,- antihisztaminikumok~ predni
zolon, epinefrin), a 786. oldalon. leirtak szerint.

.Figyelmeztetés. Csak tiSzta:oldatot szabadfelhasznalnL A felszúrt 
palack tartalmát azonnal fel·kell :használni, különbamasterilitás és 
a-'pirogénmentesség nenr-biztosíth8t6.-'- •' :,,, -~----
Megjegyzés: ol< Kizárólag fekvóbeteg-győgyintézeti {gondozőin-
tézeti) :-felhasználásra.- · - · 
Csomagolás. 500 ml26,60 Ft .. 

GLUCOSUM Human M200. 
20% é!) 4()%,_----.--------·- - ·: -- _-:-_,~ ___ : ____ -_, -----"~-'~------"- ( __ 
Hatóanyag. 20· g, ill. 40 g glucosum anhydricumnak megfelelő 
mennyiségú pirogénmentes glucosum (1 00 ml) infúziős palackonc 
ként, steril pirogénmentes desitillált vizben. A 20%'-os oldat 1111 ,, 
mmol/1 (1111 mosm/1), a 40%-os 2222 mmol/1 (2222 mosm/1) 

· vizmentes glükóz! tartalmaz. A 20%-os oldat energiaértéke 3420 
kJ/1 (820 kcal/l), a 40%-osé pedig 6840 kJ/1 (164q.J!cal/l). 
pH .~ 3,5-4,5. · . . . • ... · ·.·· 
Javallatok. Részleges parenterális táplálás, parenterális cukorterál, 
pia -·(hipoglikémia, -májbetegségek, ólom-, arzén--stb. mérgeZé:~_e__k; 
coma diabeticiJm esetén inzulinnal együtt adva,_ kardiorniOpátia), 
hipernatrémiás exszi_kkózis, hiperkalémia, tüdő- és: agyödéma,, u ré-
m~. . . ·.• .. 
Ellenjavallatok. Diabetes mellitus. hipotóniás hiperhidráciő (viz
niéri;jé:iés), hipotóniás dehidrác'ió- (nátriomhiányos ·exszikkói:is), 
akut tubuláris nekrózis, súlYos metabolikus (laktacidóiiS) iavarok, 
trombóziskészség.L. . '"'--~'"'"-'· · 
Adagolás •. tv. cseppinfúziőban. 
Felnőtteknek naponta 10-200 ml (0,05 g-1 g glilkóz/ttkg) a 20%
os vagy 40%-os oldatbőL 
Gyermekeknek kizárólag a 20%-os oldatból.na.Ponta -5-100 Jnl. Az 
.iófundálás·_ .sebessége' 'if_20%-öS oldat"BlkBirhBZáSá ·. éset~ri: ·_ 2S::.30 
éSepp/parc •. a 40%-os oldat esefén: 1'5',18 csepp/perc: A beadott 
mennyiség·maximuma: a 20%-os oldatbőll,5 ml/ttkg/őra;.a 40%-
ósből.0,9 ml/rtkg/őra lehet.. · · · · 
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Figyelmeztetés. Szükség szarint az elektrolitok pótlásáról gondos~ 
kodni kell. · · 
Adása óvatosságat igényel a laktaddózis veszélye miatt. ,lv. beadása 
a-véna endoteljét károsíthatja, ezzel a véna trombózisát okozhatja. 
Növeli a véralvadékonyságot. Különösen idős korban coro.naria
trombózist okozhat. 
Kizárólag tiszta oldat használható. A megbontott oldatot fé~tenni 
és késöbb felhasználni nem szabad. ·" -· .· · 
Gyermekeknek kizárólag a 20%-os oldat adható. 
Megjegyzés. Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhasználásra. 
Csomagolás. 6 x 100 ml (infúziós üvegben) 20%-os 18.60 Ft; 
6 x 100 ml (infúziós üvegben) 40%-os 20.40 Ft. 

GLUTARSIN G errned mM 990 
infúziós oldat 
Ö-sszetétel. 22,9 g glutaminsav, 27,1 arginin (sósavas só formájá
ban), 50,0 g szorbit. 140 mmol Na+, 10 mmol K+ ,,150 mmol ct
literenként pH~6,0-6,6. 
Javallatok. Hiperammonémiával já-ró állapotok,. exogén és 'endo
gén- májkóma kezelése és profilaxisa. 
Belgyógyászatban és gyermekgyóiJyászatban: portálls hipertenzió
val járó májcirrózis, májcirrózis kapCsán fellépő oesophagusvarix-_ 
vérzésekben és májcirrózisban fellépő ulk_uszos vérzésesetén .a máj
kóma profilaxisa. Hiperammonémiával 'és cerebrális szimptómával 
járó cor pulmonale decompensatum. 
$ebészetben: portokaválls shunt-operáció, májcirrózisban szenvedó 
betegeken végzett egyéb mútétek (pl. kolecisztektőmia) alatt és után 
k~alakuló kóma kezelése és profilaxisa, hosszan tartó sokk (hipoxiás 
májkárosodás megelőzése). 
Ellenjavallat. A vér maradéknitrogén-, ill. karbamidi1itrogén-szint
jének emelkedésével járó akut és krónikus veseelégtelenség; 
Adagolás. Kőma kezelésére naponta 1000-1500 ml tartós iv. 
cseppinfúzió formájában. Az infundálás sebessége: 40-60 csepp/ 
perc. A neuropszichiátriai kép javulása után a napi adagot 500-1 OOO 
ml-re kell csökkenteni. 
Kőma kivédésére a napi adag 500-1 OOO ml. . 
Figyelmeztetés. A kezelést a szokványas--kómaterápiával kell kie
gészíteni. 
Megjegyzés>!< Kizárólag fekvóbeteg-győgyintézeti (gondozőinté
zeti) felhasználásra. 
Csomagolás. 500 ml 53.40 Ft . 
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HUMAN ALBUMIN Human . l 300 
5% infúziós oldat · · 
Qss~e'tété~~--- :t:-.z _'emberi_ vérplaziná --alkoholoS- eljárásSal -eldállífott 
a,lbuinir:'Jfra_kciójának 5%-os 'oldata . .Az összfehérje-tartalorn regalább 
95%,albümin.Azoldat 1 ,5% glükózt és 11 O mmol/1 Na +cttartalmaz, 
s e~álta_L közel izotóniás. Stabilizá_lószeri -0,332%_.:-;'Na~k·aprilát. 

·pH.", 6,7-7,3. · . . ·. " ·. · · > . · 
Jilvall~tok. Hipovolemia, sokk_os állapot (égés; tréiüma;- műtét, 
nagy verveszteség folytán),_ elsősorban plazmafolyadék-es-nem vö
rö~vérsejt:.yeszteség _pótlása/továbbá a--hipoproteinémiá, hipalbu
m~némiaenyhébb esetei.) Súlyosabb (ödéní$val járó) hipoproteiné
mla esetén célszerű_ a kezelést koncentrált (20%-'os)-albuminoldattal 
kezdeni. ·· -·-- ·-.- -- - -
~l_len;_a_Vá118tó-k:· Hipert~rii_á;; hiiJ6hÍbléinia; akúf\ieseineQteJehség, 
aném1a (erős hemod1luc10 m1att). -.- -· -· -- · --- ----· 
Alkalmazás._- IV. infúzióban, egyszer használható inúariyag szerelék 
segitségével. • · · ·· 
Adagolás. A beadás sebességél elsősorban a beteg állapota hatá
rozza meg. Altalában felnőtteknek az infúzió sebessége ne haladjq; -, 
meg az 5-10 ml/percet, de 16-18 ml/perc sebességgel történő in~ 

-.-fundálását is· jól· -tűrik a betegek. Minimális --hatásoS.· dókis 
250-500 mL ··. • . • 
Hipoproteiríémia -.-kezelésére·:, napi adagja meghaJadhatja az 
1 000-1500 ml-t; ilyen mennyiség adása esetén biztositani kell a 
sóháztartás egyensúlyát és a hemodilúciót korrigálni kell. 
Gyermekeknek, csecsemőknek arányosan kevesebb adagolható. 
Figyelmeztetés. Tartósítószert-nem tartalmaz;·ezért az üvé'gek fel
nyitása,- ill. a dugók átszúrása -után azonnal fel keil haszná)ni.,.A fet
használásig a készítményt2-1 O 'C hőmérsékletű, száraz.heiy~n kell 
tárolni;- - -- " __ . _--;_,.::_>"_.. 

Megjegyzés. ·oJ< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhaszriálás-
ra-. · - .-· 
,csomagolás.'100 ml137 Ft; 250 ml236 Ft; 500 ml464 Ft 

HUMAN ALBUMIN Human l 300 
· 15%; 20% és·25% irtfúziós oldat 

össZetétel: 15%~os:-humán albumin 1'5%, glükóz 3%; stabilizáló
szar: 0,332% Na-kaprilát .. 20%-os: humán albumin_ 20%;·· StBbili
zálószer: 0,332% Na-kapnlát és N-acetiltriptofán. 25%-os: humán 
albumin 25%; stabilizálószer: 0,332% Na-kaprllát; mindhárorn oldat: 
pH ~ 6,7-7,3. . ' · · . 
Javallatok. Hipalbuminémiás állapotok, malyekben extravazális 
folyadékgyülern alakult ki: különbözó eredetű fehérjevesztés, továb
bá vese-, májödéma. Súlyos betegségeket vagy. sérüléseketkövető 

fe~érjeháztartási zavarok, amelyekben májkárosodás folytán az al bu
mm _képzése csökken. 
Minden olyan állapot, amelyben aZ exiravazális folyadékterekból 'víz 
elvonása a cél. Igy a tüdő- és agyödéma, égésbetegség korai szaka 
S!b. Ilyen állapotokba~ a ) 5, 20 és 25%-os albumint a keringés 
tulterhelésének elkerulese erdekében célszerű diuretikumokkal (pl 
Furosemid) kombináltan alkalmazni. · · 
E!lenjaval!atok. Súlyos dehidrációs állapot, keringéSi"<!l~len
seg, h1pertoma, akut veseelégtelenség. Nagyfokú vérvesztés esetén 
és traumás sokk kezelésére ugyancsak nem helyes 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 Rheomacrodex a.kívánato~ 
gyógyszer. 
Alkalmazás. l v .. cseppinfúzióban. A beadás sebessége a 15%-os 
Human albuminnál legfeljebb 1,5 ml (30 csepp) percenként a 20 
és 25%-os Human albuminnál legfeljebb 1 ml (20 csepp) p~rcen
ként .. A ~1pert6n1ás ~lbummoldatokat nagyon lassan kell adni, mert 
a kenngo vérmennyiség gyorsan nőhet az albumin vízmegkötő ké
pessége miatt, ami keringéstúlterhelést okozhat. A napi beadott 
mennyiség ne haladja meg feln6tteknek a 200-300 ml-t· gyerme
kekne_k. csecsem6kf!ek _arányosa!l kevesebb adagolandó.' 
Megjegyzés:+ K1zárolag fekvobeteg-gyógyintézeti felhasználás
ra. 2-1 O 'C homérsékletú, száraz helyen, fénytól védve kell tartani. 
Csomagolás. 15%-os (100 ml) 346 Ft; 20%-os (20 ml) 89 Ft; 
(5Q ml) 220 Ft; (100 ml) 416 Ft; 25%-os (100 ml) 528 Ft. 

INFUSAMIN 55 Human M 210 
infúziós oldat 
Összetét~l. 2,7 g L:.i~oleucinum, 4,7 g L-leucinum, 4,125 g L-lisi
num (klondsó formaJaban), 1 ,O L-methioninum, 4,05 g L-phenyl
alanmum, 2,2 g L-th.reonmum, 0,8 g L-triptophanum, 3,0 g -L-vali
num, 0,35 Q ~-tyrosmum, 1 .~g L-cysteinum, 1,3 g L-hystidinum, 
2,1 g L-a,r~;pnmum, 4,3 g ac1~um L-asparaginicum, 4,5 g acidum 
L-g/utammlc~m, 1,7 9. L-alan_mum, 2,5 g L-serinum, 4,2 g L-proli
num, 6,3 Q acidum .ammoacet1cum, ~0,0 g sorbitaium pro infusione, 
1,96 g kah':Jm acet1cum, 0,?2 g !latnum dihydrogenphosphoricum, 
0,37 g ~alc1um chioratum ~:flhydncum, 0,51 g magnesi um chioratum 
crystalilsatum, ~.30 g natnum hyd_rogenium sulfurasum (natr. disul
f~rosum formáJaban), 1,87 g natnum hydroxydatum 1 OOO ml steril, 
plrogénmentes oldatban. 
Összelekt!.olit-Jartalom: Na+ 50; K+ 20; Ca++ 2,5; Mg++ 2,5; Cl~ 
32,6; P0 4 3,3; CH,COO- 20 mmol/1. 
Energiaérték: 1675 kJ/1 (400 kcal/l); pH~ 5,5-7,0. 
Java.llatok._ Terápiás cél~ól minden olyan állapot, amely fokozott 
fehérjevesztes vagy megnevekedett fehérjeszükséglet, vagy a fehérje 
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felszívódásának zavara következ1;ében alakult _ki: ·kiterjedt- trauma, 
égésbetegség, vérvesneség, nagy mútétek utáni állapot, súlyos és 
tartóS hán.Yá_s~_ ill. hasmenés, -az emésztőcsatorna sztenotizá_l6;'ulce
ráló,foly~mat8i, áltE!Ifmos leromlással járö-daganatos megbeteQ_édé
sék, akut és>krónikus·_-szeptikotoxikus állapotok, tartós eszméletlen
ség Vagy egyéb orális táplálást ákadályozótény~zők, rosszul.táplált, 
fehérjehiái'lyos- betegek mútéti·SlókészftéSe.·anóréxia -nerVosa~ -he_
veny és idült veseelégtelenség. 
Ellenjavallatok. Sokk, hiperkalémia, súlyos dekompenzált májbe
tegségek, veseelégtelenség terminális·szaka. 
Adagolás. A kortól és az anyagcsere állapotától függóen a felnőttek 
átlagos aminosaíí5zükSéglete O,Bc-1 ,6 g/ttkg/nap; nagyfokú.katabo
lizmussal járó folyamatokban (politraumatizáció, kiterjedt :égés stb.) 
1 ,6-2 g/ttkg/nap; <:Secsemók, gravidák·esetében 1. ,6-2•g7ttkg/nap; 
k_oraszülöttek;: továbbá ~cSec_semők~traumája .vaQy--mútéte után··-2-3 
g/ttkg/nap; veseelégtelenségben O,:HJ,4·gfttkg/nap. ' 
Az adagolás sebessége ne haladja meg a percenként 50-70 csepp
számot;·ami óránként 150-240 ml-lnfusamin-bevitelt jelent. · 
Figyelmeztetés. Az oldat szénhidráttartalma viszonylag kicsi, az 
infúziós terápia folya~án a szénhidrátpótlásról gondoskodni kell._..~---· 
Szarbittartalma miatt nagyobb a-diuretikus hatása; mint az lnfusamin 
X5-nek. · 
Az oldatba egyéb gyógyszert tenni nem szab.ad. . 
A megbontott infúziós oldatot félretenn i, s később felhasZnálni nem ~~
szabad. Kizárólag tiszta oldat használható. Száraz, hűvös helyen, 
fénytól védve tartandó. 
·Megjegyzés. + Kizárólag fekvóbeteg'gyógyintézeti (gondozóin' 
tézeti) felhasználásra kerül forgalomba. 2-_.: __ /--_.,_ 
Csomagolás .. 500 m.J 30,50 Ft; 1000 ml. 51,20 Ft; 6\<·100 ml 
60,90 Ft; 12 x 500 ml 356 Ft; 9 x 1 OOO ml 454,30 Ft. .,:.' 

INFUSAMIN X5 Human M210 
infúziós oldat 
összetétel. 2,7 g L-isoleucinum, 4,7 g L,leucinum, 4,125 g L-lisi
num (kloridsó formájában), 1 ,O g L-methioninum, 4,05 g L-phenyl
_a_l_(l_n_inum, _2._~ _g -~-~_th~()ll~rlUm~_ ~.8 g_ L-trif)tophanum, _3,0 g ·L-vali
ríum; 0;35 g"L-tyiosiríum, 1;0 g:L'cysteínurn;-1;3·g ·t'-'hystidinum, 
2,1 g L-:ar_gininum, 4,3 g acidum L-asparaQiliicum, 4~5 g· acidum 
L-glutaminicum, 1,7 g-L-alaninum, 2,5 g L-serinum. 4,2 g L-proli
num, 6,3 g acidum aminoaceticum. 50,0 g ·xyl_itolum pro infusione, 
1,96· g kalium aceticum, 0;52 g 'natrilim dihydrögenphosphoricum, 
0,37 g calcium chioratum dihydricum/.0,51 g m·agnesium chio-ratum 
crystallisatom, 0,30 g.natrium hydrogenium sulfurasum (natr. disul
furasum formájában), 1 ;87 g natrium hydroxydatum 1000 ml steril, 
pirogénmentes :Oldatban . 

. 776 

Összelektrolit-tartalom: Na+ 50; K+ 20; Ca++ 2,5; Mg++ 2,5; CJ-
32,6; P0 4-- 3,3; CH,coo- 20 mmol/1. 
Energaiérték: 1675 kJ/1 (400 kcal/l); pH ~ 5,5-7,0: 
Javallatok. Ellenjavallatok. Adagolás. L.: Intusamin S5. 
~i~Y~,Imez~e~és. Az-oldat szénhidráttartalma viszonylag kicsi, az 
m_f~z1os terap1a folyamán a széhidrát pótlásáról gondoskodni kell. 
X1l1ttartalma miatt kisebb a diuretikus hatása, mint az.:.:-lnfusamin 
55-nek. 
Az oldatha egyéb gyógyszert tenni nem szabad. 
A megbontott infúziós oldatot félretenn i, s később felhasználni nem 
szabad. Kizárólag tiszta oldat használható. 
Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tartandó. 
Megjegyzés. + Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti (gondozóin
tézeti) felhasználásra kerül forgalomba. 
Csomagolás. 500 ml 34,60 Ft; 1 OOO ml 60,90 Ft; 6 x 1 00 ml 
66,50 Ft; 12 x 500 ml 407,20 Ft; 9 x 1000 ml 540,20 Ft. 

INTRALJPID Kabi M 210 
1.0% és 20% inj. 
Osszetétel. 1 O%, ill. 20% frakcionált szójaolaj, 1 ,2% tojásfoszfolipi
dek, 2,25% glicerin inj.-hoz való deszt. vízben. 
Energiaérték: 4600 kJ (11 00 kcal), ill. 8370 kJ (2000 kcal) 
/1 OOO ml. pH ~ 5,5-9,0. 
Javallatok. Nagyobb mennyiségú energia parenteráliS adásának 
s~üRséges;;éQe; mint pl. pre- és posztoperativ táplálkozási zavarok, 
-h1ányqs taplalekfelsz1vódás, akut vagy krónikus emésztőrendszari 
zavarok, súly<?.s sérülések után, kiterjedt égésekben, továbbá, amikor 
aszondával torténő táplálás nem lehetséges vagy az nem jár megfe
lelő eredménnyel. 
Ellenjavallatok. A mikrocirkuláció zavarával és hipoxiával járó ál
lap~ltok (pl. sokk), a zsírmetabolizmus súlyos zavara (pl. súlyos 
m~Jkár~sodás, esszen_ciális .. familiáris hiperlipémia), metabolikus 
ac~d?zls, ,posztagressz16s sz1ndróma korai szaka (trauma vagy nagy 
mutet utan 2-3 nap). 
Adagolás. Lassú cseppinfúzió formájában. Feln6ttek részére a be· 
adott .zsír- mennyisége ne haladja meg a 2 g/ttkg/nap mennyiséget. 
Adagolás kezdetén az első 1 O percben az infúzió sebessége 20 
csepp/perc; ez fokozatosan növelhető, és 30 perc elteltével a 70%
os sebessége 40-50 csepp/perc, a 20%-osé 25-40 csepp/perc lehet. 
Ennek megfelelóen 500 ml 1 0%-os zsiremulzió 3-5, ill. a 20%-os 
5-7 óra alatt i~fundálható. Az infúzió ideje ne legyen rövidebb. 3, ill. 
5 óránál. A teljes adagot fokozatosan 2-3 nap alatt kell elérni. Ujszü
löttek, csecsemák adagja 0,5-4 g zsir/ttkg/24 óra, ez a 70%-osból 
5-40 ml(ttkg, a.20%-osból2,5-20 ml/ttkg mennyiségnek felel meg. 
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É;etlen, kis testtömegű csecsemőknek 0,5 g zsír /ttkg/24bra adható. · 
Az-adagot fokozatosan 1ehet növeini a -zsír eliminációs képessége 
arányában,_t:nely_et naponta ellenőrizni_- kell. J\ nap~;--zsfrbe~itelt- 24 
órára arál'lyosan kt:tU elosztani. -- · __ -- _ _.- . - _ _ -~ ~ 
Mellékhatá.sok. Hi)mérséklet-emelkedés és hidegrázás. Transz
amináz-, alka1ikuSfóSzf_atáz~~- bilirubinsziJ.lt ~m13:lK~d~s~,- _melyek az 
adáQ- -CsökkentéSére_-vaQY·. megsZakításá_r~ n0rl'n~l_izál6?nak~- · _'-- __ •. 
Figyelmeztetés; Veseelégtelenségben. kezeletlen d1abétesz, maJ
mOködési vagy egyéb metabollkus zavarok, szepszts kovetkeztében 
a zsír metabolizmusa megváltozhat. Ilyen esetbán B zsírhasznositás 
mértékét naponta ellenőrizni kell. Májelégtelenség esetében a máj 
möködésétés állapotát fo1<.nzott figyelemmel kell kisérnL ·Egy ~.étnél 
hosszabb ideig adva a• beteg >:O;irlepontók.ép~gét~J!e_ry,ő(l~"' kell. 
Az infúzióadása előtt'(éhgyomorra)·vérmmtát.kellvenm;•AvérmJn-
tát .120(}-1500 fordulatszámmal centrífugálni kell. Ha .a.plaz111a tei;-
SzerO vagy kifejezetten opalizál. a zsfrinfúzió adásá~ el kell_halasztam. 
Az infúzió után 12 órával a 'plazma általában teljesen -ttszta. Ha a 
trigliceridszint 3 mmol/1 fölé emelkedik. annak normalizálódásáig az 
adást fel. kell függeszteni. Egyéb készítményeket, gyógyszereket,. 
elektrolitokat.tilos hozzáadni. _ _ _ _,---' 
Megjegyzés; Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézet! (gondozóintéz~-
ti) felhasználásra. . , . 
Csomagolás. 1 O% 500 ml· 61,30 Ft; 20% 100 ml 34 Ft; , 20% 
~mi~R ~. 

ISODEX Human M 200 
' infúzi6s Old8t - · - - _;:<: 
összetétel. Literénként 50 g glükóztartalmú sterii,.(_Jito_gé'<nrn~ntes! 
izcitóniás oldat. · . _ _ _ ----(,_ _ ,: 
Energiaérték: 837 kJ/1 (200 kcal/l). Ozmolalítás' ·277 mdsm/1. 
pH~ 3,5. . , 'c • . . 
Javallatok. Hipertóniás dehidráció. Folyadékpótlásra sulyos h1per· 
natrémia _esetében. Parenterálls táplálás (energiabevitel)._ -
Elle'njavallatok. Hipotóniás dehidráci'ó ( nátriumhiányoS exszikkó-
zis). hipotóniás hiperhidrác_i_ó_ {vizmérgezé~); diabetes-mel_lit~s. 
Alkalmazás; lv .. cseppínfúzióban; Az infúndálás sebessége általá-

.. b1ífi-6o::'80'csepp7perc.·(malC11lO-c$1>ppJpeYc):·A'beadottmenny'~ 
ség ne háladja meg az 5 ml/ttkg/óra éríéket''Naponta álta.lában 
50(}-1 OOO ml, legfeljebb 2000 ml adható összesen. 
Figyelmeztetés; Kizárólagosan parenterálls táplálás esetén a beteg 
nitrogénszükségletére figyel_emmel kell-lenni:-".1_ '-9::nitrogén bevnele-
kor 837 kJ (200 kcal) adása biztoslt.optimális arányt. . . . 
Az oldat elektrolitmentes, tehát a rehidráció_e_lérése-után csak megfe
lelő elektrolitok hozzáadásával szabad folytatni a kezelést. Elektrolit
tartalmú infúziós -oldatokkal elegyíthető. -Más-gyógySzer az--oldatba-
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csak olyan eSetben tehető, ha a beadandó gyógyszer alkalmazási 
elóirata glükózoldattal való·hfgítást javasol. 
A megbontott infúziós oldatot félretenni és később felhasználni nem 
szabad. Kizárólag tiszta oldat használható. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az előállító· 
tól szerezhetik be. . 
Csomagolás. 500 ml 30,20 Ft. 

KLION Kőbányai s 600 
infúzió 
Lásd: 2.1 fejezet. 

MACRODEX 6% Human l 400 
infúziós oldat 
Összetétel. Dextranum -rectificatum pro infusiorie (MR: 70 OOO) 
30 g, natrium chioratum pro infusione 4,5 g, aqua dest. pro inj. ad 
500 ml. palackonként. pH ~ 3,5-7,0. 
Javallatok;·Hipovolémiás (hemorrágiás, traumás, égési, szeptikus, 
toxikus) sokk kezelése. Sokk megelőzése, pl. sebészeti esetekben az 
égési sérülteken. Posztoperatív és poszttraumás tromboembólia 
megelőzése. 
Ellenjavallatok. V érzékenységre való hajlam, pl. trombocitopénia. 
Súlyos dekompenzáció, dextrántúlérzék~nység. 
Adagolás. Hipovolémiás sokk és sokkprofilaxis: kezdő_ adag 
50(}.,1500 ml (1(}-30 ml/ttkg) iv. A teljes adag és az iilfundálás 
sebessége a folyadékveszteség mértékétól, a hemokOncentráció, az 

.- artériás és a centrális vénás nyomás nagyságától függ. Hipovolémiás 
sokkban - ha a vérnyomás emelkedik és a -pulzus csökken - az 
infúzió sebességát csökkenteni kell. 
A hematokritérték nem csökkenhet 0,25 alá. Akut hemorrágiás--ese
tekbe_n csak kivételesen adható 1500 ml-nél na·gyobb egyedi adag 
egyidejű vértranszfúzió nélkül. A maximális adag 24 óra alatt 
2500 ml. Kívánatos azonban, ho'gy az 1500 ml felett ~dott Macro
dexet hasonló mennyiségú vérrel egyidejűleg adják. Egési esetek-
ben. amikor igen nagy a szöveti folyadékveszteség, 5000 ml is adha
tó az első két nap folyamán . 
Posztoperatív - és -POszttriiumás tiomboembólia megelőZésére 
50(}-1000 ml (1(}-20 ml/ttkg) iv .. a sebészeli beavatkozás alatt 
vagy .nyomban utána. A következő napokon a kezelést további 
500- ml adásával le'het kiegészíteni. 
Mellékhatások. Túlérzékenysé_gi reakciók: bőrpír, urtikária, hideg
rázás, vérnyomásesés, cirkulációs kollapszus. Ezek a tünetek általá
ban reverzíbilisek. 
_Allergiás reakció esetán az infúzió adását meg kell szüntetni, és 
antiallergiás kezelés (epinefrin, kortikoszteroidok, antihisztaminok) 
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végzendő (1.: 786: oldalon). Cirkulációs kollapszús esetén ~ más 
infúziós oldattal --gyors völumenpótlást kell -végezni. 

. FiQY:elniéZtetés-: ~A :véí'rel-_izötólliás. HiperOiikötikus· kOlloid Oldat 
ezért ·minden·-<Jiyan :esetben- óvatosan ken·alkalnlazni, amelyben 
va'lószínOsíthető a _látens vagymanifeszt ·szrv~yengeség, -_in_ivel ezen 
esetekben a keringés túlterhelésének veszélyéy"L k.~lt számolni. 
Gyors infundálás esetén a plazmatérfogat időlegesen a :bev in meny" 
nyiségnél nagyobb mértékben növekedhet (minden gramm kerin
gésben levő dextrán kb. 20--25 ml vizet köt meg). A teljes adag:és 
az infundálás gyorsasága a beteg klinik8i állapota alapján,--valamint 
az artériás és a centrális véná_s nyomás értékeine_k:--fig_yelembevételé
vel Itélhető meg. Sokk és égés kezelésekor krisztalloid·infúziós olda
tok· oly mártékben · ·adhatók, hogy az0 k, a:folyádék-:'és• ·ell!ktrolit' 
egyensúlyt helyreállítsák és fenntartsilk ·• ·" · ·· ': ::>: · 
Azon esetekben--·alkalmazható;--amelyekben-a;vese nátr:ium-kiOI'id
kiválasztó kapacitása nem· csökkent. 
A dextrán kristályosodásra hajlamos, ha hómérséklet,:.ingadozás·nak 
van kitéve vagy magasabb hőmérsékleten hosszabb ideig tárolják. 
Felhasználásig tehát állandó, 30 "C-ot meg nem haladó hőmérsékle
ten kell tárolni. Szállitás alan a hidegtől óvni kell. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 500 ml 48 Ft; 12 x 500 ml 576 Ft. 

MACRODEX 6% Human 1400 ·-. 
{5%-os glükózoldatban j 
infúziós oldat 
Ö.sszetétel. Dextranum rectificatum. pro infusione (MR·:· 7..6 OOO) 
30·-g;_glucosum,anhydricum . .-25 g, aqua dest. pro:inj. ad~_50Q,íil1;\ 
palackonként. pH ~ 3,!;-7,0. . \ _' 
Javallat.ok-otAzon esetekben alkalmazható, amelyekben a. vese hát::. 
rium~klorid-kiválasztó kapacitása csökkent, azaz·amikor nagy meny
nyiségű·._folyadék adása .szükséges .. és -egyben az elektrolitbevitelt 
kói'látozni· keii/Hipovolémiás (hemorrágiás, traumás, ... égési,··sz-epti
kus;-toXikus)-sokk-kezelése.-Sokk megelőzése; pl. sebészeti esetek
ben az égési sérülteken:.Posztoperativ és· poszttraumás .tromboem-
bólia megelőzése. .. . . ... ... .... . ... - . . ,- •· .. ·. . ... , 

·· Elléri)iívállatok.·.ll.dagolás. Mellélihatasok. t.:-Mácrodei<6%: 
Figyelmeztetés •. L.:.· Macrodex 6%; továbbá' nem iniundálható 
ugyanazon a szereléken át mint a vér, mivel-.a' konzerv vér és elektro
litmentes cukoroldatok elegyítésekor-a globul_inok kicsapódnak, a 
~vörösvérsejtek pedig -spontán aggr_egálódnak• - · 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére•·· -• 
Csomagolás. 500 ml 48 Ft; 1? x 500 mr576 Ft 
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MANNISOLA Human . N 100 
infúziós-oldat 
Összetétel. Literenként 1 00 g mannittartalmú steril, pirogénmentes 
oldat. · 
Ozmolalitás: 549 mosm/1; pH ~ 4,0--7,0. 
Javallatok. Akut veseelégtelenség, ún. sokkvese kialakulásának 
!'flegakadályozása; nem ép veseműködésű betegeken v~gzeu-_kiter
Jedt műtétek esetén profilaktikum; erőltetett diurézis eléfése;vese, 
sziv, máj eredetű ödéma; az agy és a szem kórosan fokozott belnyo-
másának csökkentése. --
Ellenjavallatok. Akut tubuláris nekrózis; súlyos kardiális dekom
penzáció. 
Alkalniazás.-lv., cseppinfúzióban. . 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlen ül az elc'iállító-

- - tól szerezhetik be. 
·Csomagolás. 500 ml 31 ,30 Ft. 

MANNISO L B Human X 130 
infúziós oldat 
Összetétel. 100ml-enként 20 g mannittartalmú steril, pirogén
maotes oldat. 
Ozmolalitás: 1099 mosm/1; pH ~ 4,0--7,0. 
Javallat. Mannit-próba elvégzése. 
Ellenjavallatok. Akut tubuláris nekróziS; súlyos:kardiális dekom
penzáció. 
Alkalmazás. lv., 70 ttkg-os felnőnnek 12-15 g mannit (60--75 ml 
Mannisol B oldat) adandó l O percen belül. Ezt követően- hólyag
katéter:- alkalmazása mellett - folyamatosan kell mérnL a kiürített 
hólyag vizeletkiválasztását. Ha a kiválasztott vizelet mennyisége a 
mannit beadásától számflott egy óra alan a 35 ml-t (nkg-onként 
0,5 ml-t) nem éri el és dehidráció (exszikkózis) nem áll fenn, a 
keringés állapota is kielégitő, a próbát negativ eredményúnek.- kell 

-tekinteni. Miután ez esetben nagy valószínűséggel már a vese mor
fológiai károsodása bekövetkezett, a mannit további adása céltalan 
és ellenjavallt 
Ha a diurézis a mannit beadását követően meghaladja az 
50-100 ml/óra--mennyiséget, a próba pozitívnak tekinthető-és az 
ozm_oterápiás Mannisai A adásával - volumenpótlás mellett- foly
tatm kell. A 24 óra alatt beadott mannit mennyisége ne haladja meg 
a 1 00 g-ot. Az adagoláskor az egyénenként eltérő ttkg-értéket figye-
lembe kell venni. --
Figyelmeztetés. Ha az oldatban kristályos kiválás észlelhető, a 
p~lackot felhasználás előtt meleg vízfürdőbe kell helyezni, amíg a 
knstályok feloldódnak. Oldódás után fel kell rázni, ezt követően 
inlundálható. 
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Más gyógyszert az- oldatha tenn L a_ rnegbontott-· infúziós 'oldatot 
félretenni és késöbb felhasználni nem szabad. Kizárólag tiszta oldat 

.. használható.. . .. . ... · ·· . · · . . · · 
Megjegyzés. fekvöbeteg-gyógyintézetek közvetlenül az elöállitó- r 
tól szerézhetik be. ·• .. ·. · .. · . · 
.Csomag()lás; ~xJOO ml 60.R · 

PERlDlSOL 1-D Human M 200 
Jl.Oritoneális dializáló oldat · .. 
összetétel. Na• 140; Ca++ 2; Mg++ 0,75;.CI~ 102; laktát 
43,5 mmol/1 (azaz literenként 5,64 g nátrium-klorid, 0,22 g kalci
um-klorid, 0,07 g magnézium-klorid; 4,88 g nátrium-laktát) .. éslite
renként 15 g glükóztartalmú ~eril. pj~ogéoment!lll oldat: •· 
Ozinolalitás: 374 mosmtl;:pH.-==:: -"4;~7,,0,-:'_ , -.-_:"_" -;_·:·--.~:-;...-:·-- _-
-!avallatok. Akut és idült·veseelégtelenség; só-, folyadék-.. éscsav
bázis háztartás zavarai; rnérgezések; urérnia -megelózése-ross_z·vese
fünkciójú-betegek rnútét előtti v~gy utáni ellátásában; _peritonitisz-
ben a hashártya átöblitése. . 
Ellenjavallatok. Technikai kivitelezés akadályai {pt peritoneális 
összenövés; Sérv, -rekeszrelaxáció, a hashártya folytono_sság@nak 

- hiányai), diabetes mellitus. - --_· --_;_:,-- { 
Alkalmazás. A beteg.-előkészitése_és a paritoneum steril'kör.ülmé:
nyek között végzett punkciója ü tán a műanyag csövet infúziós szere
lék. segitségével összekötjük az előzőleg l)lár testhőmérsékletűre 
(37-38 oc) felmelegftett dializáló oldatot tartalmazó edénnyel, 
amelyból 1 Jitert sugárban vagy gyors cseppszámmal bócsáti.Jnk a 

__ hS:süregbe. Befolyási ideje-1 Q-,._t5 perc. A szereléket:eJzárj!.!~;"majd 
általában 3(),.,40 perc.után ugyanazon·a-katéteren.-de másikszerelék 
csatlakoztatásával (Y elágazás közbeiktatása javasolt) lebocsátjuk á · 
.,fáradt~ dializáló oldatot Az akadálytalan kifolyás megközelitőleg 
20,..25 percig tart. Az oldat befolyása. a dialízis és az oldat lebocsátá-

:/sa megközelitóen egy-órát-vesz igé-nybe; _ " 
Az óránkénti -i~métléses;:folyamatos, '-Valamint a-- tartós perittmeális 
_dialízis-szakorvOsi speciális megfontolást igényel.·- -.. _,.- .- _ . 
Mellékhatások. Hirtelen kialakuló hipokalémia, isnnételtdi•tlfzitsek 

. f~~~~~oproteinémia. Ritkán, főleg a dialfzi~ elejé~:''.'~'.'~~~. ~~~~~gu ... ~.::Í. 

Figyelmeztetés. A beteget a dialízis alatt·_a síöVódméhyek.elkerü
lése végett gondosan ellenőrizni kell. A technikai beavatkozás miatt 
a szövődmények (vérzés, perforáció, fertőződés, ventilhatás stb.) 
előfordulhatnak. . 
Szükséges lehet a dializáló oldat kiegészítése gyógyszerekkel: káli
um, heparin, antibiotikumok, l idokain (túladagolás veszélye!). A fel
soroltakon kívül a dializáló oldatha más gyógyszert tenni- nem sza
badc 

782 

Hipokalémi~ ki~lakulás~ ese~én a dializist Peridisol 1-DK oldattal 
kell f?lx_t~tm .. ~1poprotemém1ában a táplálkozni nem tudó betegnek 
- a d1ahz1st kovetően - 5%~os plazmaprotein-oldat adható iv 
A megbontott infúziós-oldatot félretenni és később felhasználrli nem 
szabad. Kizárólag tiszta oldat használható 
~egjegyzé~. Fekvób8teg-gyógyintézetek közvetlen ül az előállító
tol szerezhet1k be. 
Csomagolás. 1 OOO ml 61,1 O Ft. ·0 *'" 

PERlDlSOL 1-DK Human M 200 
peritoneális dializáló oldat 
Összetétel: Na+ 140; K+ 4; ca++ 2; Mg++ 0,75; Cl- 106; laktát 
43,5 mmol/1 (aza~ literenként 5,64 g nátrium-klorid, 0,30 g kálium
klond, 0,22 g kalctum-klond, 0,07 g magnézium-klorii:l, 4,88 g nát
num-laktát) és hterenkéht 15 g glükóztartalmú steril, pirogénmentes 
oldat. 
Ozmolalitás: 382 mosm/1; pH "' 4,5--7,0. 
Ja~allatok. Akut és ~dült veseelégtelenség; só-, folyadék- és sav
bázis ~-~~artás zavara1; mérgezések; urémia megelőzése rossz vese.
funkt?IOJU be!egek .~9t~t _előtti vagy utáni ellátásában; peritonitisz-· 
ben es ~ashartya atobhtese, továbbá, ha- a káliummentes di81izál6 
oldatt~l mdult kezelés után hipokaiérnie alakult ki. 
Ellenjavallatok. Alkalmazás. L: Peridisol 1-0. 
M(!llékhatások. Ismételt dialízisek során hipoproteinémia. Ritkán 
f~leg a dialízis elején, feszülő jellegű fájdalom. -· ' 
~lgye_lmeztetés. A beteget .a d_ialízis alatt ·a szövódmények elkerü
les~ ve_gett gondosan ellenőnzm kell. A technikai beavatkozás miatt 
szbvódmények (vérzés, perforáció, fertőződés, ventilhatás stb.) elő
fordulhatnak . 
~züksé~~s !.ehet a di~lizál~ old~t kiegészítése gyógyszerekkel: hepa
n!l •.. antlb!O~Ik_ul!lok, hdokam (tuladagolási veszély!). A felsoroltakon 
k1vul a d1ahzalo oldatha más gyógyszert tenni nem szabad. 
H_!poproteinémiában a táplálkoz~i nem tudó betegnek - a dializist 
~o~e~9en - 5%-C?s plazn:~protem-oldat adható iv. A megbontott 
mfuz1os oldatot felretenm es később felhasználni nem szabad. Kizá
rólag tiszta oldat használhBtó. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az előállitó
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 1 OOO ml 54,70 Ft. 

PERlDlSOL 2-D Human M 200 
peritoneális dializáló oldat 
Összetétel. Na_+ 140; Ca++ 2; Mg++ 0,75; Cl- 106; laktát 43,5 
mmol/1 (azaz literenként 5,64 g nátrium-klorid, 0,22 g kalci-
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um-klorid, 0,07-g magnézium-klorid, 4,88 g nátrium-laktát) és lite-
renként 70 g glükóztartalmú steril, pirogénmentes. oldat. - · 
Ozmolalitás:, 680 mosm/1; pH ~ 4,5-'7,0. __ ·- ' 
Javallatok• Akut és idült veseelégtelenség; a só-, folyadék- és·sav
bázis háztartás zaVar·a:i_ (különöSen a gyógyszeres: terápiának ellenál
ló kardiáns;-hepatikus vagy máS eregetű ödéma;- mérgezése~;-urémia 
megelőzéSe rossz vesefunkciójú betegek mútét :elótti,Nagy.-·_utáni 
ellátásában; peritonitiszben a hashártya .átöblitése; · . 
Ellenjavallatok. Alkalmazás. L: Peridisol 1-0. 
Mellékhatások. Sokk, hiperglikémia, hashártya irritációja, feszülő 
jellegű fájdalom, hirtelen kialakuló hipokalémia, _ismételt dializisek 
során hipoproteinémia. _ · -·- _ · 
Figyelmeztetés. Magas-_g!ü~()zta~:~l_!fl_~: IJ_lia~ -~,é_ls*e:r_g_,-az ,~~lqatot 
Paridisai ·1-D 'oldattal felváltva alk~lmazm, A továbbtakban: l.: a 
Peridiso/-1 D- ~Figyelmeztetés-n_ fejezetben -leirtakat. _ -:.: _ _ -" 
Megjegyzés; Felvőbeteg-gyógyintézetek közvetlenül az előállitó-
tól szerezhetik be. , 
Csomagolás. 1 OOO ml 63,80 Ft. 

PERlDlSOL 2-SK Human M 2?0 
peritorieális-dializáló-oldát _ _ _ _ , 
összetétel. Na+140; K+ 4; Ca++ 0,75; Mg++ 0,75; Cl- 106; 
laktát 43,5 mmol/1 {azaz literenként 5,64 g nátrium-klorid, 0,30 g. 
kálium-klorid O 22 g kalcium-klorid, ,0;07 . g magnézium-klorid, '' 
4,88 g nátriu~.;;-l~ktát) és literenként 70 g szarbittartalmú steril, pi-
rogénmentes __ olda~. , . ,. __ 
Ozmolalitás: 684.mosn\/l; pH ~ 4,5-'7,0. . .. ~.'"<"' · 

· Javallatok. Akut és idült veseelégtelenség; só-, folyadék' é~·sav
. bázis háztartás zavarai· (különösen a gyógyszeres terápián8k:_el_lenáF
Ió:kardiális, hepatikus vagy más eredetű ödéma); mérgéz~et<;~:uré
mia· -megelőzése rossz vesefunkciójú hetegek műtét előtti_ és_ utáni 
ellátásában; peritonitiszben a hashártya átöblítése, továbbá; ha a 
káliumrnentes dializáló oldattal indult kezelés után hipokalémia:ala
kult ki. 
Ellenjavallatok. Technikai. kivitelezés aka_dályai (pl, periton~ális 
összenövés, sérv, rekeszrelaxác1ó, a hashartya _ folytonosságanak 
hiányai). . . ..· .. · ··· · ······ · - •• • -
Alkalmazás; l.: Peridisol 1-D. 
Mellékhatások. Ismételt dialízisek során hipoproteinémia. Ritkán, 
főleg a dialízis elején, feszülő jellegű fájdalom. 
Figyelmeztetés. L: Peridisol 1-DK. 
Megjegyzés: Fekvőbeteg-gyágyintézetek .közvetlenül az előállitó
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 1 OOO ml 58,60 Ft. 
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5%-os PLAZMAPROTEIN Human l 300 
infúziós oldat 
Hatóanyag. Emberi vérplazma alkoholos eljárással előállított albU
minfrakciójának 5%-os oldata. Az összfehérje-tartalom legalább 
80%-a albumin. A sószegény oldat 3% glükózt tartalmaz. Stabilizáló
szar: 0,332% Na-kaprilát. 
Javallatok. A keringő vérmennyiség bármilyen oknál fPQVs való 
csökkentése, továbbá vérzés, égés, trauma, fagyás vagy mutet"Hliatti 
sokkos állapot. Hipoproteinémia, hipoalbuminémia kezelése. 
Hasznos pótszer, ha teljes vér vagy plazma nem áll rendelkezésre, és 
azonnali transzfűzióra van szükség, vagy ha rendkívüli körülmények 
miatt vércsoport-meghatározásra nincs mód. 
Ellenjavallatok. Akut veseelégtelenség, hipertónia, hipervolémia, 
anémia. · 
Alkalmazás. lv. alkalmazva a vérnyomást és a plazmatérfogatot 
növeli, ezért különös óvatossággal kell eljárni dekompenzált vícium, 
hipertónia, nyelőcső-visszértágulat, hemorrágiás diatézis, anúria 
stb., valamint idős egyének esetében. 
Adagolás. A beadandó mennyiséget a beteg általános állapqta, a 
hemokoncentráció és az elvesztett vér_ mennyisége szabja meg. Egési 
és ~agyási sokkban a sérült testfelület nagysága, ill. a hemokoncent
ráció az irányadó. Akut hipoproteinémiák esetén cseppinfúzió,.vagy 
ha a keringési viszonyok ezt megengedik, és szükséges, sugárban 
végzett infúzió formájában is alkalmazható. 
Figyelmeztetés. A készítmény tartósítőszert nem tartalmaz, ezért 
az. üvegek felnyitása, ill. a dugók átszúrása után azonnal fel kell 
használni. 
Megjegyzés. of< Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhasználás
ra. 2-1 O "C hőmérsékletű, száraz helyen kell tárolni. 
Csomagolás. 1 00 ml 116,90 Ft; 300 ml 287,20 Ft. 

PLASMODEX Biogal l 400 
infúziós oldat 
Összetétel. 3 g dextranum {MR: 70 OOO). 4,5 g natrium chioratum 
{500 ml) üvegenként. pH ~ 5,0-7,0. 
Javallatok. Volumenpótlás hipovolémiás (traumás, vérzéses, égési, 
szeptikotoxikus) sokkban. Trombózisprofilaxis. Mútét előtti célzott 
hemodilúció. 
Ellenjavallatok. Dextrántúlérzékenység, dekompenzált szívbeteg
ség, tüdővizenyő, véralvadási zavarok, agyvérzés (akut szaka), ext
racelluláris folyadékhiány (exszikkózis). 
Adagolás. lv. cseppinfúzióban 40-80 csepp/perc {120-240 
ml/óra) átlagsebességgeL Sokkban a beadási sebességét növeini 
lehet 120-200 csepp/percig. A napi összmennyiség ne haladja meg 
a 20 ml/ttkg-ot, felnőttek esetében az 1500 ml-t. Súlyosa n, kivérzett 
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állapotban, életmentő volumenfe.ltöltés.érdekében a·Csbpbrtazónos 
vér beadásáig ez a mennyiség kivételesen 30 ml/ttkg (felnőtteknek 
2500ml)lehet. Trombózis megelőzésére .a terápia elkezdéseután 
kétnapon át napi 500 ml, majd kétnaponként 500; ill. naponként 
250 ml adható. .. . . · . . · . . . . . 
Kombinált kezelés. A dextrán jelentős mennyiségú folyadékOt köt 
meg a veSetubulusokban történo-besűríisödés·elkerülésére:célszerú 
ezérÍ olyan infúzióval kombinálni, amely_ "szab~d~ ;viz:et-.is,tartal~az 
(pLfélizdtóniás Ringer--oldat). A nagy_vlszkozltásu v1zelet-a-deh1d-
ráJUliapot jele. 
Mellékhatások. Bórkipirulás, urtikária, hidegrázás, -vérnyomás
esés, egyes esetekben -reodkívül -súlyos;_ -életveszélyes anafilaxiás 
sokk. A túlérzékenység :oka-még-nem,,tisztázott, ezért:_t~ll_ergi~s_-anam
nézis esetén adása nem javasolt. Miotán -az- általános--érzéstelenítés 

_ á-tmenetileg elfedheti ·az-allergiás reakciót--a dextráninfúziót:-célszerű 
. aZ altatás bevezetése előtt elkezdeni. -
Gyógyszerkölcsönhatás. ó.va_tl}san atfható:: 
- antikoagulánsokkal (az alvadáSI készseg cs?kkent).. - , 
Figyelmeztetés .. Ovatosan kell alkalmazm dekompenzált sz~v- __ 
gyengeség, veseelégtelenség és policitémia-· esetén.~_Az-:anafilaxiP.S 
sokk közvetlen életveszélyt jelent a betegre, ezért a szukséges.eszkp
zöket már az infundálás megkezdésekor-készenlétbeO ke11 tartani és 
szükSég esetén megkezdeni ctkésedelem nélküli, célzott beavatko- "~ 
zást: · . · · · ' 
- Az infúziót azonnal félbe ke JI szakítani. A t út vagy -a.kanült célszerű 

helyben hagyni, hogy. a szükséges gyógyszerelés! azon .át folytatni 
lehessen. _,,··-."._~--

-. Epinefrin (Tonogen_inj.) ·adásával-a mikrocirku!áció't~mu~~ ,;~_elyre,
állítható és a hisztamin és egyéb. sokkat okozo med1átor anyago_k 
felszabadulása· ilt hatása ellensúlyozható; Az-iv. alkalmazott-egY
szeri adag 0,25 mg '('Y4 am·p.), amelyet 1 O ml-es izotóniás nátr~um
klorid-oldattal kell hígítani, és lassan (2~3 perc alatt) beadm. ~zt 
a mennyiséget a keringési paraméterek folyamatos mamtorozasa 
mellett szükség szarint ismételni lehet. Az_epinefrin infúziós oldat-

. ba iskeverhető [pl. 5 mg (5 amp.) 500 ml izotóniás konyhasóol-
. datba], és a cseppszám szabályoZásával kísérelhetjük_r_neg a kívánt 
·-hatás elérését. · ·. · - -- . ·············-···· -- ---- - -

- A Csökkent intravazális volument 5%-os humán albumin. vagy 
plazmaprotein-oldattal;- -~továbbá izotóniás -elektrolitinfúziókkal 
célSzerű-pótolni. _- · .. . _ ·- . 

-A nem kielégitően reagáló és/Vagy ~lhúzód6--Bna~r~axiás sokk es~
tén indokolt a kortikoszteroidok adása."Az egyszen 1v .. adag prednl
zolonból 120-200 mg; mazipredonból. 30-90 .mg (-1-3 am p. De
persolón}; Ez ,a:-mennyiség -siükség·szerint ismételhető. 

- Tónusos-klónusos rohamok esetén 10-20 mg diazepam (1-2 
am p. iv. Seduxen) -adása ajánlatos. -

Az_ anafilaxiás sokk eredményes ellátása után a beteget intenzív 
osztályon kell elhe_lyezni az esetleg kialakuló ,szövódmények- kellő 
időben történő felfedése és megfelelő terápia alkalmazása érdeké
ben. 
Plasmodex adása után a vizelet sűrűsége 1-2 napig nagyobb Jehet. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. -- -~':::'"'"-~" 
Csomagolás. 500 ml 19,40 Ft. 

POLYGLUKIN Medexport l 400 
infúzió 
Hatóanyag. 24 g 60 OOO± 10 OOO MR dextranum (400 ml) izotó
niás nátrium-klorid-oldatban. pH-= 4,5-6,5 . 
Javallatok. Profilaktikus és terápiás céllal: trauma, vérveszteség, 
égés, mérgezés, szepszis és más okból kialakuló sokkban a hipovolé
mia megszüntetése. Mútéti sokk kezelése. Tromboembóliás szöVOd
mények gátlása. 
Ellenjavallatok. Minden olyan állapot, melyben nagy mennyiségú 
iv. folyadékbevitel nem kívánatos (belsóvérzés, magas vérnyomás, 
kardiogén sokk stb.). 
Dextránnal szembeni túlérzékenység. Vé_rzékenységre való hajlam; 
trombocitopénia, súlyos dekompenzáció, agyi nyomásfokozódással 
járó koponyasérülés. 
Adagolás és alkalmazás. Az egyéni túlérzékenység kizárása az . 
·első tíi és a következő harminc csepp beadása után 3-3 perc_szüne
tet kell tartani. 
Kialakuló sokkban sugáriofúzió alakjában általában 400-1200 ml, 
szükség esetén legfeljebb 2000 ml adható. Az infúzió sebességát a 
beteg általános állapota, vérnyomása, pulzusszáma és hematokritér
téke alapján egyénileg kell megállapítani. Ha a vérnyomás eléri a 
kritikus szintet (85-90 Hgmm), cseppinfúzióra kell áttérni. 
500-750 mJ:..t meghaladó vérveszteség és kifejezett anémia esetén 
ajánlatos a Polyglukin mellett 250-500 ml vért transzfundálni. :Mú
téti sokk kivédésére a mútét ideje alatt cseppinfúzióban kell adni; ha 
közben a vérnyomás a kritikus szint alá csökkenne, sugárban kell 
folytatni az adagolásta vérnyomás normalizálódásáig.· Szükség ese
tán intraarteriálisan is adható. 
Égési sokkban az első 24 órában 2000-3000 ml·t, majd, napi 
1500 rnl-t lehet adni. Kiterjedt és.mély égések esetén plazmát, albu
mint, gamma-globulint, ill. vért is kell adni. 
A Polyglukin alkalmazása nem teszi szükségtelenné a sokkterápia 
egyéb előírásainak betartását (l.: 786. old.). 
Mellékhatások. Allergiás---jelenségek,.:tachiKardia, hőmérséklet-



emelkedés.-Ezekben az esetekben adását. félbe k,ell szakítani és anti~ 
hisztaminokat 40%-os glükózt; kalciumot kelLad ni.· 
Figyehii&ztetéS. BeBdása előtt a- későbbi véfCsóport-rileQliiltáfO:. 
zásracvérr--kell.-.leven'ni~ mert nagyobb meinnyiség beadáSa zavarhatja 
a· rei:lkciót~--: _OékOmperizált·- szivgyengeség,.- veseelégtelenség. esetén 
óvatosan _kell-alkalmazni. _ _ _ . _. ._- _ _ -_ :.:··_ .-·--
Megjegyzés; Kizárólag fekvőbetég'gyógyintézeti (gondozóintéze' 
ti) felhasználásra. 
Csomagolás. 1 palack (400 ml) 15,10 Ft. 

REHYDROSOL 85 
infúziós· oldat 

Human M 200 

Összetétel. Na+ 70; K+ 2; Ca+;-1; Mg++o;5;,CV·53;acetát12; 
. malát 1 O;'szorbit 275Cmmoi/P{a:Záz: z;so g nátriumcklorid; Q;l5 g 

káliumcklorid;'O, 11 g.kalciUm"kiorid; 0;05 g magnézíum,klorid,0,98 
g nátrium-acetát, 1 ,56 g nátriUm:.;.maleinát és 50 g szarbit literen-
ként) steril,- pirogénmentes oldatban. · 
Energiaérték: 837 kJ/1 (200 kcal/l): Ozmolalitás: 425 mosm/1; 
pH ~3,5-7,0. . .. , .··· 

_ J~vall_at~k. Minden olya!l"állapot-. melyben a vesemOkö~és be~z1ú';; 
kult vagy Ismeretle-n, az·elvesztett-só é~ viz pótlására~-a-.vlzetelklvá
lasztás normalizálódásáig - szájon át (enteriális úton) Qátolt vagy 
ellenjavallt (pL nagyobb mútét; ill.--trauma után olyan·oligúriás álla-"-~ 
pot, amelynek prerenális vagy renális eredete még nem tisztázott). 
Hipértóniás dehidráció, exszikkózis, olyan esete; amelyben a kálium
ion nagyobb·mennyiségének bevitele ellenjavallt 
Ellenjavallatok. Hipotóniás hiperhidráció (vlzmérgezés);1íipotó-
niás dehidráció (nátriumhiányos exszikkózis). _ ;:·: ____ .--;-=~-\ 
Adagolás. A beteg állapotától, ill. a só-vlz ·háztartás závafának 
súlyosságától függ. Altalában • kezdő adagként felnőttéloiek 
500--700 ml-t (350-ml!m' testfelület) lehet beadni 1-1;5 óra alatt. 

· Kielégítő diurézés (0,5 ml/ttkg/óra) elérése esetén·- mely 70 kg 
· testtömegű felnőttnek 35 ml/óra- az infundálásttovább lehet foly
. tatni---a teljes rehidráció--elétéséig. Ha-a vesemOködés-zavara kizárható 

(laboratóriumi vizsQálatokl)~ a továbbiakban- a- napi só--~és vízSzük
s~glet: -fede?:ését_. __ nagyoiJb · __ ká_liumio!l:::ta_rt.:tlmA: .. ol~ato_~ka_l __ c_é_l_s_zera 
folytatni (pl. Balans61 S5) .. SÚiyosátio . exszikkózis . esetén 
(4000--6000 ml hiány) a mennyiség ~--a centrális vénás nyomás 
folyamatos ellenőrzése mellett- a-mindenkori-klinikai állapot alapján 
f_okozatosan emelhető. 'Olyan renáHs· eredeta.,.pligúriás, ill .. anúr~s 
állapotokban, melyek'-a_homeosziázis heiYreá'IHtása és az·exszikkózis 
rnegszúnte után i_s fennmaradnak-:a 'túltö,téS'Veszélye miatt--, e;sak 
a;só- és vizveszteségnek megfelelő maonyiségben szabad ínfundál
ni. Az_ol_igoanúria e_lkülönító-kórismézéSéhez a- mannitteszt elvégzé
se· ajánlatos- Mannisoi:B 'alkalmazásával:· 
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Figyelmeztetés. lv. alkalmazható; paravénás-beadása lokális'Szö
vetkárosodást okoz. 
Kizárólag tiszta oldat használható. Megbontott infúzióS oldatot fél
retenni, s később felhasználni nem szabad. 
Az oldatha más gyógyszert tenni nem szabad. 
Megjegyzés. + Fekvőbeteg-gyágyintézetek részére. 
Csomagolás. 500 ml 39,70 Ft. 

RHEOMACRODEX 10% Human l 400 
5%-os glükózoldatban 
Összetéte11 O g dextranum (M"R~ kb. 40 OOO), 5 g glucosum (100 
ml) steril oldatban. pH ~ 3,5-7,0. 
Csak azokban az esetekben alkalmazható, -amikor a vese- nátrium
klorid-kiválasztó kapacitása csökkent, azaz-amikor nagy mennyiségű 
folyadék adása szükséges és egyben az elektrolitbevitelt korlátozni 
kell, így újszülötteknek és csecsernóknek, a vesék relatív éretlensége 
miatt. 
Javallatok. Ellenjavallatok. Adagolás. Mellékhatások. Figyel
meztetés. L: Rheomacrodex 10% izotóniás NaCl oldatban. 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére.- Állandó, 30 ° C-ot meg nem 
haladó hőmérsékleten kell tárolni. · 
Csomagolás. 500 ml 43,80 Ft; 6 x 100 ml 77,70 Ft. 

RHEOMACRODEX 10%, Human l 400 
izotóniás nátrium-klonu oldatban 
Összetéte1.10 g dextranum (MR~kb. 40000), 0,9 g natr. chiora
tum (1 00 ml) steril oldatban. 
Javallatok. Sokk, égés, zsírembólia, pankreatitisz, peritonitisz, pa· 
ralitikus ileusz alkalmával csökkent kapilláris keringés. Trombózis, 
tromboflebitisz. ulcus cruris, Raynaud-kór alkalmával nem megfele
ló artériás és vénás keringés. A trombózis profilaxisa a posztoperativ 
szakban. A lokális keringés javítása és a transzplantátumban a trom
bózisveszély csökkentése ér- és plasztikai sebészeti esetekbe-n . 
Asphyxia neanatorum és csecsemők intoxikációja. 
Vérkonzervek transzfúziója esetén· a tűrőképesség jaVftása. 
Ellenjavallatok. Vérzékenységre való hajlam, pl. trombocitopénia 
esetén, súlyOS dekoinpEmzáció, anúriával járó veseelégtelenség, 
dextrántúlérzékenység. · 
Adagolás. A kapilláris keringés javítására a kezdő adag 500-1 OOO 
ml30-60 perc alatt, szükség szerint még aznap további 500 ml,-·majd 
5 napon át naponta 500 ml. Tromboflebitisz, csökkent artériás és 
vénás keringés esetén először 10-20 ml/ttkg (500--1000ml), 4-6 
óra alatt, másnap és a továbbiakban másnaponta 500 ml. 2 héten át 
fosztoperatív, poszttraumás szakban, a tromboembólia megelőzésé
re- a mútét alatt vagy rögtön utána -10--20 ml/ttkg;- majd másna-
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ponta ~ őrá alatt l>OO ml, 2 héten át. Érsebészeti mútétek előtt 500 
ml 3a.:-60 perc -alatt mútét közben- 500_ ml;_-·--utána:-4-6 -óra- alatt 
továbbL500 ml, .majd másnaponként, 2 héten.át 500 ml. . . : 
Gyermekeknek sokk .megelőzésére 5-,-1 O ml/ttkg, új$zülötteknek és 
csecsemöknek 5-,-10 ml/ttkg kezdetben legfeljebb 15 csepp/perc, 
később 8:.,10 csepp/perc sebesSéggel. . . . . . • . · 
Gyermekek akut hipovolémiás sokkja esetén 1S.,.2Q.mJ/ttkg; 30-45 
perc alatt. 
Újszülötteknek aszfixiában 20-30 ml injiciálható k-özvetlen·- a --köl-· 
dökvénába. · 

. Mellékhatások. Túlérzékenységi reakciók (bőrpir, ultikária;hideg
rázás, vérnyomásesés l általában az első dextráninfúzió adásának 
első néhány percében .• :Ekkor a ·bet~Qet.goodosa.n-li.gy"'Jn.i;keiH•Ha 
allergiás reakció! észlelünk, az infúzió:adásátleállitjuk·és-antihiszta-

c min-. kortikoid-; epinefrin:--stb;·-kezeléstkell kezdenL:-{Az-anafilaxiás. 
anafilaktoid reakciók elháritásának, kivédésének módját ;1. a:.786. 
-~). . . . 

Az infúzió-adása közben a sebfelszinen _észleltkapitláris·szivárgás.a 
megnövekedett átáramlási nyomás és -a megjavult kapillárisátáram- _ 
lás.köv.etk~zménye. -- - ~-.- .: -- - "" -,::-- r_,.·· 
Figyelmeztetés. Dekompenzált szíva.-_veseelégtelenségben •. vala.· 
mint policitémiában szenvedő betegnek-.különös óvato~ággal ad~:.; 
ható. Az infundálandó mennyiség, a beadás sebessége a beteg "~ 
általános állapotától. az artériás és a centrális véQ_ás _nyomásától 
függően állapitandó meg, figyelembe véve, hogy. a dextrán 2~25-
szörös_. vízmennyiséget is megk9thet. Gondoskodni kell _a folyadék
és az elektrolitegyensúly fenntartásáról,- kivált dehidrált_bete~k ke
zelésekor. (A nagy viszkozitású. vizelet üritése a- dehidráci<?j_e!.~.J \ 
Megjegyzés. Orvosi rendelő részére.- Állandó, 30 oC-ot meg:nefl) 
haladó hőmérsékleten kell tárolnL . . . ·. .., :> >-" 
Csomagolás. 500 ml 43,80 Ft; 6 x 100 ml 77,70 Ft: .· 

R H EO POL YGLUKIN Medexport 1400 
infúzióS-oldat -- - - - - --- -- · --

~t,';i~~~~~;ig?o?d~~~!~,n~~ iM~6,30-40 OOO) i•zotóniás (490 ml) 

J8V8118tók~_-_KaPillári_s 'véráram táS zaVarai,--pank!eatit!sz: periton'itisz: 
Traumás,_ operációs és égési sokk profilaxisa éS ke2:elé_se, ·-
Artériás és vénás keringési ·zavarok --trombózis,- tromboflebitisz -

--profilaxiSa és kezelése. -- ,- -. 
Szív-, ér--és-plasztikai-sebészetben a lokális-keiingés:javf~ása. 
Ellenjavallatok. Anúriával.járó vese,._.,-,súlyos. dekompenzációval 
járó .szívelégtelenség, dextránnal szel)lbeni túlérzékenység_ és_ -min
den olyan .eset, amelyben nagy mennyiségQ iv., fo_lyadékbev_itel el
lenjavallt.-.- V érzékenységre_ való,~hajlarn;"pl;- -trom_Qo~_itopénia.-

7.90 

Adagolás. Az adag és a beadás sebessége a speCiális indikációtól 
és a beteg állapotától függ. A kapilláris keringés zavaraiban-cseppin
fúzióban 400-1 OOO ml 30-60 perc alatt. Az adag 1500 ml-ig növel
hető. Tromboflebitisz, csökkent artériás és vénás keringés esetén a 
kezelés első napjátólkezdő adagként 400-1000 ml-t (10-20 ml( 
ttkg) iv. 4-6 óra·alatt, majd- minden második napon ugyanennyit 2 
héten keresztül. Posztoperatív és poszttraumás tromboe._mbó_lj_a meg-
előzése céljából 400-1000 ml-t (10-20 ml/ttkg). Az iiíflin'lmást a 
sebészeti beavatkozás alatt vagy utána, a lehető legrövidebb időn 
belül meg kell kezdeni, mivel a mellékhatások előfordulásának koc
kázatát így csökkenthetjük minimálisra. A következő napon a keze
lést további 400 ml adásával lehet kiegészíteni. Komoly trombózis
veszély esetén, pl. csípőnyaktáji törések, a hasüreg és a prostata 
malignus tumorai esetén, vagy ha az anamnézisben trombózis szere
pel, vagy hosszú ideig tartó fekvés esetén, a kezeléS 400 ml infúzió 
adásával kezdhető, még a műtét alatt vagy közvetlenül mútét után. 
Ugyanennyi adható a mútét utáni napon 4-6 óra leforgása alatt, 
majd minden második napon, 2 héten keresztül. Szív-, ér- és plaszti
kai sebészetben 30-60 perccel a mOtét előtt 1 O ml/ttkg adag, az 
operáció alatt, 400-500 ml-es adagban, a mOtét után 5-6 napig 
ugyancsak napi 1 O ml/ttkg egyszeri cseppinfúzió ban. Különböző 
etiológiájú hipovolémiás sokk esetén túlnyomásos infúzióban törté
nő alkalmazása javasolt. 
Mellékhatások. Túlérzékenységi reakció jelentkezhet, ilyenkor az 
infúzió adásának megszüntetése és antiallergiás készitmények (anti-
hisztaminok, kortikoidok, epinefrin) adása javasolt. · 

· Figye1meztetés. óvatosság ajánlatos a gyors infundáláskor; figye
lembe veendők továbbá a 786. oldalon leírtak is. 
Megjegyzés. Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére kerül forga
lomba. 
Csomagolás. 1 palack (400 ml) 29,10 Ft. 

RINDEX 5 Human M 200 
infúziós oldat 
Összetétel. Na+ 68; K+ 3,5; Ca++ 1.25; Mg++ 0,50; Cl- 75 
mmöl/1 (ázaz litereriként 3,97 g nátrium-klorid, 0,26 g kálium-klorid, 
0,14 g kalcium-klorid, 0,05 g magnézium-klorid) és literenként 50 
g glükóztartalmú steril, pirogénmentes oldat. 
Energiaérték: 837 kJ/1 (200 kcal/l). Ozmolalitás: 430 mosm/1; 
pH~ 3,5-,.6,0. 
Javallat. Parenterális folyadék-elektrolit terápia bevezetése.
Ellenjavallatok. Hipotóniás dehidráció: hipotóriiás hiperhidráció 
(vízmérgezés); hipokalémia; diabetes mellitus. 
Alkalmazás. l v., cseppinfúzióban. Adagolása a beteg- klinikai- á!la-
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potától függ. Az infundálás sebessége általában 1000-2000 ml 
vihető be, súlyos dehidrációban legfeljébb 3000 ml/24 óra. 
Figyelmeztetés. Az oldat káliumtartalma viszonylag csekély, ezért 
a terápia során _;_--ép vesemúködés----esetén -:--a kálium pótl~sáról 
gondo$kodni kell. Az oldatban a. nátrium-klorid arány nem fiziológi
ás,_ így- a_ vjszonylag maga!; klm1dté;lrtalom miatt enyhén sayanyító 
hatású. Más gyógyszert.-az--oldatba tenni.'·a megbontott dnfúziós 
oldatot félretenni és késöbb felhasználni nem .szabad. Kizárólag 
tiszta•oldat.használható. 
Megjegyzés. Fekvóbeteg-gyógyintézetek közvetlenül az előállftó
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 31 ft. 

RINDEX.10 Human · M'\200 
infúziós oldat _ __ _. _ _ _ _ 
Összetétel: Na+ 68; K+ 3,5; Ca++ 1,25; Mg++ 0,50; Cl- 75 
mmol/1 (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 glükóztartalmú steril, pirogénmentes oldat. _ 
Energiaérték: 1675 kJ/1 (400 kcal/l). Ozmolalitás: •707 mosm/1: · 
pH= 3,5-6,0;. . \ 
Javallat. Parentorális folyadék-elektrolit terápia bevezetése.és egy:. 
ben a napi energiaszükséglet-részbeni fedezése. 
Ellenjavallatok. Hipotóniás dehidráció;. hipotóniás hiperhidráció 
(vízmérgezés); -hipokalémia; diabetes .méllitus.-- · 
Alkalmazás. l v., cseppinfúzióban. Adagolása ·a beteg klinikai átla
.potától.függ.·Az infundálás sebessége általában40-60 csepp/perc 
(max. 80 csepp/perc). Naponta általában 1000-2000. ml vi,het(i'J)e;, 

. súlyos dehidrác.ióban legfeljebb 3000 ml/24 .óra. · • . 
Figyelmeztetés. L: Rindex 5. --~---"-
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenü.l az előállitó
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 36,90 Ft. 

RINGER-ACETAT S-5 Human M 200 
infúziósoldat .:", . . -· ·: 
'összetétel_. Na+ 140; K+ 4; Ca+* 2,50; Mg++ 1;00;.CI-, 106; ····· .. ~~ .. 
acetát 45 mmol/l.(azaz literenként 5;55 g .náirium-klorid, 0,30 g 
kálium-klorid, 0,28 g kalcium-klorid, 0,09 g magnéziumokJorid, 
3,69 g nátrium:-acetát) és literenként_ 50 g szorbittartalmú ·steril, 
pirogénmentes oldat.- _ 
Energiaérték: 837 kJ/1 (200 kcal/l).-. Ozmolalitás: 579 mosm/1; 
pH=;3,5-7,0. . . ,. 
Javallatok. Hipovolémiás sokkállapot bevezető kezelése, dehidrá
ciós.állapotokban folyadékpótlás ·(lúgos emésztónedvek• vesztése, 
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íleusz, égés, traumák után; továbbá mOtétek közben fellépő folya· 
dékve~zteséQek); folyadék- és elektrolitszükséglet fedezése. Olyan 
má)mukodésl zavarok, malyekben a laktát lebontása elhúzódik Vagy 
teljesen gátolt. 
Ellenjavallatok. Hipertóniás hiperhidráció; oligo-, ill. anúria; kar
diális dekompenzáció; metabolikus alkalózis. 
Alkalmazás. lv .. cseppinfúzióban. Adagolása a folyadékveszteség
től függ. Az infundálás sebessége max. 120-180 csepp/perc.Jltltalá· 
ban 1000-1500 ml adható 24 óra alan. Nagyfokú extracelluláris 
folyadékveszteség esetén 4000 ml-ig terjedhet a bevitt mennyiség 
24-48 órán belül. Égés esetén az első 8 óra alatt adható mennyiség: 
0,8-1 ml/ttkg x égett testfelület (%-ban). A következő 8 órában 
hasonlóan kell eljárni, majd a további 24 óra alatt ugyanilyen módon 
kell az adagolást folytatni. 
Hipovolémiás sokk kezdeti szakaszában a becsült veszteség hátom
négyszeresét kell adni. 
Figyelmeztetés. A napi folyadék- és elektrolitszükséglet fedezésé
re alkalmazva egyidejűleg gon9oskodni kell megfelelő mennyiségű 
víz és káliumion bevitelérőL Egés esetén a kezelést plazmapótló 
oldatokkal is ki kell egészíteni. 
Az oldatban a nátrium-klorid izotóniás mennyiségű. Szarbittartalma 
a napi minimális szénhidrátszükséglet fedezését biztosítja. 
Oligo-, anúriás állapotban adása óvatosan -megkísérelhető, de az 
infúzió adása folyamán a só-folyadék egyénleg alakulását gondosan 
követni kell. 
Más gyógyszert az oldatba tenni, a megbontott infúziós oldatot 
félreten-ni és később felhasználni nem szabad. Kizárólag -tiszta oldat 
használható. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyógyintézetek közvetlenül az elóállitó· 
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 42,60 Ft. 

RINGER-LAKTAT Human M 200 
infúziós oldat 
Összetétel. Na+ 140; K+ 4; Ca++ 2,50; Mg++ 1,0; Cl- 106; 
laktát 45 mmol/1 (azaz literenként 5,55 g nátrium-klorid, 0,30 g 
káliumklorid, 0,28 g kalcium-klorid, 0,09 g magnézium-klorid és 
5,04 ~f nátrium-laktát) tartalmú steril, pirogénmentes, izotóniás 
elektrolitoldat. pH =3,5-7,0. 
Javallatok. Hipovolémiás sokkállapot bevezető kezelése, dehidrá
ciós állapotokban folyadékpótlás {lúgos emésztőnedvek- vesztése, 
íleusz, égés, traumák után, továbbá műtétek közben fe_llépő folya
dékveszteségek); folyadék- és elektrolitszükséglet fedezése. 
Ellenjavallatok. Hipertóniás hiperhidráció; laktacidózis; oligo-
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ahúria; kardiáliS dekompenzáéió;: métaholikus 'alkalózis, -VentilláCiós 
alkaló~is;- ~úlyo_s_-májmúkőd~si zavarok: ' 
Alkalmazá_s~,_-~v., cSeppinfúzióban. Adagolása--a fOlyadékVeszteseg
től függc'J\~.infundálás sebessége max. 12(}-180 csepp/perec Altalá
ban 1 00(}-1500 ml.adható. 24 óra alatt. Nagyfokú extracelluláris 
folyadékveszteségesetén 200(Hl0QOml"igterjedhet a bevitt rneny' 
nyiseg··24'-48 ·órán belül. · ·· • • · ·• • •··. · 
Égés esetén az•elsó 8 óra alatt adható mennyiség: 0,8-1 ml/ttkg x 

.égett testfelület. (%'ban). A következő 8 órában hasonlóan kell 
eljárni, majd a további 24 óra alattugyanilyen módon kell az adago
lástfolytatni. 'Hipovolémiás spkk k~zdeti szakaszában a becsült-vesz-
teség három-:.négyszeresét keU adni. · 
Figyelmeztetés. L.: Ringereacetát Sc5; ··· . . . 
Megjegyzés.· Fekvóbetegcgyógyintézetek· közlletlenül az előállító' 
tól szerezhetik be: · • 
Csomagolás. 500 ml 29,60 Ft. 

ROCMALAT KONC; Hek mM 990 
oltlat infúzió készítéséhez 
Hatóanyag. 19,1 g L-arginin; 7,6 g DL-almasav 50 ml oldatban:· 
JEiV.alliltok: Méjkóma~ precoma hepaticum, portális en·cefalopátia, 
májelégtelenség'_ hiperammóniával járó -esetei, -exogén májkómá. 
Egyéb eredetil hiperammóniéiniában a vér amnióniaszintjénekcsök- ·~ .. _ 

', 'kéntés_e; 
Májcirrózis (különösen alkoholos eredetű), enyhébb fokú májelég
telenség. Portokavális anasztomózist'(shunt-operáció)- kisérő Stu-
por, stuporhaj Iam. -_ : :~ 
Oesophagusvarix-vérzés vagy egyéb eredetű gasztrointe_sztirialis 
vérzés által kiváltott ammónia-encefalopátia; -vérzési sokk;: égések/ 
Ellenjavallat. SúlyoS veseelégtelenség. ·-~---
Adagolás és alkalmazási mód.-- Kizárólag' hígítva,-·iv. -tartós 
cseppinfúzió formájában alkalmazható. Az alapoldat megválasztása 
a beteg elektrolit- és folyadékigényétól függ. A kezdő adag általában 

, 1 0(}-150 ml (2-3 üveg) naponta. Az üveg tartalma25(}-500 ml,nem 
alkalikus infúziós alapoldattal (aqua dest. pro inj., 5%-os glükóz-, 

.l:e.~~$Í~e~~ek!r~!itöldat stb,) hígítandó, A&ead~s sebes~,~ge: 6Q:-80 

/ Figyelmeztetés:. Kezelés alatútjánlatos a- labOi"atóriumLparaméte,. 
rek: {ionogra·m, ·sav.:. bázis státus; esetleg plazmaammó-nia:..szint) el-
lenőrzése. -
Megjegyzé-s; Kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti ( gondOzóintéze-
til felhasználásra,, . ', · · 
Csomagolás. 50 ml 40,60 Ft, 

SALETANOL D-5 Human M 200 
infúziós oldat 
Összetétel. !Ifa+ 77; cl-77 mmol/1 (azaz literenként 4 5 g nátri
um-klorid) és literenként 50 g glükóz, 50 g alkoholtart~lmú steril 
pirogénmentes oldat. ' 
Energiaérték: 2324 kJ/1 (555 kcal/l); pH=3,5--6,0. 
Javallat. Folyadékpótlás és energiabeviteL . 
Ellenjavallatok. Hipotóniás dehidráció; hipotóniás hiPerfffl:fráció 
(vízmérgezés); hipokaléniia, májparenchima-károsodás· diabetes 
mellitus. ' 
Alkalmazás. lv., cseppinfúzióban. Az infundálás sebessége max. 
40 csepp/perc lehet, alkohalra vonatkoztatva 0,1 g/ttkg/óra. A be
vitt alkohol nem lehet több mint 1 O g/óra, legfeljebb 8(}-1 00 g/nap. 
Figyelmeztetés. Más gyógyszert az oldatba tenni,-a megbontott 
infúziós oldatot félretenni és később Jelhasználni nem szabad. 
Kizárólag tiszta oldat használható. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlen ül az_ előállító
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 37,50 Ft. 

SALETANOL D-10 Human M 200 
infúziós oldat 
Összetétel. Na+ 77; Cl- 77 mmol/1 (azaz literenként 4,5 g nátri
um-k~orid) és literenként 100 g glükóz, 1 00 g alkoholtartalmú steril. 
p1r.ogenmentes oldat. 
Energiaérték: 3161 kJ/1 (755 kcal/l). pH=3,5-6,0, 
Javallat. Folya:dékpótlás és fokozott energiabevitel. 
Ellenjavallatok. L.: Saletanol 0-5. 
Alkalmazás. lv., cseppinfúzióban. Az infundálás sebessége max. 
40 csepp/perc lehet, alkohalra vonatkoztatva 0,1 g/ttkg/óra. A be
vitt alkohol nem lehet több mint 1 O g/óra, legfeljebb 8(}-1 00 g/nap. 
Figyelmeztetés. L.: Saletanol D-5. 
Megjegyzés. Fekvőbeteg-gyágyintézetek közvetlenül az előállító
tól szerezhetik be. 
Csomagolás. 500 ml 43,70 Ft. 

SALSOL A Human M 200 
infúziós oldat 
Összet~tel. Na+ 154; Cl- 154 mmol/1 (azaz literenként 9 g nátri-
um-klond) tartalmú sterit pirogénmentes izötóniás elektrolitoldat 
Ozmolalitás: 308 mosm/1. pH = 4,(}-7,0. 
Javallatok. Hipoklorémiás alkalózis; traumás, vérzési, égési sokk
ban a volumenpótlás elkezdéséhez addig, amíg megfelelő oldatokkal 
(vér, plazma, plazmapótszerek, Ringer-laktát stb.) a sokkellenes 
terápia folytatható; testüregek (pleura, peritoneum, orrmelléküregek, 
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hólyag stb.) öblitése; mútétek kÖzben alkalm~zótt korTÍpresszek. 
csíkok stb. nedvesltése. _ _ · ~ 
•Ellenjavallatok. Hipertóniás dehidráció; hiperhidrációs állapotok 
(ödémák); hipokalémiás alkalózis; hiperkalémia. ..· ... · .. · ., · < 
Alkalmazás, .lv., cseppinfúzióban. Kivételesen sc; is adható: Az 
infundálás ·sebessége max. 80 csepp/perc, ill.·. 250 ml/óra lehet. 
Adagolása az extracelluláris veszteség mértékétól függ; általában 
500--1000 ml/24 óra, max. 
-Figyelmeztetés. Elektrolitmentes szénhidráttartali"riú -oldatokkal 
megfelelő arányban elegyítve, különböző töménységú oldatok ké-
szítésére alkalmas. _ _ 
Más gyógyszert aZ óldatba tenni ·csak:abban·az:esetben.szaba-d; ha 
a- béadandó- gy6gy$Zer:-~alkalmazási --·eló_irf;lta·~-iZotpniá,s·,_-:konyhas~ol
datta.l. való hlgítást javasoLMegbontott infúziós•o!datot·félreterihi és 
később felhasználni nem szabad.·· . 
Kizárólag tiszta oldat használható. Száraz, hűvös helyen tartandó. 
Megjegyzés. Fekvóbeteg-gyógyintézetek közvetlenül az előállító-
tól szerezhetik be. · 
Csomagolás. 500 ml 18,60 Ft. 

SZEROBAKTERIOLÚG lAl 
KÉSZITMÉNYEK. 

IMMUNOLOGICA 

A fert6z6 betegségek megel6zését. gy6gy!tásilt vagy felismerését szolgátják. A Magyar Gyógy. 
szarkönyv antigén és antitest hatásUakra osztja ezeket a készítményeket. 
Immunológiai értelemben antigéneknek azokat az anyagokat nevezzük, amelyek az élő szarve
zethe juttatva, fajlagos (specifikus) ellenanyagok (antitestek) képz6dését váltják ki, és a kelet
kező antitestekkel a szarvezeten kivül (in vitro) is reagálnak. Bár az immunitásaszó szaros 
értelméban védettséget jelent, ma az orvosi gyakorlat az immunizálás kifeijezését sokkal tágabb 
értetemben hasznélje és olyan esetekre is alkalmazza, amikor az ellenanyagok termelődését nem 
baktériumok vagy vlrusok, toxinok, hanem egyéb sejtes elemek (pL idegen csoportú vörösvér
sejtek) vagy nagy molekulájú, testidegen szarves vegyületek (pl. fehé~ ék, póliszacharidok stb.) 
váltják kL Az antitestek a keletkezésüket kiváltó antigéntől, az alkalmazott vizsgéleti módszertől, 
ill. az in vitro tapasztalható-hatésuktól függóen baktericid, virusközómbósító, antitoxikus, preci
pitáló, komplementköt6, opszonizáló stb. hatású ellenanyagokra oszthatók. Az -antitesteket 
immunglobulinoknak is nevezik, mert a vérsavó globulinfrakciójában (főként a y- és a 13-globu
lin-frakcióban) mutathatók ki; lényegileg az antigén hatására specifikosan mósodult szérumfe
hé~ék. Az emberi immunglobulinokat IgG, IgA, IgM, IgD, IgE osztályokba soroljuk. Az antigén 
hatésú -óltóanyagok csoportjéba azok a készitmények tartoznak,.amelyek a szarvezetben ellen
anyag-termelést váltanak ki vagy a vérsavó ellenanyagainak in vitro kimutatására szolgálnak, 
mlg az antitest hatású készitmények csoportjába a különböz6 ellenanyagokat tartalmazó széru
mok sorolandók. 

l. Antigén hatású készitmények 

VACCINAE 
Élő, gyengftett vagy elölt mikroorganizmusokat tartalmaznak, vagy pedig azok kivonatanyagai
nak, ill. anyagcseretermékeinek felhasználásával készülnek. E csoporton belül a védó oltóanya
gok a szarvezet aktfv immunizálására szolgálnak, arra serkentik a makroorganizmust, hogy 
aktlvan, saját maga teremtse meg az egyes kórokozó mikroorganlzmusokkal szemben az aktív 
védettséget biztositó, specifikus immunitást. A védőoltások hatására az aktiv immunitás arány
lag lassan, 1-2-3 hét alatt fejlődik ki. de hosszú ideig megmarad, és mint megelőző eljárás, 
eredményének-tartóssága folytán a fertöző betegségek elleni kűzdelem egyik Jeghatékonyabb 
fegyvere (pl. diftéria, tifusz, himlő). Az aktiv immunizálás eredménye az oltottak individuális 
reakciókészségétől. az oltóanyag milyenségétől és alkalmazási módjától függ. Az antigének 
hatékonysága jelentősen növelhető, a védettség eléréséhez szükséges oltások száma csökkent
hető •. ha a felszívódás lassúbbá tétetére az illető antigéneket alumlniumtartalmú csapadékhoz 
kötik. 
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Hosszabb lefolyásií.- imikacsa n gy6Qyul6 megbetegedések, eQ'Yes eseiéiben (pl. Sfaphylococ· 
cus-fe_rtőzések~ trychoPhytiáz_is) az_ aktiv ilnmunizá_lás __ gy6gy_ltás céljából is_ alkalfTia_zhat6;_ ·a 
kórokozók el_öl_t tenyé~~eibői késziil_t vakcin~k emelkedő ad~gjainak parenterálls bevit6lére a 
gy6gyul~s sok esetben-hamartibb. következik be. 

A) összetétel. 
. Az antfgén hatású Óltóariyagok ·natóanyag-tartalrll'uk, ill. készltéSi fnódjuk 'alapján' aZ ·alábbi 
f6csoportokra oszthatók: 
1. Az é/6, gyengftett mlkroorgahizmusokat tanafmaz6 oltdimyagok közül emberi fertőzések 
megelőzésére- a himlőnyirkot és a BCG-vakcinát alkalmazzlik kiterjedten. ,.Az ezekben levő 
mikroorganizml.isok ·a szarvezetben -elszaporodnak és enyh~ fertőzést hozva létre, a makroorga
nizmust sokkal fokozottabb ellenanyag ·termelésre serkentik,·--mintha ·-ugyanezek ·az -.antigének 
elölfállapotban kerültek volna alkBim:Sz!sra·. 
2. AZ elölt' mikroorgiinízintisokai'iáftalinaZO\olióaiiljáiJOii ·szAma·--lénye·geserl-·'nágyobb~----Egy 
részük baKteriélis- fer1őzések"megel6zéSére'-'lts kezelésére-szolgél. -A baktériumok:elszaporltása 
biológiai tulajdonségainak legjobban ·megfelelő folyékony vagy szilárd táptalajOkon történik, 
majd az élettani konyhasóoldatban szuszpendélt :mikroorganizniusoka't vagy -kémiili eljárással 
(fenóllal; formalinnal stb.), vagyfizikai módszerrel (rendszerint hővel) ölik e~ majd a szuszpen. 
ziót a táptalajszennyezéstől ismételt centrifugálással és mcslissal szabaditják meg. A bakteriális 
vakcinák hatóértékét a m\-enkénti csiraszámmal fejezik ki;immunoQén hatását állatklsérletbe~;~ 
ellenőrzik. A -vlrusvakCinák elólillítása és élie-nőrzése lényegileg hasonló 'módon--történik. t 
3; Baktériumkivonatok-nem Specifikus-kezel/Js céljára, a kórokozókravaló-tekintet nélkül a'' 
_ szarvezet természetes gyógyszerejének fokozlisára is alkalmazhatók. A N eurolysin (Staphylo
cOccus aureus és B. prodigiosum autolizátuma)· és a Polysan (apatogén sarcinák lizátuma) a 
szarvezet aktiválására,- áthangolására szolglilnak; Hasonló célra alkalmazható a-sejtfal-polisza
charidokat tartalmazó Mannozym is. 
4. A toxinak a toxintermelő baktériumok (C. diphtheriae, Cl. tetani stb.). levestenyésZeteinek 
baktériummentes szúrletei. Az el &í llltásukra szeigá ló táptalajok- a szérumanafilaxi~, veszétYé~ ·-, 
nek megelőzése érdekében - állati fehérjét még nyomokban sem tartalmazhatnak. A Diftéria-,:' 
és a Tetanusz-toxinak hatóértékét a tengerimalacon, ill. egéren márt legkisebb halálos adáQgiií
(DLM "" dosis/eta/is miníma), fejezik ki. A kellók~ppen hlgltotHoxinok az antitoxikus immuni
tás bórpróbával történő megállapltására is alkalmazhatók (Dick-toxin): intrakután-injiciélva 
fogékony egyéneken a befecskendezés helyén b6rplr jelentkezik. 
5: Atoxoidokat úgy nyerik, hogy a toxinokat formalin és hó-együttes hatáslival méregtelenltik. 
A toxoid ok a-tökéletes méregtelenltés után is változatlan immunizálóképességgel rendelkeznek. 

. Hatóértéküket az antitoxinnal kapott köt~dési reak_ci()k alapján fiokkulációs egys6gekkel (t~mes_ 
flocculans, Lf) vagy kötődési egységekkel (KE) fejezik ki: Az immUnegén h'atás'ülilatkfsérletben ·
ellenőrzik,- A toxoidok specifikus hatóanyaga a táptalajszennyezésektól és a klsér6·baktériumfe
hérjéktől kémiai kezelésset (pl. triklórecetsavas eljárással) elkülöníthető, az ily módon tisztitott 
és koncentrált toxoidok alkalmazása esetán a védőoltásokat sokkal. ritkábban követik ·oltási 
reakciók. A toxoidok csapadékos formában kerülnek forgalomba. 
&; A kombinált 'Oltóanyagok két vagy-több antigént tart8!mazna!c:-Védóhatlisuk legalább·olyail 
mértékú, mintha a szóban forgó antigéneket küiön-külön alkalmaznánk, Igy az oltások száma 
jelentősen csökkenthető. 
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7. Az antigén hatású diagnosztikumok a fertőzések in vivo; ill. in vitro módszerekkel történő 
kimutatására szolgélnak. A Tuberkulin és a Trichasan megfelelő mikroorganizmusok levestenyé
szeteinek besúr.ltett szúrlete. Kellő hígítlisban ezeket a készítményeket rendszerint allergiás 
bórpróbák végzésére használjlik, bizonyos esetekben azonban gyógyítás céljára is alkalmazha
tók. A diagnosztikus baktériumszuszpenziók emberi vérsavók agglutinintiterének meghatározá
.sára, Gruber-Widal·reakció végzésére szolgálnak. -

Alueszantigének forgalomba hozatala előtt specif/citás és érzékenység szempontjáj:lól-alaposan 
kivizsgált specifikus lipidantigéneket tartalmazó oldatok, ill. szuszpenziók. o- ---=_-.Ji/"'-~ 

B) Alkalmazlismód. 

1. Ellenjavallatok. A megelőzés céljából alkalmazott oltóanyagokkal csak teljesen egészséges 
egyéneket oltsunk. Nem szabad védőoltásban részesiteni lázas vagy súlyos betegségben (pl. 
tüdógyulladlisban, mellhártyagyulladásban, vesegyulladásban), heveny fertázó betegségben, 
kiterjedt gennyes vagy egyéb bórbetegségben.- súlyos keringési elégtelenségben, kiterjedt vize
nyővel járó vesebetegségben szenvedóket, továbbá erősen leromlott állapotban levő egy_éneket. 
Terheseket a hastifusz elleni aktiv oltások alól mentesíteni kell. Az EüM rendeleteszerint az 
orvos akkor is köteles a védőoltás alkalmazása előtt mérlegelni, hogy az oltandó egyén egészségi 
állapota az oltást megengedi-e, ha az oltésra kötelezett ill. gondviselője ez irányú kérelmet nem 
ad elő. Ha viszont valakinek a védőoltása közvetlen megbetegedési veszély elhlirltésa céljából 
szükséges (pl. tetanuszfertőzésre gyanús sérültnek), az orvos az érdekelt, ill. gondviselője 
beleegyezésével a mentesitó körülmények ellenére is alkalmazhat védőoltást 
A gyógyítás céljára szolgliló oltóanyagok (pl. Autovakcina, Polymycin) alkalmazlisa előtt feltét
lenül tisztézandó, hogy a kezelendő megbetegedéshez nem társul·e olyan kórkép vagy állapot 
(pL keringési elégtelenség, súlyos \eromlottslig), amelyet az esetleges oltási reakciók súlyosbft
hatnak, il_L károsan befolyásol hatnak. 

2. Az oltások kivitelezése. Az EüM rendeleteszerint az oltást végző orvos köteles gondoskodni 
arról, tiogy miríd az oltóanyag, mind az oltáshoz hasznélt eszközök kifoglistalan áRapotban 
legyenek. Az -oltóanyaggal kapcsolatban elkövetett hibákért (fertőződés, el cserélés stb.} elsó
sorban az orvos a felelős. 

Az oltásokat csak_frissen kifőzött fecskendökkel és túkkel ( himlőoltást Pirquet-llindzslival vagy 
oltógerellyel) szabad végezni. Csapadékos oltóanyaggal történő tömeges oltásokhoz 5 ml-esnél 
nagyobb fecskendőt ne használjunk. A diagnosztikus bórpróbák végzésekor (Tuberkulin stb.) 
az oltást tuberkulinfecskendővel (vagy ilyen hiányában 1/10 ml·es beosztású 1,0 ml-es Ae· 
cord.fecskendővel) kell végezni. A kifőzött fecskendók összerakásához ugyancsak kifőzött vagy 
léngon sterilezett csipeszt kell használni, mert a dugattyú szlirának kézzel való megfogása 
fertőzést okozhat. A steril tÍíket szintén steril csipesszel kell a fecskendóra helyezni. A tOket 
minden oltils utan villtani kell. Újrafertótlenltés 20 perces forralással történjék, Iehetóleg 1 ,5%· 
os szódaoldatban. Elhúzódó, tömeges oltások esetén időnként a fecskendőket újra kell sterilez
nL 

Az ampullák vagy üvegek felrázása után az ampulla nyakát lereszeljük, ill. az üveget elzáró 
gumidugót vagy gumilapot lejódozzuk, majd átszúrjuk és az oltóanyagat a fecskendébe felszív
juk. Csapadékos oltóanyagok esetében a felszívás után az oltást haladéktalanul el kell végezni, 
nehogy az oltóanyag csapadékos része leülepedjék. 
Az oltásra kerülők bőrét az oltlis helyén benzinnel Vagy alkohollalle kell mosni. tló kórokozóval 
(himlő, ·BCG) történt oltás után az oltlis helyét fertótlenltószerrel érinteni nem szabad. 
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A diagnosztikus bórpróblik céljára szolgáló készítményeket intrakután. a többi antigén -hatású 
oltóányagot általában szubkután alkalmazzuk. Izomba adandó a Diftéria-Tetanusz-Pertussis 
kombinált oltóanyag,. -Csapadékos oltóanyagok bór alá fécskendezésekor a fülelete's oitést 
különös ·gonddat-·ketUijükl f 
3. Ada'goliJs. A fnege/6zésre hasz"nélatosolt_óanyagok. különösen a toxÓidok esetében igen nagy 
jelentősége van az oltások közötti időköznek. A2. els~ oltás után_rendszerint csak ún. potenciális 
immunitás'(alapimmunitás) jön létre, és a szervezet csak a második oltAs után .termel nagyobb 
mennyiségben ellenanyagokat, ha a két oltás között 4--fíetes szünetet tartunk. Alapimmunitással 
rendelkezők esetében viszont már egyetlen oltás hatására is jelentékeny ellenanyag-termeléS 
indul meg (emlék~ető oltás). 
A gyógyításra alkalmazott vakcinlik (pl. Autovakcina, Polymycin) eselén az eredmény-szintén 
nagymértékben-függ a kezelés m6dját61.--Ezeket a készftményeket mindig individuálisan kell 
alkalmazni: alacsonyan megválasztott k'ezdeti· adag--után .a beteg illlandó~észlelése mellett 
fokozatosan· emeljük az adaQokat· rnindaddig, mig'·a' --klvánt·hatást el_ nem_értük;' A··kezelést.az 
eredmény--tartósabbá-tételére célszerű· még ezután is-- egy ideig folytatnL-Fontos--az--oltások 
közötti időköz megfelelő megválasztlisa is. Sorozatos ·oltások esetén újabb oltást addig ne 
adjunk;.mig az előző oltást követő reakció telj~n le ·nem zajlott. 
4. A véd6o/tások me/lék hatásai. A véd6o/tásokat követő kisebb vagy nagyobb reakciók gyakori-
Ságát több - részben az oltottakkal,- részben pedig az oltóanyaggal összefüggő - tényező ~ 
befolyásolja. Altailiban minél idősebbek az oltottak, annál gyakoribbak a mellékhatások. Szer~~_. · j 
pe van az individuális érzékeriységnek is; mert mindennapos·tapasztalat hogy .ugyanaz ~z 
oltóanyag .. ugyanolyan módon alkalmazva, ,az oltottak egy részén semmilyen reakciói nem vált 
ki, másokon padig mallékhatások megfigyelhetők. Az. oltási szövődmények gy11korisága és az 
oltási technikaközött-is szeros az összefüggés: csapadékos oltóanyag felülates oltása esetében 
sokkal gyakrabban jelentkezik .steril tályogw. mint akkor, ha az oltóanyaget mélyen az izomba 
fecskendezzük. Maguknak az antigéneknek-a reaktívitása is különböző:-a bakteriális :.antigént 
tartalmazó oltóanyagok alkalmazását gyakrabban követik oltási-reakciók,. mint a csak~oxoidot 
tartalmazök alkalmazását. Mivel a védőoltásokat követő első reakciók rendszerint ~ár n_éháily~ 
óra múl_vajelentkeznek, célszeríi az oltásokat az esti órákban végezni, hogy az esetleges reakciók; 
éjszakára, az ágynyugalom idejére essenek,. mert ilyenkor a tünetek-enyhébb alakban jeleritkéz~ 
nek. Kfvánatos, hogy az oltottak· az oltást követő ná pon az erősebb tesfi munkától tartózkodja-
nak. 
A !okálineakci6k az oltás helyén észlelhető plr, duzzanat. fájdalom, esetleg a regionális nyirok-
csomók duzzanata alakjában jelantkezl)ek.-A_ helyi tünetek egy-két-napig tartanak, a panaszok 
borogatással enyhfthetők. Csapadékos. oltóanyagok alkalmazása után néhány héttel ·egyes 
esetekben steril tályogok is megfigyelhetők, különösen akkor, ha az oltás felületesen történt. 
Ezl::k á stertt'táiYOQok rendszerint Sponiliri felsi:ívódriak: Ritkán á "védőoltáSOkat iiltiifífnOúiiakCió -- -
is-követi, láz, főfájás, rosszullét, hányás alakjában; .ezek a jelenSégek tüneti kezeléssel:jól 
befolyásolhatók. Mind a helyi, mind az általános reakciók gyakorisága lényegesen csökkenthe
tő, ha az oltások ellenjavallatait figyelembe vesszük és ha helyes.oltási technikát alkalmazunk. 
A gy6gyltásra alkalmazon oltóanyagokat helyi reakció,-gócreakció és általános reakció kísérheti. 
A mérsékelt reakciók· ilyen esetekben rendszerint a megbetegedés .Qyors javulását segitik elő, 
az adagokat azonban feltétlenül úgy kell megválasztant hogy az ·erősebb helyi és általános 
tünetek elkerülhetők legyenek. Sorozatosoltás esetén-csak akkor emeljük azadag ot ha az előző 
oltlisi-adag nem idézen eló·erós·reakciót.-·EIIenke:ző-esetben az előzően-adon adagOt ismételjük.-
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5. EltBrthatóstlg. Az antigén hatású készitmények a hőhatással szemben 'igen érzékenyek, ezért 
ált~lában 2~1 O ·c közötti h~érsékleten, száraz. sötét helyen tartandók. Különösen érzékenyek 
a dragnosztrkus bőrpróba céljára szolgáló toxinhlgltások és a himlőnyirok. Ezeket a készltmé
nyeket ~hezvételük után lehetőleg azonnal használjuk fel, addig is 0-5 •c közötti hőmérsékle
ten tartandók. 

Az antigén hatású szerobakterioló9iai készitmények felhasználhatósága lejárati időhöz kötött. 
A Magyar Gyógyszerkönyv szarint a lejárati idő általában a készltést61 Slámftandó, .a k&ítmé
nyek ~ozirozása és gyakran több hónapos ellenőrző vizsgálata csak azután történik -m~-~zért 
az antrgén hatásó készitmények annyival rövidebb lejárati idővel kerülnek forgalomba, mint 
amennyi időt a kiszerelés és az ellenőrző vizsgálatok igénybe vesznek. Az oltóanyagok megadott 
lejárati ideje csak megfelelő tárolás esetén érvényes. 

ll. Antitest hatású készitmények 
SERA ET IMMUNOGLIBULINA 

Egy-egy kórokozó antigénjei ellen ható specifikus ellenanyagokat tartalmaznak. Mivel a szerve
ze_tbe juttatva passzív immunitást hoznak létre, passziv hatású oltóanyagoknak is nevezhetők. 
A vérsavók els68orban gyógyfttJsra alkalmasak. egyes esetekben (l'l&gel6zés vagy diagnózis 
céljából is használhatók. 

A) Osszetétel. 

Hatóanyaguk. ill. készitési módjuk szerint az alábbi csoportokra oszthatjuk: 
1. Anativantitoxikus 8zérumokat úgy nyerik, hogyegészségesállatokat (lovakat, szarvasmarhá
kat vagy_j_uh~okat) a megfelelő antigén (diftéria-, tetanusz- stb. toxoid, majd -toxin) emelkedő 
adagjaival immF,Jnizálnak. Ha az állatok vérsavójában az antitoxikus ellenanyag megfelelő kon
centrációban mutathat6 ki, vért vesznek tőlük. A vér megalvadása utén nyert vérsavót 0,5% 
fenollal konzerválják. Mivel a natlv szérumok a labilis fehér.i'k kivállisa folytán zavarossli válhat
nak és az első időben hatóértékük is gyorsabban- csökken, legalább 6 hónapi tárolás után 
kerülnek szíirésre, majd töltésre. Az antitoxikus szérumok ml-enkénti hatóértékét állatkísérletben 
határozzák meg és nemzetközi egységekben fejezik ki. 
2. A koncentrált és tisztitott antitoxikus szérumokat a nati v szérumokb61 biokémiai médszerak
kel állitják elő. Az. antitexint tartalmazó fehérjefrakciót protealitikus kezelés után ammónium
szulfát jelenlétében hővel kezelik; ilyen körülmények között az inaktiv fehérjék kicsapódnak. 
SzUrés után az oldatból az antitoxintartalmú fehérjéket az ammóniumszulfát-koncentráció to
vá~bi emelésével.-különitik el az albuminektót az igy nyert csapadékot préselés után diafizáljá_k; 
majd az oldatot izotónilássá teszik. Az így koncentrált és tisztitott szérumokat 0,25% fenollal 
és 0,005% mertioláttal.konzerválják. ~ 

3. Az antibakteriális nat/v _szérumokat az antitoxikus $Zérumokhoz hasonló módon ~yerik. 
A lovakat sertéseket elölt vagy élő baktériumok emelkedő adagjaival immunizálják. A baktérium 
elleni vérsavók hatása a szervezetbe jutott mikroorganizmusok elpusztltésára irányul, értékmeg-
határozásuk állatkfsérletben történik. . _ 

4. A diagnosztikus állati savók előállitása során az állatokat gondosan kivizsglilt antigenicitá~ú 
baktériumtörzsek élő vagy elölt szuszpenziójlival, vagy szérumfrakciójával, ill. szérumával vagy 
vörösvértestekkel oltják. 
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'5;_ A vércsoport~meghatározó szérumokat (Serotyj), Anti 'o} úgy,áiÍftják eló,_ho~ rnagás 
agglutinil'"!literű;-esetleg-immunizált egyének vérSavóját a..ineÍiékagglutiniOek eltávol!tása után 
0,01%"tiomerzállal _konzervál ják, majd kapillárisokba ·vagy ~tszúrható-gumidugós üve!;Jcsékbe 

. osztják ·el, és'foi>fékonyan va~;~y-1iofilezetUIIapotban hozzák-forgalomba. 

B) Alkalmazásmód. - · - . 
1-. Adagolás:-Az-állati Szérumokat csak el őzet~- túléi"iékeilységi Proba u_tán·sza_Oá'd.:alkalmi:izní. 
A mege/6zésre alkalmazott szérumok védőhatásukat azonnal kifejtik- de reridszerint csak 2-3 
hetes-~_sszfv-immunitást biztosltanak. Mivel a védóhatás alacsonyabb értékű szérumokkal-is 
elérhető, a szérumanafilaxia megelőzése érdekében profilaktikus célra lehetőleg ne /ósavót. 
hanem szarvasmarha- vagy juhsavöt alkalmazzunk.- Ha.gyógykezelésre alkalmazunk-szérumO
kat, annál jobb ·eredményre számlthatunk. minél korábbi szakban kezdjük meg a sa.vó iojiciálá
sát.- A szérumadagok megválasztásakor figyelembe ,kell venni az eset .súlyosságát,· a beteg 
életkorát, testtömegét; ,.'általános-állapotát -éS a :járvány-·je!le9ét; -~-
2. AzfJitások kivitele .. A megel6zésre alkal_mazott szérUmokat re-:adszerint bőr-alá.oltjuk. Gyógy
kf!zelés esetán viszont az 'izomba történő adás ajáillatos. Az intravérlés széruminjekciónak nagy 
előnye a gyors felszivódás, hátránya a szérumsok.k fokozott veszélye. Az intravénás szérumkeze
lést ezért -iehetőleg csak· súlyos esetekben, -kórtiázba'n végezzük; -ilyenkor -a testhőmérsékletre 
meleQftett ·szérumot lassan injiciáljuk intravénásan. Egyidejílleg ajánlatos bizonyOs---széruni· 
me n nyiséget izomba vagy bőr alá is fecskendezni, mivel azérbeadott ellenanyagok gyors_abbl!n· 
ürülnek ki. · 

3. Szérumbetegség. A szérumok parenterálls alkalmazását követő oltási reakciók megjelenási 
időpontjuk és klinikai képük alapján két csapartra oszthatók;: 
A SzCíkebb értelemben vetf 'széruinbetegség rendszerint a szénlm adását követő 6-1 O; napOn 
jefenik.ineg: Az oltás hely:én pír észlelhető, amelyet- néha keringési elégtelenség vagy Izületi 

· fájdi:!irilak kíséretében·....: az égész teStre kiterjedő Viszkető kiütés (Urtikária)."-ödéma kövel:. 
-A SZé'i"UinbE!tegség e tlpusá:nak időtartlima 2-3 nap. Ha a tünetek a szérum adáSát köv~ően 1-6 
nap között'jelentkezhek, gyorsitott reakcióról beszélünk. A szérumbetegség tüneteLkaiciúm~ és 
antihisztaminkéSzitmények adásával és'prokaii'lÍlal enyhlthei:ők: A szérumbetegsé9 Qy-akoriság8 
és az alkalmazott szérum "mennyisége és milyensége köi:ötrhatározoh összefüggés álla.jHthatÍl 
meg:Azonos fehérjetartalom mallett magasabb hatóértékű szérumokés különösen a koncentrált 
és tiSztlt~tt Szérumok adását ritkábban követi szérumbetegség,lilint az alacsonyabb-hatóértékű 
natlv szérumokét. 
Széiúmsokkr6Lakkor bSszélünk, ha a szérumadás Után azon'nal>vag·y legfeljebb-24 órán _belül 
jelentkeznek a tünetek: légszomj, 'keringési gyengeség, sápadtság, YeritékéZé_s, esetleg gyorSan 
kialakuló helyhiizeny_ő alakjában. Ilyen azonnali reakciók rendszerhit Olyan .e(lyérieken észhHhe
'töiC'ií:k1K --etetüK1o1V<iitiái'Ckol"ábbaíi · ugyahá'nhak --az '·éllatfájriak- ·a "'SZért:rmavat4<áptak ·-oltást 
{szérumanafilaxia). Igen ritkán, különösen alierglés betegségekben ·SzeriVedő egyéneken az 

-azonnali tüiletek akkor is' jelentkezhetnek, ha Sz illetők a szöban forgó á-llatfaj savójéval koráb
ban még· sohasem kaptak oltást (primer szérumsokk). A tünetek légző- és vazomotorközpo.nt
izgátókkal.{pJ: kOffein), SZ1mpatikuS 1/éQkészülékeket izgatókkal (adterialin, efadrin stb;).-r!i)nd-

. szerint jól befolyásolhatók, és a kezdetben igen súiY9S.állapbt --:·ritka kivételektól el tékintve -

gyorsan javul. 
A szérumanafilaxia veszélyének felismerésére túlérzékenységi próba végzendő: az alkalmazandó 
szérum-k-is mennyiségét---(kb. 0,1 ml-t) izotóniás konyhasóoldattal10-szeresre-h1gltjuk,.és a 

higitásböl 0,2 ml-t injiciálunk intrakután. Ha az oltás után 1-2-órán belül--a befecskendezés 
helyén duzzanat és bőrplr létható, az érzékenységi próba pozitív. Ilyenkor a széi-um teljes 
adagjának alkalmazása előtt a szarvezetet deszenzibilizálni kell. A deszenzibilizálást általában 
a következő módon végezzük: a szelvezet hozzészoktatása céljából 0,2, 0,5 majd 1 ,O ml-t 
injiciálunk óránként intrakután. Ha a túlérzékenységi próba pozitivvolt a szérumot még deszen
zibilizálás után se adjuk intravénásan, csak izomba. 
A szérumanafilaxia megelőzésére ajánlatOs, ha -a megelőző oltásokat nem lósavóval, hanem 
szarvasmarha- vagy juhsavóval végezzük. Ebben az esetben a gyógyltö sz~um_~-' során 
szérumanafilaxia veszélyétől - más állatfaj savójáról lévén szó - nem kell tartani. 
4. A szérumok eltarthatósága. 2-1 O "C kőzötti tárolás esetében az antitoxikus szérumok --3 évig, 
az antibakteriális és az agglutináló szérumok 2 évig tarthatök el az utolsó szúréstól, ill. énékmé
réstól számftva. A vércsoport-meghatározó szérumok 0-5 "C közőtti hőmérsékleten 6 hónapig 
használhatók. Mivel kellő tárolás esetán is az antitoxikus szérurnok évenkénti értékcsökkenése 
5-6%, az ilyen szérumoknak forgalomba hozatalakor legalább 20% antitoxintöbblettel kell 
rendelkeZniük. A liofilezett szérumok lejáraJi ideje: 5 év. 

A VII. Magyaf Gyógyszerkönyv- a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően-a fagyasztva szárftott 
készítményeket krioszikkáltnak {liofilezett) nevezi. Mivel az új kifejezés megjelenése az igy 
készült szérumok, vakcinék cfrnkéjén hosszabb időbe kerül, célszarűnek látszott ebben a könyv
ben az eddigi nliofilezettH megnevezést alkalmazni. 
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2.3.1-SZ'ÉRUMOK 

ANTIBOTULIQUE A +B Pasteur R 100 
-,·siérum 

Összetétel. AnticA lószérum, 2500 NE antitoxin/ml, anti-.B·Iószé
rom 250 N E antitoxin/ml, .tartósltószer.. 3%. tr ikrezoL 
Javallat. Botulizmusmérgezé~·ke:Zelése .. > :• 
Adagolás. Napi átlagos.:adagja 0,5:ml/ttkg: Beadása előtt gyors 
deszenzibilizálás végzendő: negyedóránként O, 1 ml. 0,25 ml, végül 
a téljes rnennyiség. Súlyos esetb~n abeadandó mennyiség.fele im., 
másik fele sc. adandó. -A tünetek visszafejlődéséig azonos mennyi
ség adandó a következő napokban is. 
Figyelmeztetés. Különösen súlyos tünetek- (szemmozgató-,- il}/--
légzőizmok bénulása) esetán korszera reanimáció,- ill. asszisztált 
lélegeztetés szükséges. 
Megjegyzés. il< Javallala szerinti betegség kezelésére a kezelőor-
vos (_körzeti,- üzemi. körzeti gyermekorvos, szakrendelés szakorvosa) "'-'-
térltésmentesen rendelheti. A 4.6 fejezetben felsorolt intézmények-
ben szerezhető be. 
Tárolás: 2-10 oc hőmérsékleten. Nem fagyasztható; 
Csomagolás. 1 üveg (20 ml) 264,90 Ft: ., -

ANTIVENIMEUX Pasteur .. R100 
- szérum 

ÖssZetétel. Vipera aspis, V. berus és V. ammadytes mérgével im
munizált lovak tisztitott steril vérsavója. Hatóértéke minimum 1 00 
DLso/ml V. aspis, 50 DL50/ml V. berus és 100 DL,;0/ml V. ammody-

·tes mérget semlegesit. . ·· _ 
Javallat. Európában honos viperák okozta klgyómarás. 
·Adagolás'5 ml sc; vagy im.mielőbboScctöbbponton-amaráshelye 
körül. Gyermekeknek azonos mennyiség adandó, mint felnőttnek. 

-Az esetlegesen alkalmazott szorítókötés az i nj. beadása után azonnat 
megoldandó. 
Ha orvos nyújt segltséget, gyors deszenzibilizálás ajánlott: elóbb O, 1 
ml, majd 0,25 ml sc. vagy im., végül a teljes adag, néhány perces 
időközökben. 
Ha a szérum alkalmazása késedelmes volt és különösen,- ha helyi 
(jelentős ödéma, bőrbevérzáses folt) vagy.általános.tünetek (há-
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nyás, nehézlégzés) jelentkezik, nagyon ajánlott máSodik ada·g szé~ 
rüm adása. 
Figye_lmeztetés. A megmart személy orvosi ellénórzése szükséges 
a tünetek további megfigyelése és/vagy kardiotonikum alkalmazása, 
_az artériás nyomás helyreállítása, a hemosztázis megfigyelése. a 
szérum esetleges ismétlésa céljából. 
Megjegyzés. + Javallala szerinti betegség kezelésére a kezelőor· 

. vos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendeléS-:szakmvosa) 
térltésmentesen rendelheti. A 4.6 fejezetben felsorolt intézmények~ 
ben szerezhetö be. Tárolás: 4-6 oc hőmérsékleten. Lejárati idején 
belül max. 2 hónapig 20-25 'C-ig tejedő hőmérsékleten tartható 
felhasználási készenlétben. 
Csomagolás. Szérumszerelékkel és fertőtlenítő tamponnal 1 amp. 
(5 ml) 209,60 Ft. 

COOMBS Human X 100 
anti-humán-globulin kecske-, ill. nyúlszárum 
összetétel. Anti IgG-t, anti-IgA-t, anti-lgM-et és ·anti-komple
ment (a_nti- C3) komponenseket tartalmaz. Tartósí~ószer: Q.2% nátri-
um-azid. · 
Alkalmazás. A Coombs-szérum az emberi vörösvértestekre irányu~ 
16 heterohemagglutininektól mentes, csak az inkomplett ellenanya~ 
gakkal szenzibilizélt vörösvértesteket agglutinálja. 
A negatív reakció inkomplett ellenanyagok hiányát jelzi a vörösvér
t~st.~ken. 
A poZitiv reakció annyit jelent, hogy a vörösvértestekhez fajlagos 

~,ellenanyag kötődött; az ellenanyag specificitására azonban ebből a 
· reakcióból még nem következtethetünk - megállapítására további 
vizsgálatok szükségesek. A Coombs-szérum kétfélemódon használ-
ható: · · 
a) direkt reakcióként a mér a vörösvértestekhez kötődött inkomplett 
antitestek kimutatására, újszülöttek, hemolitikus betegsége, szerzett 
hemolitikus betegségek, hemolitikus transzfúziós szövődrnények 
felderítésére; 
b) indirekt reakcióként az emberi vérsavóban megjelenő inkomplett 
hemagglutininek kimutatáséra, transzfúzió előtti kompatibilitési 
vizsgálatok esetén, betegek és véradók esetleges ellenanyagainak 
kimutatására és azonositására, ismert specifitású tesztsavóval a 
megfelelő vörösvértest-antigén kimutatására (pl. Rh/0"). A vizsgá
lat és az elemzés módjának részletes leírása a készítmény kísérőiratá
ban olvasható. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészségűgyi inté· 
zetek száméra van- forgalomban. 
Tárolás: 0-5 .. C. hőmérsékletű, száraz helyen. Lejárati idő: 1 év. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 44.40 Ft. 
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DIFTÉRIA EllENI JUHVÉRSAVÓ Human, R 100 
3000 NE tisztflott liofilezett 
,összetétel. Tisztitott-és koncentráltdiftéria elleni-jUhimmungfobu
lin. Hat(!érték: 3000 NE/amp.; tartó:sftószer: 0,25% fenol. 
JavaUat. Diftéria.· · ·. " ,. . ·. ·· . · , 
AdagOlás. L.: Diftéria elleni lóvérsavó, tisztitótt-ás koncentrált: 
Megjegyzés;•.+ Ja~allata szerinti;betegség ·kezelésérea.kezélőor- · 
vos_ (körzeti, üzemi. körzeti gyermekorvos~·szakrendelés orvosa) térí-
tésmentesen rendelheti. ~ -
Tárolás: 2-1 O •c hőmérsékleten. Lejárati idő; 5 év. 
Csomagolás .. 1 amp. + oldószer (15 ml) 80.40 Ft. 

DIFTÉRIA ELLENI LÓVÉRSAVÓ . Human R 1 00 
tisztított és koncentrált 
10000 NE és 20.000 NE .. 
Összetétel •. Tisztrtott diftéri8-16Vérsavó kon_centrá"it immunQiObti~ 
liojainak steril oldala. Fehérjetartalom legfeljebb. 12%. Hatóérték; 
. 1000,.ill. 2000 NE/mL. Tartósftószer; .0.25%fenol. 
JavaUat. Diftéria. .. . . 
AdagJiás. Feln6tteknek: Enyhe esetekben 5000--10000NE, kö,,· 
zépsúlyos . esetekben 1 00 000--200 .OOO NE .. ,Gyermekeknek:. 2 {{v 
alattiaknak a fenti adagok fele, 2-15 éveseknek*-* része. \ 
Megjegyzés. ill Javallata_szertnti betegség kezelésére a-ke~elóor-' 
vos (körzeti •. üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés o_rv_osa) ·téri- "-c... 

tésmentesen rendelheti. "" . _ 
Tárolás; 2~ 1 O ·c hőmérsékletű száraz. sö_tét helyen. Lejárati idő: 3 év. 
Csomagolás.·! amp. (10 ml) 10000•NE 113Ft. 1 amp, {10 ml) 
20 OOO·N.E 226. Ft. - - ' 

DIFT~RIA ELLENi LÓVÉRSAVÓ 
tisztított és koncentrált; liofilezett 

Human 

10000 NE és 20000 NE . . - . 
-Összetétel. Tisztított diftéria'"lóvérs8vó koncentrált. immunglobu
linjainak· liofilezéssel tartósított steril oldata. Fehérjetarta lomJegfel
jebb 12%, Hatóérték: .a szérumhozmellékeltoldószerben oldva leg
alább 1000. NE; ill. 200.0 NE/ml. Tartósftószer; 0,25% fenol. 
Javallat.--.Oiftéria, ............... · 
Adagolás. L.:.- Diftéria-elleni lóvérsavó, tisztftott----é_s koncentrált. 

-Megjegyzés. lit Javallats szarinti betegség kezelésére a kezelóor
vos-(körzeti,--üzemi,. körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térl
tésmentesen rendelheti. 
Tárolás: 2-10 oc hőmérsékleten. L."jéráti idő: 5 'év. _. 
Csomagolás. 1 amp. széruni 1 O OOO NE és·1 amp. (10 nil) oldószer 
137 Ft; 1 am p, szérum 20 OOO NE .és 1 amp. (10 ml) oldószer· 265 
Ft 
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DIFTiRiA ELLENI MARHAVÉRSAVÓ Human R 100· 
3000 N E tisztított 
összetétel. Tisztított diftéri'a-szarvasmarhavérsavó_ koncentrált i'm
munglöbulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Ha
tóérték: ml-enként legalább 300 NE. Tartósítószer.; 0,25% fenol. 
Javallat. Diftéria. · 
Adagolás; L.: Diftéria elleni lóvérsavó, tisztított és koncentrált. 
Megjegyzés. lit Javallsta szarinti betegség kezelésére . .a~kezetóor
vos {körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térí
tésmentesen-rendelheti. 
Tárolás. 2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 3 
év. 
Csomagolás. 1 x 1 O ml 243 Ft. 

DIFTÉRIA ELLENI MARHAVÉRSAVÓ Human R 100 
3000 N E tisztított. liofilezett 
összetétel. Tisztított diftéria-szarvasmarhavérsavó koncentrált im
munglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata.- Fehérjetarta
lom legfeljebb 12%. Hatóérték; a szérumhoz mallékelt oldószerben 
oldva legalább 300 NE/ml. Konzerválószer; 0,25% fenol. 
Javallat._ Diftéria. _ 
AdBgolás. L.: Diftéria elleni lóvérsavó, tisztitott és koncentrált. 
Megjegyzés. + Javallata szarinti betegség kezelésére a kezelőor
vos {körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térl
tésmentesen rendelheti. 
Tárólás: 2-1 O ·c hőmérsékleten. Lejárati idő• 5 év. 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szérum és 1 amp. (10 ml) oldószer 
256 Ft. 

GAMMA-GLOBULIN Human R 100 
emberi normál immunglobulin 
1 O% és 16% oldat 
összetétel. Hepatitisz B negativ donorok vérplazinájából vagy Vér
savójából készült. 1 O és 16%-os steril oldat. Tartósítószerként 0,01% 
tiomerzált stabilizátorként 2,25% glicir:'t tartalma~. , 
A Gamma-globulinban tisztitva és nagy töménységben vannak-a 
felnőtt- emberek vérsavójában található vírus- és baktériumellenes 
ellenanyagok. A készítmény összfehérje-tartalmának legalább 90%
a immunglobulin. Az immunglobulinok 95--1 00%-a IgG, 0--5%-a 
IgA. Felezési ideje 2-3 hét. 
Javallatok. Megelőzésre: hepatitisZfertőzésnek kitettek Védelme, 
hepatitisz megelőzése vér- vagy plazmatranszfúzió alkalmával, ill. 
fibrinogén adásakor. {Védóhatás csak hepatitisz A esetében várha
tó). Kanyarós beteg környezetében azoknak a 3 éven aluli;' valamint 
kanyarós beteg kórházi környezetében azoknak a 14 éven aluli gyer-
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mekeknek a védelme, akik kanyarót még 'nem-állottak ki és-·kimyaró
elleni -véd6oltásban sem: részesültek. Rubeolafert6zésnek-kitett'első 
három hónapban levő terhesek védelme, a magzati károsodás kivé-
·dése '!IZ expazlciótkővető 4 napon.belül. · . · 
Varicellaexpedlció esetén a kórházakban a ~órkép enyhítése, égyéni 
indikáció alapján, antibiotikumokra rosszul reagáló gyulladások és 
makacsfertőzések esetében: legyengült; rekonvaleszcens állapotban 
a védekezőképesség .fokqzása,--immunszuppressziv kez&lésben:.ré-
szesülő betegek védelme. · 
Gyógykezelésre: Szubsztitúciós terápiaként hipo- és-agammaglobu-
·Jinémiás betegeknek. · · v 

Adagolás. 

Hepatitisz A megelözésére (ml!lt~g) ... 
(Állandóan fertőzésveszélyes környezet' 
ben. dolgozóknak a megfelelő adagokat 
4-6 hónaponként ismételnHehet.) . 
Poszttranszfúziós ·-hepatitisz- megelőzé-' 
·sére' irri. tranSzfúzió -alkalmával (egyszeri 
és egyetleh'adag 1 ml) 

felnőtteknek 
3" 12 éveseknek 
0'-3 éveseknek . 

Kanyaró mégelözésére a fertőzéstől eltelt 
időtől függően (ml/ttkg) 

1-5. napon 
... ~7. napon 

csecsemőknek 
(A ~7. nap után adott Gamma-globulin 
védiihatása mát bizonytalan.) · · . · 
Rubeolaexpoziciót követő 4 napon belül 
a terhesség első három hónapjában levó_
nek (ml/ttkg) 
Varicella enyhltésére (ml/ttkg) 
Szepszis gyógykezelésére (ml/ttkg) 
Agafiini8globufinérf1iá_- éS hipogarTJma-

. ·• globulirlémia·(ml/ttkg)· 
_Makacs fert6zések,"rekonvaleszcencia és 
Jegyengült állapot eselén (ml/ttkg) 
lmmunszuppresszív terápia esetén 
(ml/ttkg) · 

10%-os. 

0,03. 

16,0 
8,0 
5;0 

0,4 
0,7 
0,5 

0;2 
05-1,0 
0,5-1,0 •. 

·2,0'-3;0 

0,2-0,3 

0,6 

1&'JI,,os 
0,02 

10,0 
5;0 
3,0 

0,25 
0,44 
o; 3 

0,1 
0,3-0,6 
0,3-0,6 

1;2"1;8 

. 0;1-0,2 

0,4 

Mellékhatá·s. Gyermekéknek az izorilbá'fecske-ndézés átmeneti fáj
dalommaLés hőmérséklet-emelkedéssel járhat.· 
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Megjegyzés. + . . 
1. Járványügyi jogszabályokban meghatározott célokra a KÖJAL-ok 
biztositják a HUMAN Oltóanyagtermelő és Kutatóintézettól történő 
megrendelés útján. 
2. lmmunszuppresszív kezelésben részesülők védelme, poszttransz
fúziós hepatitisz megelőzésére, varicella enyhftésére, szepsziskezelés 
céljából kizárólag fekvőbeteg-gyágyintézeti felhasználásra. 
3. Agammaglobulinémia és hipogammaglobulinémi__a eseieri 'if'f<eze~ 
lőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa} 
kórházi javaslat alapján térítésmentesen rende_lheti. 
4. A rubeolafert6zési1ek kitett első három hónapban levő terhesek 
védelmére pro ambulantia szarként szerezhető be. 
Tárolás: 2-10 ·c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 3 
év. . 
Állás közben könnyen szélrázható porszerű kiválás keletkezhet; mely 
a felhasználást nem akadályozza. 
Csomagolás. 10%-os 1 O amp. (1 ml) 278,20 Ft; 50 amp. (1 ml) 
1391 Ft; 1 amp. (2 ml) 51,50 Ft; 1 amp. (3 ml) 73,70 Ft; 16%-os 
1 amp. (2 ml) 72 Ft. 

GAZÖDÉMA ELLENI L0VÉRSAV0 Human R 100 
tetravalens 
Összetétel. A Clostridium welchii (Cl. perfrihgens), Clostridium 
septicum (Vibrion septi_que), Clostridium riovyi (Cl. oedematiens) és 
a CJ9.13tridium histolyticum törzsek elölt tenyészetével, ill. méregtele~ 
nitett toxinjával immunizált lovak natív, steril vérsavója. Hatóérték: 
ml-enként legalább 150 NE welchii-, 100 NE septicum·, 80 NE 
liovyi-. -és 20 NE histolyticum-antitoxint tartalmaz. Tartósítószer: 
0,5% fenol. 
Javallatok. Megelőzés. Tetanuszszérum mellett gázödémaszéru
mot is tanácsos befecskendezni olyan erősen roncsolt sérülésekben, 
amelyekben a seb földdel, trágyával vagy ruhacafattal érintkezett, 
azonkívül üszkös appendicitiszben is. 
Gyógyítás: a Szérumot a lehető legkorábban, már a kezdeti tünetek 
jelentkezésekor alkalmazni kell. 
Adagolás. Megelőzés céljára közvetlenül a sérülés után 10-20 ml 
iv. vagy im. esetleg a fertőzött góc közelébe. Gyógyítás céljára lehe
tóleg intézetben 150--200 ml im. vagy megfelelő deszenzibilizálás 
után 100 ml iv., a maradék a góc környékébe. Az első nagy adag után 
6-8 óránként 40-60 ml részint iv., részint im. Különösen nagy ada
gok szükségesek, ha fertőzést- okozó sérülést súlyos vérveszteség 
kisérte, vagy ha a tünetek a törzsön vagy a fejen jelentkeznek. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzésére, keze-
lésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakren· 
delés orvosa) térítésmentesen rendelheti: 
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Tárolás: i""10 ·c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 3 
év, · '· · · · 
Csomagolás. 1 amp. (20 ml) 32,80 R 

GAZÓDÉMAELLENilÓVÉRSAVó Human R.1 00 
te"trBvalens liof!lezett_._. __ -,__·_-__ __ - .-~---- -·:. __ "_-"-~--.- .. ::_-~_-·:-·._.- __ .\ 
összetét.;l. .A Clostridiuin wel.chii (CL perfringens), Clostridium 

·- septicum (Vibrion septique), Clóstridium novyi_ (Cl. oedematienS) és 
· a Clostridiuni hiStolyticurrt törzsek_elölt teny~szetével, ill. rrtér~gtele.

n_ített toxinjával immunizált lovak natív, li~Mezéssel tartósitott stenl 
vérsavója. Határérték:.a széru111hozrriellékel\ old.qsz~rben oldva leg
alább 150 NE welch(i-; 100 NE sep~icu'!'c· 80 NE novy1- é.~ 20 NE 
histolyticum-antitoxin/m.L Tartósitoszér: 0:5% ftínol. · ....... ·· • 
Javallat, Adagolás. L.: Gázödéma eUen1.Jpvérsavó .tetrayalens. 
Mágjégyiés. + Javallatai·szer)nti betegséQ'ekmegeiőz~S\\re •. keze
lésére a. kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, sz_akren
delés Orv()sa) térítésmentesen ·rendelheti. 
Tárolás: 2-10 ·c hőmérsékleten. Lejárati idő: 5 év: . . 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szérum és 1 amp. (1 O ml) oldószer .. 
28,10Ft. ,_, 

R100 t:t.AVIG . •.. Human . . , 
· humán immunglobulin antivakcina . . _ _ _ . 
összetétel. Himlő_. ellen oltott eg~szséges. fel~ol!ek sz~r!Jmáb?l 
készült, 1 0%-.os steril gamma-globuhn-olda_t. A kesz1tmény tl_sztasa-
gi toka legalább ,90%. Tartósítószer: 0,01% m.ertiol.át. . '"" . 
J8va118t TúlkorOsak-, hirnlóol~ási szövödrn~nyeiJ1ek meQe_l~z~se., 
fertőzés-~esZélyének kitein személyek paSszív védése.. ,, _. _, --- .. 
Adagolás. Megelőzés céljából: ttkg-.onként ?OO ~!;.1m. Gyógyttas 

. céljából: ttkg-onként 2-szer 250 NE 1m. 4 ?r~s 1dokozzel. _ 
. Megjegyzés. + Csak hatósági oltások cel J ara, kizárólag az .EuM 
rendelkeZése szerint. . , - ~ . ____ .. _ _ ->·- .. 
Tárolás: 2~10 oc hőmérsékletG, száraz, sötét helyen. LeJárati 1dő: 3 
év. · · . 
Csomagolás; 1 OOO NE (2-3,5ml) amp. 92 Ft. 

PERTUSSIS ELLENI HUMAN Human R100 
HVI'ERIMMUN GAMMA-GLQBULIN . ' 
össZetétel.- .Pertussziszvakcinával hiperimmonii:ált egyének pla_z
máinak keverékéből nyert gamma~glob~l!nl0%~os oldata. A kesz~t
mény tisztasági foka legalább 90%. Ta.rtósitószer: 0,01% !IOmerzal. 

--Java_lléltOk. Pertusszisz-megelózése és gyógyitása. _ -
Megelőzés céljára: elsősorban p.ertusszisz-védóoltá~ban nem része
sült olyan 4 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek, :aktk.-kontakt fertő-

. , 
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zésnek voltak kitéve. A lappan'gási idő minél korábbi szakasiában 
kapja a csecsemő az oltást, annál 6iztosabb az eredmény. 
Gyógyftás céljára: pertussziszes megbetegedés esetén csökkenti a 
lázat, valamint a köhögési rohamok számát és a toxikus tüneteket. 
Antibiotikumkezeléssei egyidejűleg alkalmazható. 
Adagolás. Megelőzés céljára: ttkg-onként 0,3 ml im. (összesen 
legalább 2,0 ml) egy alkalommal. . . .... _ 
Gyógyítás céljára: ttkg-onként 0,3 ml im. (összesen legal1ifi'll' 2,0 
ml). Ha szükséges, ez a mennyiség 24-48 órás időközben egy vagy 
két alkalommal megismételhető. 
Megjegyzés. + Közvetlen az előállítótól szerezhető be. Tárolás: 
2-1 O ee hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 3 év. , 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml) 366 Ft és 1 amp. (3 ml) 461 Ft. 

RUBEOLA ELLENI HUMAN Human R 100 
GAMMA-GLOBULIN 
Összetétel. Emberi vérplazmából elöállított, magas rubeolaellen
anyag-titerű gamma-globulin 10%-os steril oldata. Tartósftószer: 
0,01% tiarnerzáL 
Javallatok. A terhesség első három hónapja alatt történt rubeola
kantaktus esetleges következményeinek, a rubeelás magzati árta
lomnak kivédése. 
Az oltást a rubeolaexantéma megjelenése után 2 napon belül et kell 
végezni, ha a terhes a kiütés megjelenése- előtt érintkezett rube-ol ás 
beteggel: Ha a kantaktus a kiütés jelentkezése után történt, a gam
ma-globulint 5 napon belül kell beadni. 
Adagolás. lm. kell alkalmazni. lv. adása ellenjavallt. 
Megjegyzés. + Közvetlen az előállítótól szerezhetó be. 
Tárolás: 2-10 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 3 
év . 
Csomagolás.1 amp. (2 ml) 51,40 Ft; 1 amp. (3 ml) 73,70 Ft, 

TETANUSZ ELLENI JUHVÉRSAVÓ Human R 100 
1500 NE liofilezett, natív .. 
Összetétel. Tetanusztoxoiddal és -toxinnal immunizáltjuhok liofi
lezéssel tartósitott nativ vérsavója. Hatóérték: a mellékelt oldószer
ben való oldás után legalább 125 NE/ml. Tartósítószer: 0,5% fenol. 
Javallat. Megelőzés. 
Adagolás. 1500 NE sc. vagy im. 
Megjegyzés. + Javallatai szarinti betegségek megelőzésére, a ke
zelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvo
sa) térltésmentesen rendelheti. 
Tárolás: 2-1 O oc hőmérsékleten. Lejárati idő: 5 év. 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szérum és 1 am p. (12 ml) oldószer 
96,20 Ft . 
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TETANUSZ ELLENI JUHVÉRSAVÖ · Human R 100 
1500 NE natlv 
összetétet Tetanus_ztoxoíddal és -toxinrial immunizált juhok n8tfv, 
steril vérsavója": Hatóérték: ml-enként legalébb 125 NE: Tartósltó
szér: 0,5% fenoL __ -_ · 
Javal.lat. Megelőzés. 
Adagolás. 1500 N E sc. vagy im. 
Megjegyzés. + A kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekar
voS, szakrendelés orvosa) térftésmentesen rendelheti: ~ 
Tárolás: 2-10 ·c hőmérsékleten, száraz,sötéthelyen. Lejérati idő: 3 
év. 
Csomagolás. 1. amp. (12 ml) 82;30 Ft. 

TETANUSZ ELLENI LOVéRSAVO Human R .100 
1500 i\IE liofilezett, tisztltott.és koncentrált •., • .:, .• ·-· ... c: ' 
Összetét81. TiSztitott tetanusz-lóvérsavó kohé'entrált,imri1uriglóbu
linjainak liofilezésseltartósltott, steril oldata. Fehérjetartalom legfel
jebb 12%. Hatóérték: a mallékelt oldószerben való oldás után leg
alébb 600 NE/ml. Tartósltószer: 0,25% fenol. 
Javalla·t.·Megelózés. r· 

• Adagolás. 1500NE sc. vagy im. l 
Megjegyzés. lll A kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti ·gyermekar-· 
-vos,~ szakrendelés orvosa) térítésmentesen ·rendelheti. 
Sebészeti sZakrendelések a pro ambulantia szarekre meghatározon 
módón Szerezhetik be. 
Tárolás: 2-10 •c hőmérsékleten: Lejárati idő: 5 év:. 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szérum és 1 amp. (2,5 ml) oldószer 
11,90 Ft. \ 

TETANUSZ ELLENI LÖVÉRSA VO Human R 100 
1.500 N E tisztitott és koncentrált 
összetétel. Tisztitott tetanusz-lóvérsavó koncentrált immunglObu
linjainak steril oldala.' Fehérjetartalom legfeljebb 12%, Hatóérték: 
ml-enként legalább 600 NE. Tartósítószer: 0,25% fenol. 
Javallat. Megelőzés. 
Ada9olá.s. 1.500 NE sc, vagy im. 
Megjegyzés:·~ A kezelőorvo5"{kölzeti, uzemi; kolzetigy.-rmekor' 
vos, szakreódelés orvosa)_ térltésmentesen rendélheti. 
Sebészeti szakrendelések a pro ambulantia szerel<.re meQhatárOzott 
módon 'szerezhetik be. -. - . - - ---
Tárolás: 2-1 O •c hőmérsékletű, száraz, .sötét helyen. lejárati idő: 3 
év. · 
Csomagolás. t amp. (2,5 ml) 8,30 Ft: -
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TETANUSZ ELLENI LÖVÉRSA VO Human R100 
20 OOO- N E- liofHezett, tisztitott és koncentrált 
Összetétel. Tisztitott tetanusz-lóvérsavó koncentrált immunglobu
linjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata. Fehérjetartalom legfel
jebb 12%. Hatóérték: a szérumhoz mallékelt oldószerben való oldás 
után ml-enként 2000 NE/ml. Tartósltószer: 0,25% fenol. 
Javallat. Tetanuszos megbetegedés. · __ -.,_-
Adagolás. L: Tetanusz elleni lóvérsavó tisztított és Kőné~'tfált, 
20 OOO NE. . 
Megjegyzés. 11)1 Javallatai szarinti betegségek kez_elésére a kezeló
orvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekörvos, szakrendelés orvosa) 
térftésmentesen rendelheti. · 
Tárolás: 2-10 ·c hőmérsékleten. Lejárati idő: 5 év. 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szerum és 1 amp. (1 O ml) oldószer 
106 Ft. . 

TETANUSZ ELLENI LÖVÉRSAVO Human · R 100 
20 OOO NE tisztitott és koncentrált 
Összetétel. Tisztiton tetanusz-lóvérsavó koncentrált immunglobu
linjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: 
legalább 1700 NE/ml. Tartósítószer: 0,25% fenol. · 
Javallat. Tetanuszos megbetegedés. 
Adagolás. Napi 100 OOO NE im. 3-4 naponként, majd az adagot 
fokoZatosan csökkenteni kell. Igen súlyos esetben a napi adag %-%: 
részét iv. adjuk, a többit im. Recidiva-esetén%: adag im. 
l\flegjegyzés. + Javallatai szarinti betegségek kezelésére a kezeló
orvos (körzeti. üzemi, körzeti_ gyermekorvos, szakrendelés orvosa) 
térftésmentesen rendelheti. · 
Tárolás: 2-1 O ·c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 3 
év. 

Csomagolás. 1 amp. (12 ml) 76,70 Ft. 

TETANUSZ ELLENI 
SZARVASMARHA-VÉRSAVO Human R iOO 
1500 NE liofilezett, tisztított 
Összetétel. Tiszthatt tetanusz-szarvasmarha-vérsavó- -koncentrált 
immunglobulinjainak liofilezéssel tartóshatt steril oldata. Fehérjetar
talom legfeljebb 12%. Hatóérték: a szérumhoz mallékelt oldószerben 
való oldás után legalább 300 NE/ml. Tartósítószer: 0,25% fenol. 
Javallat. Megelőzés. 
Adagolás. 1500 NE sc. vagy im. 
Megjegyzés. + Javallatai szarinti betegségek megelőzésére,., ke
zelóorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvo
sa) térltésmentesen rendelheti. 
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Tárolás: 2-1 O •c hőmérsékleten. Lejárati idő: 5 év. - " 
Csomagolás. 1 amp. liofilezett szérum és 1. amp. (5 .ml) oldószer 
62,70 Ft. 

TETÁNUS.z ElLENI . .·. . 
SZARVASMARHA'Vf:RSAVÓ HulTlan R100 
~500 NE tisztitott .. ·• · · •.. -··· • . . , . · ·. . ' 
összetétel. Tisztított tetanusz-szarvasmarha-vérsavó kOncentrált 
immunglobulinjainak steril oldata. FeMrjetartalom legfeljebb 12%. 
Hatóérték: legalább 300 NE/ml. Tartósftószer: 0,25% fenol. 
Javallat. Megelőzés. · · 
Adagolás. 1500 NE sc,, vagy_ im .... >. 
Megjegyzés~_ ~ JáVaiiB_tai szerifl_ti. ~et~g_S~Qek-ffie_~~-lt:)zes·~-ré; '_keze_
lóorvos (körzeü, üzemi: köizeti gVerníel<oiVos,·sZakrenCteléS ófvosa) 
térítésmentesen rendelheti. . _ . _ .. ·: 
Tárolás: 2-10 "C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen·. Lejáratr idő: 
3 év. 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 45,80 Ft. 

TETIG 50o Human . 
humán antitetanúsz inimunglo_bulin __ 

. összetétel. Legalább 10g/HJO mL és legfeljebb .16 g/100 ml 
összfehérjét tartalmaz .. Az össifehérje'tartalomnak legalább 90%-a 
immunglobulin. Stabilizáló szer: 2,25 g/1 00 ml glicin, konzerváló-
szar: 0,01 g/1 00 ml tibmarzáL . ·.. .. . ·· ·.. ·. .. : 
·Javallat_ok~ Megelőzésre_ minden·olyan·-séi'ülés··ellátásakor()!mikor 
a seb földdel szennyezódhetett és t'etanuSzbaktériulilpkkal tertőződ.., 
hete~t és __ az utolsó védőoltástól már ~öbb mint egy ev-te_ltEil_.f_ _
(Mellózhetó az immunglobulin adása azon sérülteknek, éikik.kóráb: 
ban·tetanusz oltóanyaggal két_ oltásos alapimmunizálást és legalább 
egy emlékeztető oltást kaptak. Ilyennek tekintendők- ai oltás igázo
lása nélkül is -, akik 1940. XII. 31. után születtek, mert a kötelező 
védőoltások keretében minden bizonnyal megkapták a három oltást. 
Az emlékeztető oltást követően-legalábbegY évig·teljes a tetanusszal 
szembeni. védettség; tehát ezen .időn belülsérülteknek. (kivételes 

· --esetektől-élfekihtve ). sém -p-aSszíV, --sem">SktiV)l·rotilaxista'--nln·cs·,szük_;· - -- -f· 
ségük: · · 
Gyógyításcéljára a földdel szennyeződött sérülésutáni 6.-14. napon, 
ha tetanusZgyanús tünetek észlelhetők.--Atetanuszos-beteget kór

. házban vagy klinikán kell gyógyftan i! 
Adagolás. Megelózésre 500 NE-t, gyógyftásra Hl00-2000 NE-t 
kell-adni-kizárólag im. Szükség·esetén ez a; adag ismételhető. Teta
nusztoxoiddal való--együttes. alkalmazása esetén a befecskendezés 
ellentétes testrészen történjék. 
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MellékÍlatások .. Szérumbetegséget általában nem viÍit ki mive'J 
homológ savóból készül. . ' 
Gyerinekeknek maga az izomba ·fecskendezés átmeneti fájdalommal 
és hőmérséklet-emelkedéssel járhat. 
Megjegyzés. ifi Javallata szarinti betegség kezelésére a kezelőor-_ 
V?~ (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés szakorvosa) 
terttesmentesen rendelheti. Tetanusz elleni szarvasmarha-vérsavó 
1500 NE vagy Tetanusz elleni juhvérsavó 1500 NE rende1ils<{'ésetén 
- ha ezekból nincs készlate a gyógyszertárnak- Tetig 500-at kell 
kiadni. 
1á~~~ás: 2-1 O ·c hőmérsékletű, száraz helyen, fénytől védve. Lejárat: 

Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 468,50 Ft. 



2.3.2 VAKCINÁK 

ADSZORBEALT DESZENZIBILIZALO 
VAKCINA· ·Human . R 200 
1 .. 11 ... 111. (ADV 1 .. 11 .. 111.) .. . . . 
Összetétel. A készftmény az'alábbic1Jal$tériumfaj()k·különbözőtör
zseit . tartalmazza adsiorbeált fórmában ·· izotóniás NaCl-oldatban, 
háromféle hlgftásban: . .· 
Streptococcus pyogenes, Haernaphilus influenzae, Klebsiella pneu
moniae, Neisseria catarrhalis. Staphylococcus aureos, Staphylococ
cus albus, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, Escheri-
chia coli. --, 
Az ADV l. 40 millió, az ADV ll. 200 millió és az ADV lll. 1000 milliő 
csfréttartalmaz ml-enként. Adszorbens: alumínium-hidroxid. TartO
sftószer: 0,5% fenol. . ' 
Javallat. Baktérium eredetű télérzékenység alapján fennálló. aller- . 
giás megbetegedések és antibiotikumrezisztens, recidiváló vagy kró-
nikus fertőzések immunterápiája. _ / 
Ellenjavallatok. Friss tüdő- és szemtuberkulózis, továbbá súlyos 

-szfv-- méj- és veselézió,-tireotoxikózis, dekompenzált diabetfJS malli
tus éS hemorrági ás diatézis. Terhesség alatt a kezelést szak_-Vélf1!níé'ny 
alapján egyénileg kell elbirálnL ... .' ; . . .c 
Adagolás. 1. Baktériumallergiás betegségek deszenzibtltzalo keze
lésére a kezdő adagot a Human Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet 
Baktérium Allergén sorozatával végzett bőrpróbák reakciói~ak ~rős-
sége és a klinikai tünetek hevessége alapján állitják be. Pozitiv reak
ció esetén ADV ll., erősen pozitiv reakció esetén ADV/. vakcinával 
kezdődik a kezelés. Az első 5 oltás hetenként kétszer az ADV l. O, 1, 
O 2 0,3, 0.4. 0,5 ml-ével, a második 5 oltás hetenként egyszer az 
'Adv lf0,'1; 0",2, 0,3, OA 0,5 ml-ével végzendó:AK:ezeléstaz:ADV 
Ill.-mal folytatjuk elóbb kéthetenként, majd havonként, végul ne
gyedévenként egxszeroltva a beteget; Az egye~-adago~at a h":lyi és 
az általános reakcoók fogyelembevételevel emeljuk az alabbo modon: 
0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0 ml-ig, majd 1,0 ml-t adunk atovábbiak
ban. Ezt a végső fenntartó adagot negyedévenként adjuk a tartós 
tünetmentesség eléréséig, akár éveken át. 
14 éven aluli gyermekeknek ne adjunk egyik hígitásból sem 0,5 ml
nél nagyobb adagot. 
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2. Antíbiotikumrezísztens, recidiváló vagy krónikus fertózések keze
lésére a kezdé adagot a Baktérium Allergén sorozattal végzett bór
próbák reakcióinak erőssége alapján állítjuk be. Ha a bőrpróba nega
tiv, a kezelést az ADV lll. O, 1 ml-ével kezdjük, majd ugyanezen 
higitás 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1 ,O ml-ével folytatjuk. Az első négy 
oltást hetenként kétszer, a továbbiakat hetenként egyszer adjuk. Ha 
a bőrpróbák eredménye pozitiv, a kezelést az ADV ll.-ve1ohi!41<6sen 
pozitiv, az ADV l. -gyel kezdjük és a megfelelő hígítások egyre nö
vekvő adagjaival folytatjuk a fentiek szerint. Amennyiben a 6 -hetes 
kezelés alatt a befecskendezett baktériummennyiség csiraszáma 
m.eghaladja a 2000 milliót, a kezelést szüneteltethetjük. A teljes 
tunetmentesség elérésére 1 hónap után ú jabb oltási sorozatot kezd
hetünk. 14 éven aluli gyermekeknek egyik higftásból se adjunk 
0,5 ml-nél nagyobb adagokat. 
Megjegyzés. ~ Csak vényre adható kL Az orvos rendelkezése 
szarint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Tárolás: 2~10 ·c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 
3 év. · 
Csomagolás. Sorozatként: ADV l. (2 ml), ADV 11. (2 ml), ADV 111. 
(3 ml) gumidugós üvegben 77,70 Ft. 
Egyedi csomagolás. ADV lll. (3 ml) gumidugós üvegben 57,50 Ft 

AUTOVAKCINA Human R 200 
~)lyedi oltóanyag . . 
O&szetétel. Sterilen beküldött váladékból kitenyésziett baktérium
törzsek· ml-enként 500 mi/lió elölt csfrát tartalmazó szusi:penziója. 
Tartósftószer: 0,5% fenol. 
Javallat. Immunizálás krónikus és recidiváló gennykeltök által oko
zott gyulladásos folyamatok; deszenzibilizálás infekt allergiás beteg
ségben. 
Adagolás. Használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. lic' Javallsta szarinti megbetegedések megelőzé_Sére, 
kezelésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, 
s~akrendelés Qrv_osa) térítésmentesen rendelheti. 
Tárolás: 2-1 O ·c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 
1 év. 
Csomagolás: 50 amp. (5 ml) 159 Ft. 

CANDIDA ALBICAN 5 Human R 200 
vakcina _ 
Összetétel. Emberi kórfolyamatokból izolált Candida albicans tör
zsekből készült, formalinnal elölt 1 O N E sűrűségű gombaszl.lszpen
zió. Tartósftószer: 0,5% fenol. 
J8vallat. Candida albicans és szerológiailag rokon Candida-fajok 
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által okozott candidiázis következtében kialakuló túlérzékenység 
megállapitása és fajlagos deszenzibilizáló ke.zelés. · ·.···.· ·· 
Adagohls. Azoltóanyagot allergiás bórpróbákban .ic .. fajlagcis de
szenzibilizaló kezelés. céljára egyrenövekvő adagokban ic.; a hasz-
nálati utasftás-szerint. . . 
MegjegyzéS.-~~~--- Pro .ambulantia szerekre . .megh~táfozon mödon 
szerezhető be. -
Tárolás: 2-10 "C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 
3 év. 

·· Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 5,90 Ft; 1 O amp. (0,5 ml) 48,60 Ft, 

Human R 200 DIFTÍ:RIA-PERTUSSZtSZ-TETANUSZ 
adszorbeált kombinált .. oltóanyag 
alapimmunizálásra (1. a;· b, c-oltásr:~ 

--ÖsSZetétel~: Diftériatoxoid-30 Lf, tetanusztbxóid ·1Q-,_KE;_--az-·elölt 
Bordatella pertussis baktéiium 30 milliárd (8 nemzetköZi védőegy:... 
ség)/ml. Adszorbens: alumínium-foszfát-gél; tartósitészen ·0,01% 
tiomerzál. 

- Javallat. Diftéria, tetanusz-és pertusszisz egyidejú megelőzése. 
Adagolás. Alapimmunizálás céljából 4-6 heti időközökben 3'szor' 
0,5 ml-t-fecSkendezünk izomba. - - '-' ·- ~ 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két-alkalommal- ismételhető. ___ . __ . __ , .... __ 
Tárolás: 2-10 "C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen, Lejárati .idő: 
2Y.z év. _ 
Csoma!jblás. 1 amp. (0,5 ml) 5_1 5 Ft; 1 O amp. (0,5 ml) 34,90 Ft; 
50 amp: (0,5 ml) 167 Ft. · , o 

Human t'l2oÓ DIFTÉRIA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ 
3dsZörh6ált kómbiháh' ·oltóanyag' 
l)jraoltáshoz (ll. és lll. oltás) • · : .. · 
Osszetétel .• Diftériatoxoid 15 Ll; tetanusztoxoid 5 KE, •.tölt Borda-

- tella- pertussi:s· baktérium 22,5 mifliárd/mL Adszorbens: al um inium-
Iasifát c gél; tartósítószer: 0;1% ti,omerzál. · . ,. . . . ·. . .· 

___ Javallat. AlapimmunitásSal_ re-ndelkező -~-éves kO_rú··g __ ye~mekek 
einlékeztető oltása. . - _ ____ ; · - · __ _ 
Adagolás. 1-szer 0,5 ml izomba .. _·_·: : --< , __ .---- _______ _ 

Megjegyzés. + Csak vényre- adható ki.- Az---OrvoS rendelkezése 
szeiint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Tárolás: 2-1 o-oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyeil. Lejárati idő:_ 2Y2 
év. 
Csomagolás. 1 amp,' (0,5ml) 3.8<Ht; 1 amp.· (2,5 ml) 7.40 Ft; 
1 amp. (5;0 ml) 11,20 Ft. 
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DIFTÉRIA-TETANUSZ Human .·R 200 
adszorbeált kombinált oltóanyag 
Összetétel. Diftériatoxoid 5 Lf/ml, tetanusztoxoid 5 KE/ml· ad
szorbens: alumínium-hidroxid-gél; tartósítószer: 0,01% tiomer~ál. 
Javallat. 11 é_ves korú ~yermekek emlékeztető Oltására szolgál; akik 
az 5 oltásos -D1~Per~ Te Immunizálásban részesültek. Diftériamegbe~ 
tegedés veszélyének elhárítására~ védőoltani -kell azokat a_ E)-,:.14 éves 
korú gyermekeket, akik diftériás beteggel érintkeztek, hifábfft:"egsé~ 
gen nem estek át és egy éven belül védőoltást nem kaptak. 
Adagolás. 1-szer 0,5 ml izomba. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint -egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Tárolás: 2-1 O oc hőmersékletú száraz,- sötét helyen. Lejái'ati idő: 
2%_ év. 
Csomagolás. 1 amp. (5,0 ml) 5,20 Ft. 

DIFTÉRIA-TETANUSZ FORTE Human R 200 
adszorbeált oltóanyag a\apimmunizálásra . 
Összetétel. Milliliterenként 60 Ll (legalább 60 nemzetközi védő
egység) tisztitott diftériatoxoidot és 20 KE tisztított tetanusztoxoidot 
(legalább 80 nemzetközi védóegység) tartalmaz, alumfnium-fosz
fát-gélhez abszorbeálva. Tartósítószer: 0,01% tiarnerzáL 
Javal~at. Diftéria és tetanusz megelőzésére irányuló alapimmunizá
lás. M1ndazon csecsemőket, akiknek a pertusszisz elleni oltása ellen
javallt, a "Diftéria-Pertusszisz-Tetanusz oltóanyag" alapimmuilizá
lásra (1 a,-b, c) oltóanyag helyett az adszorbeált Diftéria-Tetanusz 
~ort_e ö~t~anya~mal kel! alapimmunizálni. Az oltásokat az-Egészség
ugy! M1n1szténum hatalyos rendeletei szabályozzák. 
Ell~njavallatok. Allergiás reakció vagy betegség heveny szaka (pl. 
flond ekcéma, asztmás roham); heveny és idült húgyúti és vesebe
tegségek; dek9mpenzált szfvhibák; vérképzőszelifi betegségek; 
rendszerbetegsegek; dekompenzált anyagcsere-betegségek (pl. la
bilis djab~t~s me l l itus; hipertireózis);_leromlott testi áll~pot (pl. cse
csemoatrofla). Fertőző beteg vagy lazas gyermek immunizálását el 
kell halasztani- a betegség súlyosságától függően -a felgyógyulás 
után 2-4 hétig. 
Adagolás. A kellő védettség eléréSére: fiatal csecsemőknek ·három 
~zben, ~heti id?közben 0,5--0,5 mi.-Az első oltás csak potenciális 
1mmumtast hoz letre, az ellenanyag-termelés csak a második_oltás 
után indul meg. A fiatal csecsemők védettsége rövid ideig tartr szük
séges a harmadik oltás. 
Mellékhatások. Enyhe hőemelkedés; ritkán közepes láz (38-
39 "C) és/vagy 3-4 cm átmérőjű beszűrődés. Az oltási reakciók 
~4--48 óráig tartanak. Ilyen esetekben lázcsillapító szerek, hidegvizes 
borogatás alkalmazható. Az oltás helyén- jelentkező beszűrődés ki-
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sebb-nagyobb göb alakjában huzamosabb ideig, sokszor' hetekig 
megmarad. Jelenléte ártalmatlan, :sőt.a. tartós antigéninger .szeni-
pontjábólkíyánato.s .is. · .· · . · · . ·: . . ·c· ' · 
Figyelmeztetés. Használat előtt felrázandó; J\z oltás. helyén a. bőrt 
alkonollalle .kell mosni vagy jódoldattal fertőtleníteni. . Kizárólag 
i_zoriiba_ adható,_,,a- .Comb ,f_első 'és "közéPsó-·harmeid_ánal(,_hatá~án, a 
latéiális.oldalon: A fécskendő tűjénékkihúzásakor.ö5szekell szarita
ni _a_ bőrt a szúrási. csatorna körül; nehogy:az-_oltóanyag_vissza-szivá
rogjon a_ bór alatti kötöszövetbe. Minden egyes oltást külön, frissen 
sterilizál! vagy egyszerhasználatos fecskendővel és. tűvel. kell vé

-gezni. 
. Megjegyzés. + Cm~k·vényre adható ki. Az.orvos rendelkezése 
szarint - egy vagy két.alkalommal_•c- ismételhető: 
Tárolás: 2-1 O 'C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen, Lejáratijdő: 
2'h év. 
Csomagolás. 0,5 ml1,70 Ft. 

KOLERA-VAKCINA Human :R 200 
liofilezett . _ · _ · _ .'"·.:: 
összetétel. Elölt Vibrio cholérae.lnaba és Ogawa törzsekliofiliz~-· 
tuma.·- Az' oldószerref-_szu~pendálva- ml-enként: 16_ millíárd _ vjbriQt 
(8 milliárd lnaba és 8 milliárd Ogawa) tartalmaz .. Tartósítószer: 
0,01% tiomerzél. 
. Javallat. Kolera megelőzése. · 
Ellenjavallat. Lázas állapot, fertőző betegségek, gümőkór, heveny 
poli3rtritisz, sú.lyos szív-, máj-:-,- veSe-,·,és=·érrends~eti-_-·betegségek, 
gyof!'ltir-. és nyombélfekély, a vérképzőrendszer betegségekrgörcs
készség. súlyos testi leromlás. Terhesek védőoltását egyénileg kel!. 
elblrálni. . . . _ . · · ', 1 
Adagolás. 10'éven aluli gyermekek részére egyszer 0,25.m1~·10 

. éven felüliek részére. egyszer-0,5 mLbőralá fecskendezve. Az. oltás 
utáni védettség_ a 6.-·.napt613:-43.hónapig tarthat:: Veszélyeztetettség 
esetén·:6 hónaponkent kell újabb oltást adni· az egyszeri adaggal-.' 
Mellékhatások;- Mársékelt általános reakció. amely fejféjásban, 
émelygésben, _esetleg hátiyásban:-: hasmenésben nyil~ánulhat meg. 
Helyi reakciók: a~ oltás helyén plr. fájdalom vagy. enyhe duzzanat. 

• Ereakcio1Cálf~lában rövid idó'alan nyomné1kül1ezajlanak,azeset1F 
ges hőemelkedés lázcsillapítókkal megszüntethető. Az oltás n~pján 
célszerű a nagyobb testi megerőltetéstől. tartózkodni. 
FigyelmeZtetés. Az ·oJdőszé:rrel szuszpendálva .azónn~l fel kell 
használni. ., -..." 
I)/IE!gjegyzés. ~-·A kijelölt-nemzetközi-oltóhelyek rendelkezésére 
kerül forgalomba. 
Csomagolás. · 0.5 ml · + oldószer 20;60 F:t; 5 ml '+ oldószer 
32;1 o_Ft; 50 ml + oldószer 199 Ft. 
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MANNOZYM Human · S.900 
L.: 2.1 fejezet. 

NEU.ROLYSIN Human S 900 
~~~; .ll" •• lll" vakcina . . . 
Összetétel. Bacterium prodigiosum és Staphylococcus-törzsek te
nyészetei nek steril autolizátuma. A tömény- oldat ml-el)_ké_nt :_1 OOO 
millió Staphylococcus aureusnak és 500 milliő SerratiB."rfil:lréliSCens
nek megfelelő feltárt baktériumot-tartalmaz, A koncentrélt oldatból 
az alábbi hlgitások készülnek: 
.l" 1. erősség (1 : 1 0-szeres higltás) 

2. erősség (1 : 5-szörös hlgltás) 
.IF 3 .. erősség. (1 : 4-szeres hígités) _ 

4. erősség (1 : 3-szoros hlgitás) · 
.lll" 5. erősség (1 : 2-szeres higitás) 

6. erősség (2: 3-szoros higltás). 
Tartósítószer: 0,5% fenol.. , 
Javallatok. Neuralgia, neuritisz, herpes zoster: 
Ellenjavallatok. Heveny idegrendszeri gyulladások. 
Adagolás. Ha az .l" sorozat után már teljes eredményt értünk el, 
még a .. ll" sorozatot is adjuk. Ha csak a_ .. -11" sorozatvolt eredményes, 
úgy a .lll" -at is adni kell. -
1 amp. 1 ml vakcinát tartalmaz. Az oltóanyagat csak bőr alá szabad 
fecskendezni . 
l\,llegjegyzés. l!l Javallatai szarinti betegség esetén a kezelőorvos 

,{körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakrendelés orvosa) térítés
, mentesen rend~lheti~ 
Tárolás: 2-1 O 'C hőmérsékleten. száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 
2 év. 
Csomagolás. 6 amp. (1 ml) .1" 13,80 Ft; 6 amp. (1 ml) .ll" 
15,40 Ft; 10 amp. (1 ml) .lll" 26,30 Ft . 

OZAENA-VAKCINA · Human .· . · R 200 
tisztlton, a.dszorbeélt o 
Összetétel. 5 milliárd Klebsiella ozaenae baktériumnak megfelelő 
tokanyag és 250 millió feltárt baktérium/ml; adszorbens: aluminium~ 
hidroxid; tartósítószer: 0.01% tiomerzál. 
Javallat. Ozaena kezelése. 
Adagolás. Havonta 1 ml mélyen sc. vagy _im. 3-5 hónapon keresztül. 
Megjegyzés. + Javallatai szerinti betegségek megelőzésére, keze
lésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakren
delés orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
Térolás: 2-10 'C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 
2 év. , 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 8,1 O Ft. 
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PARATÍFUSZ A-VAKCINA H.uman · .R'200 
liOfilezett ~.~, 
összetéte_t. _Sa Imonella paratyphi törzsek liofilezéssel tartósított, 
elölt s~uszpenziója.: A mallékelt oldószerben :szuszpendált· készih 
mény níl-enként 500 millió baktériumot tartalmaz.· Tartósít6_szer: 

·· 0,01 %'tiomerzál. 
· ·. Javallat. Paratilúsz A fertőzés megelőzése. 

Adagolás. Kellő védettség eléréséhez 3 oltás szükségeii: 
Felnőtteknek: az első oltás alkalmával-0,.5 ml, a második és harmadik 
oltáskor 1-1 ml vakcina a felkar külső'Oidalán, fliélyen -sc.\tagy iril. 
Gyefmekeknek: 6-12 évig:·a teljes adag· fele.- 6 éven-aluliaknak a 
teljes adag negyede. . .• , . 
Az oltások 3-4 hetes időközök~erfvégiendőkiAwédettSég íártama 
kb. l év. Ez idő eltelte utan emlékettető oltást •kelllídni 1cm1 oltó· 
anyaggal. . . · · · 
Megjegyzés. >l' Csak vényre adható•ki, Az'orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalomrn~l - ismételhető. 
Tárolás: 2-1 O •c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen: Lejérati idő: 
5 év. : ·· · . • 
Csomagolás.'3 amp. + 3·ml oldószer 49 Ft; 1 amp. + 1'0 ml' 
oldószer·gumidugós·üvegben 18;20·-Ft. \ 

PARATÍFUSZ B'VAKCINA . Human· R 200 
liofilezett 
Összetétet Salmonella Schotimülieri (S: paratyphiB )törzs liofile

~ z_éSsel tartósitott, elölt Szuszpen.Ziója: Az oh;ióSzerben- szUszpeildált 
készltmény ml-enként 500 _millió baktériuníOt tartalmaz.--TartóSító-
szer: 0,01% tiomerzáL ·· ,; '. , 

-Javallat. Para~ífusz B _fertőzés megelőzése. . _ ' -:- . 
Adagolás. A kellő védettSég eléréséhez ·3 oltá$ szükséges: Az 'els6 
oltás alkalmával felnótteknek 0,5 ml, a második.és a harmadik oltás
kor 1-1 ml vakcina a felkar külső oldalán mélyen a bőr alávagy 

· izomba. 6-12 éves gyermeknek a teljes··adag fele;·6-éven aluli gyer::. 
mekneka-teljes adag negyede. ·Az-oltások 3-4- h-eteS-időköZökben 
végzendők: A védertség tartamakb:·1'év; Ez idő eltelte utánemlé
kettetó'oltást kell adni 1 ml·oltóanyaggáL ..... · ... ·.··. 
"Megj89Yzés. íF Csak VénYre adtiató:·ki.-Ai órvos··r-e"ridelReZése-
szerint- egy vagy két -alkalommal - ismételhető. , 
Tárolás: 2-1 O •c hőmérsékleten: Lejárati idő: 5 év.' 
Csomagolás: 3 amp. + oldószer, 49 Ft; 1 amp. + oldószer 
18,20 Ft. · . 

POLYMYCIN Human R 200 
vakcina 
Összetétel. Különböző Candida albicans, Trichophyton mentag~ 
rophytes és Trichophyton rubrum tenyészetból készült elölt poliva~ 
!ens gombavakcina. Tartósítószer:- 0,5% fenol. 
Javallat. Candida és Trichophyton-_eredetű .strandmikózis, erasio 
interdigitalis, gombás diszhidrózis, ekzema mycoticum.-_;... ~ 4-w
Adagolás. A kezdő adag megállapitására ic. allergiás próbát kell 
végezni. Ezután egyre növekvő adagokban bőrbe, majd sc. kell oltani 
a használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. Ifi Javallatai szarinti betegségek megelőzésére, keze
lésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi, körzeti gyermekorvos, szakren~ 
delés orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
Tárolás: 2-10 oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 
1% év. 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 33,30 Ft. 

POLYSAN Human S 900 
inj. , 
Összetétel. Apatogén Sarcina lutea tenyészeteinek lizozim enzim
mel készített lizátuma.- 2000 millió baktériumnak megfelelő kivonat
anyag/ml. Tartósítószer: 0,5% fenoL 
Javallatok. A szarvezet védekezőképességének fokozása. 'Fértőző 
b~tegségek (kanyaró, vö_rheny, tífusz stb.) kezdeti és szubakut sza· 
kaszában a _fajlagos kezelés mellett a szarvezet védekezőerejének 
támogatása, különböző gyulladásos és lázas megbetegedések 
(bronchopneumónia, angina, furunkulózis, otitisz, ízületi gyulladás 
stb.) nem fajlagos, ún._ áthangoló kezelése. ,- -
Adagolás. 2 ml intraQiuteálisan, esetleg bői-alá, 1-2 napos időkö~ 
zön ként. 
Megjegyzés. Javallatai szarinti betegségek megelőzéséi'e, kezelé· 
sére a kezelőorvos (körzeti, üzemi. körzeti gyermekorvos, szakrende~ 
lés orvosa) térftésmentesen rendelheti. 
Tárolás: 2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartaridó. Lejárati 
idő: 2 év. · 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml) 3,35 Ft; 3 amp; (2 ml) 8, 70 Ft;. 1 O 
am p. (2 ml) 28,30 Ft; 1 00 am p. (2 ml) 255 Ft. . . ·· 

POLYSTAPH Human R. 200 
$.taphylococcus polivalens oltóanyag 
Osszetétel. Magyarországon leggyakrabban előforduló fág típusú 
és ismert szerotípusú, valamint a_ nemzetközi .. Smith" Jelzésű Sta~ 
phylococcus aureus törzsek tenyészetéból ml~enként 2 milliárd_elölt 
baktériumot és 10 Lh+ toxinnak megfelelő staphylococcus-.alfa· 



texaidat tartalmazó keverék, pH 7,2-es izotóniás nátrium-klorid-
oldatban, 0,01 %tiomerzállal tartósftva. . . • . . .. 
Javallat, Staphylócoccus okozta különböző heveny és idült, helyi 
és általános fertőzések megelőzése és kezelése, . ·· ·• .. · . 
Adagolás. Az oltóanyagtit ic. 0,05 ml első ·adag után növekvő 

_ adagokbem--a-használati _ ut;;~sitás- s_zerint adjub·0,2 .nll-riél. nagyobb 
mennyiséget egy helyre n~f:adjunk. _ _-- _ _ _..... . : -
Megjegyzés, ol' Javallatai szarinti betegségek megelőzésére, keze
lésére a kezelőorvos (körzeti, üzemi. kör:_zeti·gyermekorvos, szakren
delés orvosa) térítésmentesen rendelheti. 
Tárolás: 2-10 •c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen.·.Lejátati idő: 
2 év. · 
Csomagolás. 1 amp. (0,5 ml) 5,3~.1f:t;!() "Í!'"· (0;5"flll)·43;2() Ft. 

TETANUSZ-TOXOID Human R200 
adszorbeált oltóanyag . · ·•· ·. . .. . . · 
Összetétel. Tisztftott, koncentrált tetanusztoxoid: 12,5 KE/ml. Ad· 
szorbens: alumínium-foszfát-gél; tartósítószer: 0,01% tiomerzál. 
Javallat. A védőoltások végrehajtására vonatkozó utasftás alap-. 
ján~ ___ - ___ _ _ :·_ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ____ _ . ____ -- ( 
TetanUSZ elle-n oltani kell az olyan személyt, aki tetanusZfer1:6zésre 
gyanús sérülést szenvedett. A védőoltást a sérültet ellátó orvos köte-
les-elvégezni. _ .__ _ ~ _ > _ __ _ _ · - "- _ "-... __ 
Adagolás. Olyan sérültek eselében, akik 1941.január 1.napja után 
születtek, 1 mltetanusztoxoidot keila sérülés ellátásávalegyidejOieg 
beadni.. · · . . . •.• . . 

. Az 1941, január r: napja előtt s~ületéttek esetében: . .:"~ \ 
·a) ha tetanusz-védőoltlísf(alapimmuniiálásokon kivüllegalább"egy• 
emlékeztető oltástis)kaptak.és aztigazoln i. is tudják, l mlte.tahiJs?: 

~ toxoidot-kell befecskende_zní: AiOknaka-Sérülteknek; akik .a:~·_emlé
keztető ol.tást ·hat héten belül kapták meg; mellőzhető. az újabb 

._ .tétanusztoxoid-oltás; ._ . · 
b) há oltallanak vagy oltásaikat iga~olni n~m tudják, 1.500 NE 
gyógysavót és 1. mltetanusztoxoidot.kell beadni és a sérültet figyel
me_ztetni kell arra,_ hogy 1-1. ml tetanusztoxoid beadáSa-szük!;~ges 

.. nj ég .a sérüléstkÖV,elő .Lés .3. hónap" illetőleg l.áv .. múlva; • --~ 
c) ha-á seb súlyosan roncsolt,-sokk, vérzés_,_:'$Ugár-á_rta_lom,· be_ónma
radt és földdel szennyezett idegentesteseté 811 fenn, az 1941, január 
1. napjától született sérült esetében, illetőleg az a) pontban felsorol
taknak is kell1500 NE gyógysavót befecskendezni. 
Különösen veszélyeztetett esetben a sé'i'üléS Után két· héttel is 'kell 
adni 1 ml'tetai"iusztoXo'idbt. . -·---- .. -- .. ---- ' 

-·Megjegyzés. !It Javallatai szarinti betegségek megelőZésére, keze
lésére a ·ke_zelőorvos-__{körzeti;"üzemi, körz~ti_ gyérmekoivos,- s:zakren
delés- orvosa) -térítéSmentesen ·rendelheti. - ·- ·.- · · - -
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Tárolás: 2-1 O ·c hőmérsékleten, száraz, sötét helyen. Lejárati idő: 
2!4 év. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 3.45 Ft; 1 amp. (10 ml) 13,70.Ft; 50 
amp. (1 ml) 107Ft. 

TiFUSZ-VAKCINA Human R 200 
liofilezett -~-. :;;:,"''""-
összetétel. Salmonella typhi törzsek liofilezésset tartósított, elölt 
szuszpenziója. Az oldószerben szuszpendált készitmény ml-enként 
1000 millió baktériomat tartalmaz. Tartósftószer: 0,01% tiarnerzáL 
Javallat. Hastífusz megelőzése. 
Adagolás. Kellő védettség elérésére 1 oltás elegendő. 
Feln6tteknek: 0,5 ml sc.. 72 évesnél liatalabb· gyermekeknek 
0,25 ml sc. · · 
A védettség tartama legalább 5 év. Ez idő eltelte után újabb oltást 
kell adni azonos mennyiségű oltóanyaggaL 
Megjegyzés. ol' Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint- egy vagy két alkalommal .:... ismételhető. 
Tárolás: 2-10 ·c hőmérsékleten. Lejárati idő: 5 év. 
Csomagolás. 1 amp. + oldószer 31 Ft; 1 amp. + oldószer 
37,70 Ft. 

TIFUSZ-TETANUSZ VAKCINA Human ., R 200 
liofilezett 
összetétel. Salmanella typhi törzsből acetonos elöléssei készített 
vakcina és tisztftott tetanusztoxoid keveréke; ml-enként 1- milliárd 
·baktériümot és 12,5 KE tisztított tetanusztoxoidot tartalmaz. TartósiM 
tószer: 0.01% tiarnerzáL 
Javallatok. Hastífusz és tetanusz megelőzése. j 

Adagolás.Hastffusz megelőzésére: egyszer 0,5 ml mélyen a bőr alá. 
Tetanusz megelőzésére: egyszer 0,5 ml, mélyen a bőr alá. A liofile
zett tifusz-tetanusz oltóanyaggal történt oltás után 4-6 héttel 1 ml 
adszorbeált tetanusztexaidat kell izomba adni. A tetanusz elleni 
tartós védettség eléréséhez 1 év múlva emlékeztető oltást kell adni 
1 ml adszorbeált tetanusztoxoiddal. 
Megjegyzés. + Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szarint- egy vagy két alkalommal - ismételhető. 
Tárolás: 2-1 O •c hőmérsékleten. Lejárati idő: 5 év. · 
Csomagolás. 4 adag oltóanyag + 2 ml oldószer 13,60 Ft; 1 O adag 
oltóanyag + 5 ml oldószer 14,90 Ft; 1 00 adag oltóanyag + 50 ml 
oldószer 72 Ft. 
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TRICHOSAN Human R 200 
vakcina 
Öss_z~tét_e_-1 1·:Tri_Ctiophytol1 mentagroph_ytes és T. ruhrum-törzSének 

--szemiszlntetikus táptalajon nyert tenyészeténelf szúrlete.' A_tömény 
vakcina hígitás nélkül készül. .Az- ötös Sorozat a tömény vakcina 
1 : 50, 1 :30, 1 : 1 O, 1 : 5 higitásaités a higitatlan .vakcinát. tartalmaz" 
za. Tartósitószer: 0,5% fenol. · · · · • . 
Javallat. Diagnózis céljára trichophytiasis superficialis és·profunda 
felismerése. 
Gyógyítás céljára trichophytiázis kezelése; 
Adagolás. Diagnózis céljára az L 50-es higitásból .0,1 mJic, Pozi-
tív esetekben 24-óra-múlva,_bórpk .. : _:_-- ______ _ 

··· Gyógyftás céljára. az. l :.50-es higftá~~lkezdőd6en·,JYI•.naporíként 
ic. vagy _Sc., emelkedő-adagban ~-töm-ény vakcináiQ. :~ · -:-. ·: :: .· . 
·Megjegyzés. + Javallatai szarinti betegségek-megelőzésére, ·ke-ze
lésére a.f<eze1őorvos (körzeti,.üzemi, körzeti gyerrnekorvos, szakren-
delés orvosa}- térítésmentesen rendelheti. . ~ 
Tárolás: 2-10 'C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen. Lejárati idó: 
1% év. /--. 
CsomagoJás. 5 amp. (1 ml) sorozat 34,20 Ft; 1 amp. (1 ml) ti)' 
mény 12,20 Ft; 1 amp. (5 ml) tömény 32,30 Ft. ' '· 

TYPHENTERON ORALIS TÍFÚSZNAKCINA· ·Human. R 200 ·~ 
intesztinoszolvens drazsé 
Összetétel. -100 milliárd baktériumnak megfeleló,.acetonnal inakti-
vált és szárított:S. -typhi por drazsénként. -.·__ _, _ -_ 
Javallat.· A hastífusz megelőzése, ha a pl3reriterális-védőoltáS ellen
javallt. -A hastífusz elleni orális védóoltásnak_- káros .mellékhcitásá 
nincs. _ -- -_, ... _,_< _ -· , :,_·-, -- .. ~_, __ --\_., -~.--

- Adagolás .. Korra; való ·'tekintet_-·nélkül- ·-3 ·-egymás'-után kgvetk.eZó 
napon éhgyomorra 3-3 drazsét kell sz:étrágás nélküllenyel ni.- Utána 
1 óráig tartózkodni kell az-étkezéstőL-Tartós veszélyeztetettség ese-

. -tén a_z orális védőoltást a fenti adagolásban évenként meg kell_ 'ismé-
telni;. . - - · -- ·--""_-
Megjegyzés. 114 _Kizárólag a közegészségügyi-járványügyi 'jŰgsza
bályokban.engedélyezett .. célokrakerüUo.rgalomba .•.•. ,c;.;,c;.;... . 
Tárolás: száraz, fénytól védett,. szobahőmérsékletíí -.helyen. Lejárati 
idő: 5 év. ·; 
Csomagolás. 9_ drazsé_t tartalmazó _ m·úanya.g : -fi_ola'. -(1 személyes 
adag) 152Ft; 90 drazsét tartalmazó mQanyag;;liola (1 O személyes 
.adag) 1480 Ft. 
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2.4 GYŰGYTÁPSZEREK 

COlilLAT EGIS M 220 
Osszetétel. 20 g fehérje, 52 g szénhidrát (ebből dextrin-maltóz 
24 g, glükóz 28 g), 23,5 g zsir (ebből kókuszzsir 16 g, napraforgó
olaj 7,5 g), 1,5 g ásványi anyagok 100 g tápszerporba n, továbbá a 
köve~kez~ vitaminok: A-vi~ami!l 0,723-mg, 81-vitamin -o,566 mg, 
Br':'ltarT_Hn 0,850 mg, 86 - VItamm 0,352 mg,. 8 12-vitamin 0,001 mg, 
C-vnamm 42,000 mg, E-vitamin 7,423 mg, niacin 5,665 mg, fOlsav 
0,0977 mg, kalcium-pantotenát 1.465 mg, biotin 0,074 mg. 
Energiaérték: 2111 kJ (499,5 kcal)/100 ml tápszerpor. 
Javallatok. Galaktóz-, laktóz-, szaharózfelszívódási zavarok· ante
ritisz (szekunder laktózmalabszorpció); cöliákia, disztrófia, 'colitis 
ulcerosa; különbözó eredetű gyomor- vagy vékonybél-károsodás, 
ilL re~ekció utáni álla~otok; kolonoszkópos vizsgálatok előkészítése; 
pre- 111. posztoperatív 1dőszak; szondatáplálékként, ha a beteg szájon 
át nem táplálkozik vagy nem táplálható. · 
Adagolás. a) Kizárólagos táplálékként: Csecsemók: napi 20 g táp- . 
szerpor/ttkg {1 g 6-1 O ml vízben el keverve). Gyermekek: 1-14 éves 
korig 1 0-15 g{ttkg. Altalában 1 g por kb. 8 ml vizben elkeverve 
fogyasztható. Felnőttek: napi 7 g/ttkg-ként vízben elkeverve. 
b) Kiegészítő táplálékként: a már elkészitett táplálékhoz keverhető 
napi adag: 3 g{ttkg. · · 
Figyelmeztetés. Egészséges csecsemők számára anyatejet pótló 
tápszerként nem használható! ,-

•A tápszeroldatot mindenkor felforralt és 60 'C alá Mtött vizzel kell 
elkésziteni. 60 'C fölé nem melegithető. 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Ha az orvos másképp nem 
rendelkezik, ugyanazon vényre 1 éven belül szükség szerint ismétel
hető.- A kezelőorvos (körzeti orvos, körzeti gyermekgyógyász stb.} 
enzimopátiás kórképekben -a jogcímnek a vényen való feltünteté
sével - térftésmentesen rendelheti. 
Csomagolás. 300 g 33 Ft. 

LINOLAC EGIS M 220 
Összet.étel:_1 ,5 g fehérje (laktalbumin 0,9 g, kazein 0,6 g), 3,3 g 
zsir (novény1), 6,9 g szénhidrát (laktóz), 0,2 g ásványi só 100 ml 
tápszeroldatban, valamint a következő vitaminok: A-vitamin 
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0,052 mg, B.1 -vitamin 0;031 mg, 82-vitamin 0,052 mg, nikotinsava
mid 0,65 mg, kalcium-paritolenál 0,32/mg, Bs-vitamin 0,09 mg, 
folsav 0.65 Jlg, 812-vitamin 0,26. Jlg, C: vitamin 5,0 mg, 0 2 -vitamin 
1,3 11g (52 NE); E-vitamin 0;41 mg, vas 0 •. 65 mg. . . 
Energíaerték:272 kJ'.(65 kcal)/100 ml tápszewldat. 
Javallato.k. Az anyatej teljes hiánya eseíén a~ nak pótlása, ilL csök
kent tejelválasztás esetén az anyatej'kieQéSí:íté-se; a·szóptath egyéb 
akadálya. 
Adagolás. A napi adag általában 150 ml tápszeroldal/ttkg. Ezt a 

. mennyiséget elosztva, napi 5-ti alkalommal adható a csecsemőnek. 
Ha más ételt"(pL főzeléket) is kap, akkor a tápszeradag.~sökkent-
hető. . . ·. • . , . •• < . k· · · . 

. .A tápszerotd~t etkészfté~~>'J oow,I·:'!!MS>;fté'!éh~;2,~ l.~ifil[tott ada_
··golókanálny• tápszer"'ortelőbb kevésvizzel csomomentessekeverm, 
majd a maradék vízhez_ önteni,·és-felforralni;_megfélél6 ~ömérsé~letre 
hűlve felhasználható.· A gY69Ytápszerhez további adalékanyagok, 
pL cukor hozzáadása szükségtelen. .·.. . · . • .• 
Figyelmeztetés .. D2~vitamin-tartalmát a külön · adotLD-vitamin
adag megállapftásakor figyelembe kell venni. ·. .. •; . . 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. ~Anya:tej pótlására. továbbr 

· · gyágyltás céljára, csecsemők táplálkozási.zavarainaK.megszünteté, . 
· sére az e/s6 3 hónapban, ill. 4,5 ttkg (maximum 5 ttkg) eléréséig;. 
3 hl) napos kortól 6 hónapos. korig gyógyftás céljára, táplálkozási ,, 
Zavarok megszüntetésére térítésmentesen rendelhető; Rendelésre 
jogosultak mindazokaz.orvosok. akiknek gyógyftó-megelőző ellátás 
keretében. a csecsemőellátás a feladatkörébe tartozik, 

· Co;omagolás. 500 g 38,60 Ft. "~ 

MILDIBf . EG IS · .. ·•··.·. . .. . i ·.• . . ' 1\11220' 
összet.étel. 1,5 g fehérje (laktalbumin 0,9 g, kazein 0,6 g), 3;3 -g 
zsfr (lejzsfr 2.11 g, növényi zsfr O. 7 g), 7,0 g szénhidrát J.laktóz). 
0,2 g ásványi anyag 100 mltápszeroldatban, valamint a koyetkező 
vitami_nok: A· vitamin. 0,052 mg, 81-v.itamin 0,031: _mg;.-- 82~ vitamin 
0,052 mg, nikotinsavamid ; .. 0.650·mg, :c ·kalcium-pantotenát 
0,250 mg, B,, vitamin 0,090·mg, folsav 3,00.0 .. JlQ; B,,,vitamin 
0,200 Jlg; C-vitamin 5,200 mg, E-vitamin 0.460mg, vas 0,650 mg. 
. K;:vitamhí 3,000'~g;biotln:r:oooM. . "' · , , ,, ··· 
Energiaérték:272 kJ (65 kcal)/100 ml tépszeróldat. c 
Javallatok. Anyatej teljes vagy részleges hiánya, a szoptatés egyéb 
akadélya. · . < , 
Adagolás. A napi adag általéban 150 ml táps:Zeroldat/ttkg. Ez a 
mennyiség elosztva napi 5-6 alkalomrrial adhatő a csecsemőnek .. Ha 
más ételt (pl. főzeléket) is kap,.akkor a,tápszeradag•<:sökkenthetó. 

·. A tápszeroldat elkészftése: 1 00 ml.készft~séhez 2;5 lesimftolt adago
ló_kanálnyHépsz-erport.·kevés -vízzel csomómentessé ,kevernlrmajd a 
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maradék vízhez önteni és felforral ni; megfelelő hófnérsékletr.e hOtve 
felhasználható. A gyógytápszerhez további adalékanyagok. pl. cu
kor hozzáadása szükségtelen. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható.-Anyatej pótlására. csecse
mők tápláJási zavarainak megszüntetésére az elsá: .3 hónapban, ill. 
4,5ttkg, (maximum 5 ttkg) eléréséig; valamint gyógyftás céljára: 
3 hónapos kortó/6 hónapos korig térítésmentesen rende_l_~etó. Ren
delésére jogosultak mindazok az orvosok, akiknek a gy6gyft~eg
előző ellátás keretében a csecsemőellátás a feladatkörébe tartozik. 
Csomagolás. 500 g 33 R 

ORIZA EGIS M 220 
Összetétel. 4.5% fehérje, 0,3% zsfr, 89,5% szénhidrát, 0,7% ásvényi 
·anyag ··100 g tápszerben, valamint ·a,-vitamin· 5 rrig, _8~-vitamin 
5 ~g. 
Energiaérték: 1633 kJ (390 kcal)/1 00 g 
Javallatok. Egészséges csecsemők tejhígftó rizsnyákoldalának el, 

· készítéséhez, ill. hasmenéssei járó táplálkozási zavarok esetén. 
Ftiln6tteknek hiperaciditás, gyomorégés és krónikus gasz:t;ritiszek 
esetében. _ .. _ _ . _ 
Adagolás. Gyermekeknek: tejhfgftáshoz .l tetőzött· kávéskanál 
(5 g) Orizál 100 ml vizben kell elkeverni; felforraini és 5 percig 
főzni. Feles tejhígítás esetén az elkészített oldathoz 100 ml tej, két
harmados tejhfgftás esetén 200 ml tej öntendő. ~desítésre: 1 kocka 
vagy·1 kávéskanál cukor/100 ml oldat. .· . 
Gyógytáplálékul: ú n, .. súrú nyák'" elkészftéséhez 2 tetőzött kávéska
nál (1 O g) Orizát1 00 ml vízben kell elkeverni, felforraini és 5 percig 
főzni, inajd 1 kávéskanál cukorral· édesíteni. · 
Feln6tteknek: étkezés előtt negyedórával1 csaPott evó~Bnáln\d Ori
zát 50 ml vízben vagy tejben elkeverve kell 'elfogyasitáni. -
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható, - 7 éven alulicsecsemók 
részére, táplálkozási zavaraik megszüntetéséhez _térítésmentesen 
rendelhet6. Rendelésére jogosultak mindazok _az orvosok, akiknek 
gyógyító-megelőző ellátás keretében a csecsemőellátás a feladatkö
rükbe tartozik. 
Csomagolás. 220 g 6.50 Ft; 4500 g 80 Ft . 

ROBÉBI .. A" EGIS Illi 220 
Összetétel. 2,10 g fehérje, 3.40 g zsfr (ebból tejzslr.2,2 g, napra
forgóolaj 1,2 g), 8,0 g szénhidrát (ebből laktóz 4,6 g, szacharóz 
3.4 g), 0,50 g ásványi só 100 ml tápszeroldatban, valamint a követ
kező vitaminok: A-vitamin 300 NE, 8,-vitamin 0,08 mg; 82-vitamin 
0,12 mg, 86 -vitamin 0,05 mg, C-vitamin 6,00 mg, E-vitamin 
1',00 mg, H ·Vitamin 0,01 mg, nikotinsavamid 0,80 mg, kalcium-
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'pantotenét 0~25 mg,-f01sav 3,00 p.g, 8 12-Vitamin 0,4:0'-p:g;:·K,--v~tamin 
·3;00.pg; ' .. ' ' ,· ' 
Energiaérték: 297 kJ (71 kcal)/1 00 ml tápszeroldat. 

· Javallatok.'·Áz anyatej kiegészítése, ilL elválasztás esetén tehéntej-
ből készült tejhígítás 'helyett 4 ·hómlpos kortóL . . • 
Adagolás;· Az egyszeri adag általában 100-,.150 mrtápsz:etoldat; a 
sz okásos etetés-·idején ··kapja 'a -éseCSemó; az:anyatefmenoyiségétől 
függő mértékben •. •· ·· · ,.. . .- ·• 
A tápszeroldat e/kész/tése: 100mlelkészítéséhez 3 lesimított ada
golókanálnyi.tápszerport elóbb kévés -vízzel csomómentessé keverni, 
majd a maradék vízhez önteni és felforralni;-a megfelelő hámérsék
létre hútve felhasználható. A gyógytápszerhez további adalékanya
gók, pl. cukor hozzáadása szü~égt~le~·•:c••, •.·. :•. ·: •:r·.::•: ;:: · 
Megjegyzés. Csak··vényre··>l\lhátö'ki,Ugyanazon· vényen •1-.~ven 
belijl szükség szarint ismételhető. 
Csomagolás. 500 g 20 Ft. 

ROBÉi'II_,.B" . EGlS .. .. _ . • . . .. }~'220 
összetétel. 1,70 g fehérje, 3,80 g zsír (ebből tejzsír 3,0 g, napra
forgóolaj 0,8 g), 8.40-g szénhidr~t (ebből laktóz 5,3 g, szac~arór 
3; 1 g); 0.40 g ásványi só 100 ml.tapszeroldatban, valan:unt a,kovet;
kező vitaminok:_ ,A:-vitamin 300 NE, 8,-~Ji.tamin O,_QS .mg, 82-vitamin 
0,1_2_mg,_ .. 8 6 -vita"min 0,05:mg, C-vitamin _ 6.00 mQ, E-vi_,i:lrnin 
1,00 ing, H-Vitamin 0,01 'mg, nikotinsavarl)id' 0,80 mg, kalcium- ., 
p.Bntotenát 0,25 mg, folsav 3,QQ_.Jlg .. B_12-vitarnin 0,20 J.LQ, K,-vita.min 
3,00 pg. •. ·. .. . . . ,. < . . . . . . . .· 

. Energiaérték:'312 kJ (74,6 kcal)/1 00 g tápszerold~t. . _ ., , 
____ JaVallatók. Olyan csecser;nők részére, aki.~ r;n~r egyéb fehé_rj_et~_rtal-" 
mú $,1e!rn.is~ert J~_ú_s, sajtJojás_._~tb.} i~Jogy~sz~~nak.__ _ _ ~- __ \ :: 
Adagolás. Az egyszerLadag általában 1 !;0-,200 ml tiipszeroldat:·Ezt 
_a rnen.nylséget a. szokásO's ·napi 5 etetés __ közül 3, legfelj~pp·.4 a!ka-_ 
lo_rnmb_l_.ka_pja a ~secsemő. -.·- ._ , ____ ,_ , ,-, .. - __ :';?,'-- ,· 
A tápszeroldat e/kész{tése: 100. ml elkéstíté~éhez 3 lesimított ada
~olókaná_l_nyi tápszerport előbb.kev.és vizzel_cs_omómente~é _keverni, 
'majd a maradék vízhez önteni és felforralni; a megfel_e_lő __ -ht?_m~_~ék
letre hútve felhasználható. A tápszerhez további ·adalékariy_ag-ok, -pl. 
C'UkófllOZi'á'adáSEtsZŰk~égtelefc·-· .-._,~ '"''·---- -- ..... -----·--- ., · 
Megjegyzés. Csak vényre adható ki. Ugyaná.zon vényen 1 éven 
belül szükség szarint ismételhető. 
Csomagolás. 500 g 20 Ft. 
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ROBOLACT EGIS M 220 
Összetétel. 2,60 g fehérje, 1,50 g zsír, 10,00 g szénhidrát (ebből 
laktóz 3,7 g, szacharóz 1,3 g, dextrin-maltóz 5 g), 0,60 g ásványi só 
1 00 ml tápszeroldatban, valarnint a következő vitaminok: A-vitamin 
300 NE, 81-vitamin 0,08 mg, 82-vitamin 0,12 mg, 86-vitamin 
0,05 mg, C-vitamin 6,00 mg, E-vitamin 1,00 mg, H-vitamin 
O.o1 mg, nikotinsavamid 0,80 mg, kalcium-pantotenát O,?P mg, 
folsav 3,00 J.lQ, 8 12-vitamin 0,20 J.LQ, K1-vitamin 3,00 JlQ:- -·"""'"" 
Energiaérték: 267 kJ (63,9 kcal)/100 ml tápszeroldat. 
Javallatok. Koraszülöttek, ill. 3 kg-nál könnyebb 1~2- hónapos 
csecsemők étmeneti rriesterséges, ill. kevert táplálása, továbbá átme
neti táplálékként diszpepszia, ill. onteritisz diétás kezelése. 
Adagolás. A tápszeroldat napiadagja általában a testtömeg %-%
ának felel meg. 
A tápszeroldat elkészítése: 1 00 ml elkészítéséhez 3 lesimított ada
golókanálnyi tápszerport kevés vízzel csomómentessé keverni,· majd 
a maradék vizhez önteni és felforralni; a megfelelő hőmérsékletre 
hútve felhasználható. A gyógytápszerhez további adalékanyagok, 
pl. cukor hozzáadása szükségtelen. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. - Korasziilöttek, 3 kg-nál 
kisebb csecsemák részére anyatej p6tlására; átmenetileg diszpep
stia, enteritisz diétás kezeléséhez 1 éven aluliaknak rendelhet6, -min
den esetben térftésmentesen. Rendelésére jogosultak rnindazok az 
orvosok, akiknek a gyógyító-megelőző ellátás keretében a csecse
mőellátás a feladatkörükbe tartozik. 
Csomagolás. 500 g 30,50 Ft. 

VITACOLAN Kőbányai p 800 
emulzió 
L.: 2.1 Gyógyszerkészitmények c. fejezet. 



2.5 GYÚGY-, KESERŰ
, . ÉS ASVANYVlZEK 

AP.ENTA ÁSVÁNYVIZ 
szénsavval dúsflott • 
Sokkalciumot, kloridot és szulfátol tartalmazó nátrium-hidrogén
karf:>ónátos--asztali:'vjz,::Tetsz~s--sierinti:_·mennyi~ben :fogy:_asrtható. 

. A.szervezet ásványianyag-hiányát pótolja;frissltő hatású; 
MegjegyzéS. Vény nélküHs kiadható, · ··· · • " , ,. 
Csomagolás; 0,5 l 4 Ft.· 

FERENCJÓZSEF 

HUllÍVADI JÁNOS 

IGMÁNDI 
. , keserűviz 
Javallatok. Egyszeri erélyes hashajtás, habituálls székrekedés, bél-"" 

. hurutok, a végbél és az alhasi szervek fájdalmas székeléssel-járó · 
megbetegedései~ továbbá, amikor a hasprés-múködtetése-tilos. 
Mellékjavallatok. Hasúri pangások, ·:kardiovaszkuláris tünetcso
port, ólom-, tiárium-, bizmut-, anilin-. fenol- stb. mérgezések. 
Adagolás. Egyszeri hashajtóként 200--300 ml hidege(l; könnyO 
széklet biztosítására bosszabb időn át egyénileg megállapftol:t ~i
sebb adagok (napi 2-3 evőkanál, esetleg fél borospohár) hidegen 
vagy langyosan. Bélhurutak kezelését 100--200 ml mennyiségO fel
melegített vízzel végezzük. A keserűviz mindig éhgyomorra fogyasz-
tandó. ' · 

. Megjegyzés; Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. Ferenc Jőzsef.(O, 7 l) 6,50 Ft; Hunyadi János (O, 7 l) 
6 •. ~0 Ft;Igmándi(0,71) 6 •. 90 Ft. . . 

HARKANYI 
szénsavval teirtett áSványviz 
Sok kalciumot és kloridot tartalmazó nátrium-:-hidrogén-karbanátos 
a-sztali viz. Tetszésszerinti mennyiségben fogyasztható. 
A szarvezet ásványianyag-hiányát pótolja, frissitő hatású. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 0,5 l 5 Ft 
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JODAQUA JÓ DOS VIZ 
88 mg/1 jódtartalommal 
Javall_atok. Normo- és h ipafunkciós golyva, valamint golyva meg
előzés. 
Mellékjavallatok. Hipertónia, arterioszklerózis, szkrofulózis. a lu
esz késői ·manifesztáCiói; gyógyulási hajlamot nem mutató idült 
gyulladások, menzeszzavarok, klimaxos panaszok, ólommérgezés. 
Adagolás. Normofunkciós golyva kezelésére felnőtteRtrék'~yer
mekeknek naponta 2 kávéskanál, hipofunkciós golyva kezelésére, 
valamint megelőzés céljára naponta gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt 1 kávéskanál. 50-100 g ivóvízzel hígítandó. 
Mellékjavallatok esetén a-napi adag: amennyiben a pajzsmirigy álla-
pota megengedi, 1-3 evőkanáL . . 
Ivókúra közben rendszeres otVosi ellenőrzés-.szükséges . 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 0,5 l 3,60 Ft. 

MIRA G LAUBERSÓS GYÓGYVIZ 
Javallatok. Hepatitisz, sárgaság, kolecisztitisz, kolangitisz, hiper
aciditás, gyomor- és vékonybélfekély kiújulásának megelőzése. He
veny-és idült gyomorhurut, bélhurut. hasüregi pangás, diabétesz. 
Adagolás. Heveny hurutak kezelésére néhány napon át, hosszabb 
betegségek kezelésére 4-5 héten át naponta kétszer 200--300 ml 
étkezés előtt, felmelegített állapotban. A kúra szünetekkel többször 
megismételhető. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadhatő. 
Csomagolás. 0,7 l 6,50 Ft. 

PARADI ÁSVÁNYVIZ 
szénsawal dúsított 
Nagy kalciumtartalmú, nátrium-hidrOgén-karbanátos ásványvfz, 
asztali vfz. Tetszés szarinti mennyiségben fogyasztható. A szarvezet 
ásványianyag-hiányát pótolja, frissítő hatású . 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 0,5 l 5 Ft. 

PARADI KI':NES GYÓGYVÍZ 
Javallatok. Heveny és idült gyomorhurut. hiperaciditás, hepatitisz 
esetén sárgaság ellen, epekőbetegségben görcsoldó hatású. 
Mellékjavallat. Bél görcsös összehúzódása. 
Adagolás. Próbareggeli előtt 300 mi, epekő esetén naponta há~ 
romszor 200 ml 3-4 hétig, heveny és idült gyomorhurut, valamint 
idült székrekedés esetén naponta hatszor 100 ml. 
Megjegyzés. Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 0,5 l 5 Ft. 
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SALVÚS. 
alkáli hidrogén-karbanátos gyóQyvíz 
1000 g,ban 18 g NaHCO, és,9g NaCl·· 
Javallatok:- Heveny és idült gyomorhurut, hiperaciditás, kontinuá-
lis_ hiperszekréció,: a:légutak-.heveny és-idült hurutjai. . . 
Mellékjavallatok~ A húgyutat hurutjai; a V~semedence húgySavas 
szedi_mentumképzódésének-_megelózése; : _ . 
Adagolás. Gyomorhurut kezelésére naponta:-1-2 ízben étk~zés el-őtt 
100 ml- felmelegítve és- ugyanannyi vízzel hígítva. Idült esetben a 
kúra időtartama. 4-6 hét. Hiperaciditás kezelésére étkezés után a 
gyomoremésztés egész idejealatt 30-60 percenként 1-2-korty, eset
leg 50 ml_felmelegítve, kontinuá!is,hiperszekrécíá.esetében ..".."a: pa
naszok nagysága szerint:- eQész-n~p_on.át_-1-2-·órá~k,ént-_ygyanannyi. 
A léf1utak hurutjának kezelésére.napjáb8n3-6 ·ízben tOO.ml,felme
legített állapotban ugyanannyi .vízzel; de még inkább. tejjel hígítva. 
Idült esetekbenakúra tartama~ hét. Használható porlasztókészü
lékben inhaláció alakjában is. Mellékjavallatok esetén naponta több 
ízben 50-100 ml evés előtt, felmelegített állapotban. 
Megjegyzés; Vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás. 0,7 l 7,20 Ft. 

2.6 GYŰGYISZAPOK 

H~VIZI RADIUM OS GYOGYISZAPKOMPRESSZ 

1. szám ú kompressz: hétra, vállra, felsőkarra, mellre 1 02 Ft 

2. Szálriú koinpressz: derékra, végtagra (térdre, karra) 97 Ft 

3. számú kompressz: csizma (lábfejre, bokára) 124 Ft 

4. számú kompressz: kézfejre, csuklóra 97 Ft 

5. számú kompressz: hasra {női) 79 Ft 

6. számú kompressz: nyakra 92 Ft 

7. számú kompressz: könyökre 119 Ft 



2.7 KÖTSZER EK, RAGTAPASZOK 

KÖTSZEREK 
Vatta. 

steril hajtogatott 

kevert hajtogatott 

kevert hengerelt 

Papírvatta 

Géz~ steril 

·vágott (100 db) 

Mullpólya, steril, 5 m 
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nem steril, 5 m 

nem steril, 5 m 
csomagolatlan, kórházi 

25 g 
50 g 

100g 
200 g 

25 g 
100 g 
200 g 
500 g 

100 g 
200 g 
500 g 

%m 
l>m 
1m 

6 x 6 cm 
10x10cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

8,60 Ft 
~J.8,10 Ft 

26,30 Ft 
47,00.Ft 
10,70 Ft 
20.40 Ft 
38.00 Ft 
88,00 Ft 

12 70 Ft ·~. 
18:50 Ft 
37,50 Ft 
.6,90 Ft 
fO,OO Ft 
'1740 Ft 
1ÚO~Ft 
20,60 Ft 
6,90 Ft 

10.40 Ft 
14,90 Ft 
6,20 Ft 
9,70 Ft 

14;30 Ft 

5,30 Ft 
8,80 Ft 

13,20 Ft 

szegett~ 5 m 

Gipszpólya, rögzitett, 3 m 

Gyorskötöző pólya, steril, 5 m 

Rugalmas szintetikus (Ideál) 
pólya, 2,5 m 

Kalikó-pólya. 5 m 

GYÖGYASZATITAPASZOK 
Leukoplast 

Hansapiast (gyorskötés) (5 db) 

TYÖ'i<szemtapasz 

1· cm 6,70 Ft 
2 cm 8,20 Ft 
3 cm 9,50 Ft 
6 cm 10.40 Ft 

10 cm 15,00 Ft 
15 cm 22,10 Ft 

6 cm 12,30 Ft 
10 cm -18';5Q Ft 
15 cm 26.40 Ft 

5 cm 6,60 Ft 
8 cm 9,70 Ft 

10 cm 11.80 Ft 

8 cm 15,80 Ft 
10 cm 18,90 Ft 
14 cm 26,20 Ft 
10 cm 14,00 Ft 

5m x 1,25 cm 15,80 Ft 
5m x 5 cm 43,30 Ft 
5m x2,5 cm 23,60 Ft 
1 m x2,5 cm 9,30 Ft 

10cmx4 cm 19,70 Ft 
10cmx6 cm 20.40 Ft 

9 cm x 6 cm 2,70 Ft 



2.8 DIAGNOSZTIKUMOK 

ACIDOTEST. Chinain X 130 
. tábl. + drazsé 
Hatóanyag.· 200 mg coffeinum natrium benzeicum tabl.:-nként; 
50 mg etoxazenum drazsénként.. ~ _ _--:: ·: --·: 
Javai Jatok. OJagnosztikum a gyomor savtartalrrlának .ovizsQá_latá
hoz, ·Minden .. olyan esetben alkalmazható, melyben a frakcionált 
próbareggeli javallt. de adható neuropátiás, vérzékenységbeh szen
vedő víciumos, hipertóniás stb. egyéneknek is, akiknek a frakcionált 
próbareggeli ellenjavallt. · 
Ellenjavallatok. Súlyos máj- és vesekárosodás, továbbá gyomor
rezekeié után, amikor is a vizsgálat eredménye nem értékelhető. ..---:. 
Adagolás. Egy beteg egyszeri vizsgálatához a testtömegtól és él~t
kortól függetlenül 1-2 db koffein tabi. és 3 db tesztdrazsé szüksé
ges. Megfelelé elókészítés után, a vizsgálat- a hólyag teljes kiürítése 
után (ez a vizeletmennyiség nem kerül felhasználásra) - -1-2 db"··
fehér koffe_in tabi.,. bevételével kezdődik. 1 óra múlva vizeletürítés. 
Erre a teljes mennyiségú Vizeletet tartalmazó üvegre felragasztjuk a 
csomagoláshoz mellékelt "Kontrollvizelet" szövegO címké:t<J>;Ezután 
a beteg kevés vízzel, szétrágás nélkül a 3 db sárga te~ztdrazsé~ 
beveszi. A drazsék bevételétől számított 1 '!h óra múlva a má'Sik,_!}veg_: 
be ismét vizeletürítés következik. A teljes mennyiségO vizeileteit-tar
talmazó második üvegre a csomagoláshoz mallékelt "11h órás vize
let" szövegú cimke kerül. Miután a vizelet festődését bizonyos fakto
rok befolyásolják, ezért a vizsgálat mielóbbi elvégzése szükséges. 
A vizzel felhígított vizeletmintákból kb. 5-5 ml-t kémcsövekbe ön
tünk, majd azonos mennyiségben 25%-os sósavat keverünk. 
A "1% órás vizelet" -et tartalmazö kémcsóben a festékanyag jelenlé
tében piros--elszíneződés keletkezik. Ennek intenzitását a -csomago:...
láshoz mallékelt színskálával azonnal összehasonlítj uk. Pozitiv reak
ció esetében a piros szín a szinskála A területének felel meg. Ilyen 
szfnárnyalatú azon· betegek vizelete, akiknek gyomornedve szabad 
sósavat tartalmaz. Az anaciditás a szinl)kála B'teirületének felel meg. 
Az A és B terület közötti szinárnyalat hipaciditást, azA jelnél norma
ciditást, ill. intenzívebb szinárnyalat esetében hiperaciditás! jelez. 
Anaciditásra utaló esetekben a frakcionált próbareggeli elvégzése a 
helyE;!_S diagnózis felállitása érdekében szükséges. 
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Megjegyzés. + Orvosi rendelő részére. 
Csomagolás. 1 csomag (2 tabi. + 3 drazsé) 3 Ft; 10 csomag 
(á 2 tabi. + 3 drazsé) 30 Ft. 

ACIGNOST G errned x 130 
in j. 
Hatóanyag. 0,5 mg pentagastrinum {2 ml) amp.-nként. __ -~~ 
Javallat. A gyomor maximális savtermelő képességéneKVfiSQ"atata. 
Adagolás.-6 J.l.g/ttkg sc. egyszerre beadva. Veszélytelenül alkalmaz
ható im. is. A fedősejtek savképző képességének pontosabb megha
tározására 2-6 J.l.g/ttkg/óra adagban cseppinfúzióban (izotóniás 
nátrium-klorid-oldatban) is adható. 
Alkalmazás. A beteg a gyomornedvgyűjtés megkezdése elötti 9. 
órától a vizsgálat befejezéséig nem fogyaszthat táplálékot. A gyo
mornedwétel közben a beteg ülő vagy bal oldali háton fekvő hely
zetben legyen a gyomorszekrétum elfolyásának elkerülése érdeké
ben. A nyálat a szájból ez idő alatt le kell szívatni, vagy azt a beteg
nek ki kell köpnie. A gyomornedv vételéhez orron keresztül a gyo
morba gyomorszondát kell vezetni úgy, hogy az ülő betegen a szan
da perforált része a gyomor alsó sarkában, bal oldali háton fekvő 
helyzetben elhelyezkedő betegen a corpus vantriculi nagy görbüle
ténél legyen, a gyomornedv könnyú leszivása érdekében._A szonda 
helyzetét szükség esetén röntgenvizsgálattal ellenőrizni és korrigál ni 
kell. Ezután az éhgyomor teljes tartalmát le kell szívatni -és el kell 
önteni. A következő 60 percben gyengéd, lehetőleg folytonos aspi
rációval, melyet a beteg maga is végezhet, 15 percenként gyűjtött 
négy mintában a képződött bázis-(B-) váladékot négy (B 1, B 2, B 3 
és B 4 jelölésú) 1 00 ml-es titráló lombikba kell tenni, majd 
6 J.I.Q/ttkg Acignostot sc. befecskendezni. 
A következő 60 perc alatt 15 percenként az előbbiek szarint négy 
további mintát kell venni, 1-től 4-ig beszámozni, térfogatukat (ml
ben kifejezve) megnézni és ellenőrizni, nem tartalmaznak-e vért, ill. 
epét, mivel ezek nem használhaták fel a meghatározáshoz. 
A savtartalom meghatározása: 
A mintákból 1 0,00 ml (kivételes esetben 5,00 ml) 1.00 ml-es titráló 
lombikba 3 csepp fenolvörös indikátor mellett 0,1 n nátrium-hidro
xid méróoldattal piros szinre való átcsapásig titrálandó. Ha a fenol
vörös indikátortól azonnal pirosra színeződik, akkor ennek a gyo
mornedvmintának a sósav-koncentrációját a későbbi számoláskor és 
értékeléskor nullának kell tekinteni. 
1 OOO ml.gyomornedvre vonatkoztatott mniol sósav 1 O ml ITiérőolda
tot fogyaszt, ha a meghatározáshoz felhasznált gyomornedv meny
nyisége 1 0,00 ml volt. Az egyes gyomornedvmintákra kapott sósav
koncentrációk koordináta-rendszerben, a hozzájuk tartozó mintavé
tEili idők függvényében ábrázolhatók. A vizsgálat eredményeként 
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meg kell tOvábbá adni az alap- é~ a maximáliS'sósavtt!frmeléstmfflol
ban. 60 percre vonatkoztatva. A mmolban- megadott: és -60.-percre 
vonatkoztatott alapsósav-termelés megállapftásáhOz minden-eg'yes 
B 1-8 4:.es- gyomornedvminta esetében· össze kell s~orozni __ az 
·1 OOO ml gyomornedvra számolt sósav mmol-értékét a leszívott gya:. 
ínornedv térfogatáVal, majd ehnek a négy· .szorzatnak az ös·szegét 
1 OOO rel kell osztani.- A rhmol-ban ·inegadott és 60 ·perci'e\,onatkoz

. tatott maximális- savtermelés kiszámolásához az '--:1--4-es:··gyomor
nedvminták közül ki kell választani azt-a kettőt,_ amelynek-a--legna
gyobb a sósav-.koncentrációja. Mindkét~minta .esetén ösSze kell 
szorozni .az -1 000-ml gyomornedvra szár:nolt sósav mmol-értékét a 
leszivott gyomornedv térfogatávaL Ennek a két szorzatnak· az- össze
gét 500-zal kell osztani.'. . ·. .• . .· . " .. . . 
A gyomornedvminták--titrálásac-potenciometrikusan·--is~VégeZhető. 
A sósavtermelés paraméterei: 
Alap-sósavtermelés: 1,5-4,0 mmol 60. percenként.· 
Maximális sósavtermelés: 1 Q-.23 mmol 60 percenként. 
Figyelmeztetés.- Cseppinfúzióban-is adható, iv. adása azonban 
elienjavallt. 
_Megjegyzés. Orvosi rendelő részére. -
Csomagolás. 5 amp. (2 ml) 48,20 Ft. . 

AGGLUTINALó SAVÓK Human X 100 '~ 
TARGYLEM EZ-AGGLUTINACIÓHOZ 

liofilezett . 
Összetétel. Megfelelő baktériumtörzsekkel immúnizált ny<;~ lakban 
e1őállitott, abszorbeált és liofilezett vérsavók, tárgylemez-·agglutiná~ 
Cióhöz. Tartósítószer: 0,1% nátrium-azid. ' ',· ; 
Salmanelia H a '···· · 

· Salmanelia H b 
Salmanelia H d 
Salmanelia H gm 
Salmanelia O 9, 12, 46 
Salmanelia O Vi 
E. coli 0 26 : K60 (B 6) 
E. cólr086 : K61. (B 7) 
Vibrio cholerae.polivalens (lnaba és Ogawa) ·• 
Alkalmazás. Fertőző betegségek vagy szOrővizsgálatok során kite
nyésztett baktériuinok tárgylemez-agglutinációval történő-azonosi
tása.-A savók 1 perc-alatt++-++ reakciótadliak.a.meQfeleh'i-anti-
géneket tartalmazó baktériumtörzsekkel. .. . : ' ~ _ ' 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhetó.-.Egészségügyi intézmé
nyek részére-van forgalomban. 2-:-10.~''C:hómérsékletú, száraz helyen 
tartandó. 

8~0 
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' 
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Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 41,90 Ft; 2 amp. (1 ml) 79,70 Ft; 
4 amp. (l ml) 151 Ft. 

AKTÍV PAPAIN Human X 100 
· liofilezett 

összetétel. 6,2 pH-jú fosztátos tompítóoldatban L-ciszteint és 
L-cisztint tartalmazó liofilezett aktív papain. Tartósítósze_rtnem tar
talmaz. Vivőanyag: 0,0125% metil-celiulóz. Egy amp. tartallí!lit 2 ml 
desztillált vízben oldva 1 %-os aktív papainoldatot kapunk. (Az oldó
dási idő állandó rázogatás mellett 5-10 perc.) 
Alkalmazás. Inkomplett hemagglutininek kimutatásakor a vörÖS· 
vérsejtek enzimes kezelésére szolgál. 
Klinikai laboratóriumokban: autoimmun hemolitikus anémia gyanúja 
esetében a Coombs-próba kiegészítésére végzett vizsgálatban. 
Vércsoport-szerológiai laboratóriumokban: 
-a transzfúzió előtti kompatibilitási vizsgálatok alkalmával, a-recipi-

ens savójával és a donor vörösvérsejtjeivel végzendő reakcióhoz; 
- Rh-faktor meghatározásához; 
-ritka vércsoport-meghatározó savókkal történő vizsgálathoz; 
- újszülöttek hemolitikus betegségének gyanúja esetén, szabad an-

ti-D ellenanyag kimutatása az újszülött és az anya-savójában. 
A vizsgálatok kivitele a készítményekhez csatolt tájékoztató szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Csak egészségügyi inté
zetek részére van forgalomban.- Pro anlbulantia szarekre meghatá
rozott módon is_beszerezhető. 2-10 cc hőmérsékletű, száraz.-·sötét 
helyen tartandó. 

; Csomagolás. 1 amp. (2 ml) 4.40 Ft. 

ALVADASI KONTROLLPLAZMA Human X 130 
Összetétel. Normál alvadási idejű citrát plazmakeverék.· 
Alkalmazás. Quick-teszttel történő protrombinszint-meghatáro
záshoz referenciagörbe felvételére. 
Megjegyzés. Közvetlenül az előállítótól szerezhető be. 0-5 oc hő
mérsékletű, száraz, sötét helyen kell tartani. 
Csomagolás. 5 amp. (0,5 ml) 270 Ft. 

ANTI-A, LEKTIN Human X 100 
emberi vérA-alcsoportjainak elkülönítésére való liofilezett növényi 
kivonat. 
Összetétel. Dolichos biflorus magvaiból készült, liofilezéssel tartó
sított kivonat. Hatóértéke: A1-alcsoportú emberi vörösvérsejteket 
1 :32 titerben agglutinál. A2 -alcsoportú vérsejtekkel negatív reakci
őt ad. Tartósítószer: 0,01% tiomerzál. 
Alkalmazás. Az A-alcsoportok elkülönítése, a használati utasítás 

·szerint. 
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Megjegyzés. + Véríyen -nem re_ndelhető. Egészségügyí -intézmé~ 
nyek részére van forgalomban. ,_ 
0--5~_.:c hőm_érséktetCí, száraz, sötét helyen-tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. 24 Ft. · • · 

. [ . . 
ANTl-D (anti-Rh0 ) SAVÓ ' . · Human X .100 

ÖsszetéteL'~h0 -(D) ~agglutinint tartalnlaió, --Íiregulárís· e'ueÍlariyag
mentes emben vérsavó, 1 ·-:--1 -arányban 22%-os bovinalbumint, to.~ 
vábbá 0.1% nátrium-azidot, Q, 1% klóramfenikolt és 0.5% ficollt tar-
talmaz. Hatékonysága: 1 : 32 + + agglutinációs titer. _ 
Alkalmazás. Minden vérátömlesztés elő_tt (különösen, ha nő a vért 
kapó), valamint minden terhesnek, -a-vér Rh"'tipusának meghatáro~ 
zá sa. A klinikai gyakorlatban a gyors tárgylemezmódszert-(kapilláris
ban -elosztott-savólc)-,_,a--.4aboratór_iunii-gyakorlatban a nedveskamra
módsiert (1 ml-es elosztás) használják.· .. . .. . 
Megjegyzés. lio Vényen nem rendelhető; Egészségügyi intézetek 
részére van forgalomban. -A pro ambulantia szerekre meghatáro
zo_tt módon is beszerezhető. 0-5 <>c hőmérsékletű, száraz, sötét-he
lyen tartandó. 
Csomagolás. 1 x 1 kapilláris .4,10 Ft; 5 x 1 kapilláris 11,10 Ft··· 
1 x 1 ml-14,20 ft; 5 x 1 ml 59,60 Ft. 

ANTISTREPTOKINASE STANDARD Human . · X 100 
Összetétel. 50% glicerin és 50% konyhasóoldat elegyével hlgltott 

· .1 %-os humán gamma-globulin-oldat. 
Hatóanyag-tartalom: ml-enként 100 ASK E. 
Al~almazás. A vérsavó antisztreptokin'áz-titerérlek meghatá~ozásá
ra osszehasonlltó standard oldalként. Az ASK 1 .. ill. ASK 1/.ireagetP. 
sekkel együtt használandó, a használati utasftás szerint. ,. ':--- _: 
Megjegyzés. lio Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé~ 
nyek:.részére van forgalomban. 2 .... 10-oC hómérsék(etCí;-száraz:; sötét 
helyen tartandó. . 

· Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 20,70 Ft; 

0-ANTISTREPTOLYSII\I KONTROLL .. Human X 100 
Összetétel. Emberi gamma-globulin steril oldata, amelynek O· 

"·--antisztreptotizin:-tartalma ml-enként 1 O NE: ,_, :·~"----~, __ o- ~ .... -.. -~_,_-r_ -

< Ta.rtósltószer: 66% glicerin. . . . 
Alkalmazás. A vérsavó 0-antisztreptolizin-titerének laboratórititni 
meghatározásakor kontrollként kell használni,. a használati utasítás 
szerint.. _ . _ .. ,_, ,,". .. -:-- .. _ 
Megjegyzés. lio Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé-
nyek számára van forgalomban. -

. 2-1 O "C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 10,20 Ft. 
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ASK l. (STREPTOKINASE+FIBRINOGEN) Hu'man X 100 
liofilezett _ _ , 
.Összetétel. Streptococcus folyékony táptalajon nyert tenyészeté
ből előállitott sztreptokináz és marhavérból származó fibrinogén 
megfelelő arányú, liofilezéssel tartósitott keveréke. --
Alkalmazás. A vérsavó antisztreptokináz-titerének meghatározása. 
Az ASK ll. reagenssei együtt használandó, a használati utasitás 
szerint. _;_., ___ --.:;:.z""" 

Megjegyzés. lio Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé· 
nyek részére van forgalomban. 2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét 
helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. (10 ml) 19,70 Ft; 5 amp. (10 ml) 91 Ft. 

ASKII. (PLASMINOGEN+TROMBIN) Human X 100 
liofileze_tt 
Összetétel. Emberi plazmából kivont plazminogén és szarvasmar
hatrombin megfelelő arányú, liofilezéssel tartósított keveréke. 
Alkalmazás. A vérsavó antisztreptokináz-titerének meghatározása. 
Az ASK l. reagenssei együtt használandó, a használati utasítás sze
rint. 
Megjegyzés. lio Vényen nem rendelhető. Egészségügyiintézmé
nyek részére van forgalomban. 2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét 
helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. (10 ml) 18,70 Ft; 5 amp. (10 ml) 85.50 Ft. 

BACITRACIN Human X 100 
~.orong 
Osszetétel. A 7 mm átmérőjű, fehér pontokkal jelzett szeírópapír 
korong 1 N E bacitracint tartalmaz. 
Alkalmazás. A Streptococcus pyogenes (A-csoport) más Strepto
coccus törzsektól való elkülönítésére szolgáló diagnosztikum. Szi
lárd (véres agar) táptalajon a Streptococcus pyogenes szaporodását 
gátolja. Az eredmények értékeléséhez 5 kontroll törzs [Str. pyogenes 
80153 (A,) és 80154 (A,); Str. 80155 (C) 80156 (G) és 80143 
(L)] nélkülözhetetlen. 
Célszerűen az antibiotikumérzékenységi vizsgála_ttal párhuzamosan 
használandó. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézetek ré· 
szére van forgalomban. 
2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen, gondosan lezárt fiolában 
kell tartani. 
Csomagolás. 1 fiola (50 korong) 24.70 Ft. 
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BAKTERIÁLIS ALLERGÉN SOROZAT .. Huniall X 100 
Összetétel. A sorozat minden tagja 50 millió/ml, megfelelőmód
szerrel-elölt csírát-tartalmaz izotóniás nátrium-·ktorid-olcJatban:-Tar
tósitószer: 0;5%Jenol. Az F-allergén tartósítószere: O, 1 %tiomerzál. 
A kontroll (K) 0,5% fenolt tartalmazó izotóniás nátrium-klorid-oldat. 
A SOrC?zat_tagÚ!inak . 
jelölése: tartalma: 

A (fekete) Staphylococcus aureus 
B (narancs) Staphylococcus albus 
C (sötétkék) P-hemolizáló strep;ococcusok • 

Lancefield A-, C-, G'csoport 
D '(cinóber) _-.s~r-~pto!ii_ó~,cus · fniti_S:~: .:, ,:· :':--_- ___ :, 

c ·suepfi::lCOcéüS'·SaliVBriuS- --
Streptocac·cus_pne_ui'J'loniae . 
StreptOCoccus faecalis 
Lancefield ·O-Csoport -

E (lila) Neisseria catarrhalis 
Klebsiella 
Haemop.-hilus_ infl_uenzae 

F (zöld) · Bordatella penussis 
Bor9atella parápertussis 
Bordatella bronchiseptica "---

G (barna) Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa 
Protaus vulgaris 
Protaus mirabilis___ cr""7 
Proteus'incoristans ··-

H (vörös) Brucella abortus . 
K (világoskék) Kontroll (izotóniás NaCl-oldat)~. 

Alkalmazás. Baktériumokkal szemben fennálló bórtúlérzékenység 
intrakutá~ diagnosztizálásra alkalmas sorozat, amelynek egye_~·-tagjai 
kórokta_r:u szempontból csoportositva tartalmazzák a különböző mik
robákat 

· Adagolás. 0,02 ml-t intrakután:-
Megjegyzés.Oio · Vényennem rendelhető.·Egészségügyiintézmé
nyek részére _van forgalomban.- A pro ambulantia-·szerekre megha
tározott módon is beszerezhető. 2-1 O "C közötti hőmérsékleten, 
száraz, sötét helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 sorozat: 9 amp. (1 ml) 91 ,60 Ft. Az allergének 
egyedileg is rendelhetők: 1 amp. (1 ml) 18,90 Ft . . 
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BORATOS TOMPíTO OLDAT Human X 100 
Összetétel. 0,1 mólos Na,B,0,.10 H,O, 1%-os nátrium-kloridet 
tartalmazó (pH 8,2) steril pufferoldat. Tartósítószer: 0,1% nátrium
azid. 
Alkalmazás. Hígító oldat a gamma-latex-reagenssei végzen tárgy
lemez-agglutinác_ióhoz. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Közvetlenül az elóáll!tótól 
szerezhető be. 2:-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötéi helyell tammdó. 
Csomagolás. Uvegenként (80 ml) 20,60 Ft. 

BRUCERGEN (BRUCELLIN) Human X 100 
liofileze~. intrakután diagnosztikus célra 
Összetétel. A Brucella abortus B 99 törzs tenyéSzetéból savas 
hidrolízisével nyert, tisztftott és liofilezett allergén. Tartósítószer: 
0,02% chinosoL 
Az 1/100 jelzésű 1 OOO millió, az 111000 jelzésű 100 millió baktéri
umnak megfelelő tisztított antigént tartalmaz ml-enként. 
Alkalmazás. Brucella abortus elleni túlérzékenység megállapításá
ra allergiás bőrpróbában. 
Adagolás. O, 1 ml bőrbe. 
Megjegyzés. 'i< Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé
nyek részére van forgalomban. 2-1 O cc hőmérsékletú helyen tartan
dó. 
Csomagolás. 1 aníp. 1/100 jelzésű+ 2 ml oldószer 17 Ft; 1 amp. 
1/1000 jelzésű+ 2 ml oldószer 16,50 Ft. 

CELLAMIN Human X 100 
pepton 
Összetétel. Autolizált és tripszinnel hidrolizált élesztő. 
Alkalmazás. Aminosavakban -dús táptalaj-ingrediencia; vitamino
kat és növekedést serkentő anyagokat is tartalmaz, ezért a legkülön
félébb baktériumok tenyésztésére szolgáló táptalajokhoz adagolva 
alkalmazható. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Közvetlenül az előáll!tótól 
szerezhetó be. Száraz helyen kell tartani. 
Csomagolás. 1 kg 829,50 Ft. 

DIAGNOSZTIKUS·BAKTÉRIUM-
SZUSZPENZIÖK Human X 100 
Összetétel. Elölt baktériumszuszpenziók Widal tipusú csőaggluti
nációhoz. 
H tlpusú (csil/6s) szuszpenzi6k 
Salmonella typhi 
Salmanelia paratyphi-A 

(d-antigén) 
(a-antigén) 
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Salmonella paratyphi"-8> (b-antigén) 
Tartósitószer: 0,3% formalin. . •. 
0-tfpusú_ (szomatikus) szuszpenzíók-- ----
Salmonella typhi . . . (9, 12 antigén) 
Salmonella-paratyphi-C (6. 7 antigén) 
Brucella abortus 

·Proteus OX19. . ·(Weil-Felix-reakcióhoz) . 
Tartósítószer: 0,5%-fenot. . _ _ 
Alkalmazás. A baktériumszuszpe·nziók hastffusz,_paratifl,l_sz, kiüté
ses tífusz vagy brucellózis gyanúja esetén, ill. szt'lróvizsgálatokban 
a vérsavó agglutinintiterének Widal-módszer szerinti meg_állapításá-
ra __ . _ _ _ _ -__ ·: _- -.: 

. Megjegyzés. 'l< Vényen. nem rimdelhetó. Egés~égüQyi,iriiézrné

. nyek számára van forgalomban. 2-,1_,o·c hőmérs.ékletil.;~~áraz, sötét 
helyen tartandók. . . . .•. 
Csomagolás. 1 gumidugós üveg (1 O ml) 1 0.60 Ft. 

FITC-vel JELZETT ANTITESTEK Human .X 100 
· liofilezett · · . 

összetétel. Tisztitott emberi és 811ati szérumfehérjével irhmunizált~-
állatokból nyert. immunszérumok fluoreszcein-izocianáttal (FIT C) 
jelzett inlrhunglobulin frak_ciói. _ _ _ _ _. . , 1

-

Aikalm82ás. Különböző szöveti és mikrobiális antigé·nek direkt és 
indirekt kimutatása, ill. lokalizáiBsa. Antitestek kimutatása,_ azcmosf- '-----
tása. · . ,... . . . . 
Megjegyzés. Közvetlenül az előállít~tól ~z erezhető be, a kódJ;Iek 
feltüntetéséveL 2-1 O "C hómérsékletu, szaraz, sotét helyen,._ 1 ev1g 
eltarthatók. · ' 

Megnevezés: Kódjel; . 

FITC-vel jelz9tt'Reeske lg'..fiákbió hu-man !_gG ellen SE-GtAHu-lgG'(H)-firc_.-·' 
-FitC-vel felzári juh lg-frakció huinan lgG;911en 5FShAHu--lgG(HT-FITC_ 
FITC-vel jelzeft"juh -lg-frakéiO humari IgA ellen 5E-ShAHu-lgA(H)-FITC 
FITC-vel jelz8it kecske -lg-frakció human IgA elleli SE-GtAHu-lgA(H)-FITC 
_FITC-vel,jelziltt kecske lg-frakció_ human IgM ellen 5E-GtAHu-lgM(HFFITC 
FITC-vel jelzett juh lg-frakció human IgM ellen 5E-ShAHu-lgM(H)-FITC 
FITC-vel jelzett juh lg-frakció hunia"n·JgGAM ellen 5E-ShAHu-lgGAM-FITC 

-FITC"vel'jelzett-juh-Jg-frakció-nyúllgG ellen ---so~snARb~lgG-FITC------· 

FITC-vel jelzett kecske lg-frakció nyúligG ellen 50-GtARb-lgG-FITC 
FITC-vel jelzett nyúllg-frakció marha IgG :ellen 5E-RbAB-IgG;FITC 
FITC-vel jelzett nyúllg-frakció egér lg ellen 5E-RbAMo-lg-FJTC 
FITC-vel jelzett nyúllg-fra~ció csirke_lgG ellen _ -5F-RbAFo-lgG-FITC-
-FITC-vel jelzett nyúl lg-frakció tengerimalac IgG ellen 5E-RbAGp-lg_G-FITC 

Csomagolás. 1 amp. (1 ml) .D kódjellel kezdődők: 303 Ft; E kód
jellel kezdódők: 758 Et. 
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FOETALIS BORJOSAVÖ Human X 100 
Összetétel. Szarvasmarha magzatok teljes véréból alvasztással 
nyert s_teril szérum. Konzerválőszert nem tartalmaz. Jel_lemzője a 
rendkívül csekély gamma-globulin tartalom. 
Alkalmazás. Szövet- és sejnenyésztéshez, -az alábbi vizsgálatokra: 
sterilitási vizsgálat baktérium- és gombafertózés kizárására; myco
plasma-fertőzöttség kizárására; IBR-, RS-, MD-VD-, Pi-3vírusok 
jelenlétének kizárására; Coli phag jelenlétének kizárására;-->:=-~, 
összprotein-, alfa-fetoprotein-, hem- és immunglobulin-tartalom 
meghatározások; pH-meghatározás; továbbá kolóniaképző képes
ség vizsgálata primer humán, kínaihörcsög-ovárium, egérfibroblaszt 
és patkányhepatóma sejtkultúrákban és növekedési sebesség vizs
gálata egérmielóma sejtkultúrában . 
Megjegyzés. Közvetlen ül az előállitótól szerezhető be. -20 ° C-on 
tárolandó. 
Csomagolás. 1 00 ml 560 Ft; 500 ml 2600 Ft. 

GAMMA-LATEX QUALITEST Human X 100 
Összetétel. l. Latex (polisztitol) szemcsékhez adszorbeált normál 
human gamma-globulin reagens borátpufferben (pH 8,2). Stabilizá
lószer: 0,042 g/1 polivinílalkohol, tartósítószer, ionkoncentráció biz
tosítása: 3,8 g/l nátrium-azid. 
ll. Liofilezen pozitiv és negativ kontroll savó. 
Alkalmazás. Reumatoid faktor kimutatására tárgylemez-agglutiná
ciós-módszerrel, a használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézetek 
részérevan forgalomban. 2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 
tartandó. 
Csomagolás. 2 ml Qualitativ gamma-latex reagens+0,5 mlliofile
zett gamma-latex pozitív kontroll savó+0,5 ml liofilezen gamma
latex negatív kontroll savó 93 Ft. 

HAEMISOL REAGENS 1-11. Human X 100 
Összetétel. A Haemisol Reagens/. literenként 20 g kálium-[hexa
ciano-ferrát (lll)]-, a Haemísol Reagens ll. literenként 75 g kálium
hidrogén-karbonát- és 5 g kálium-cianid-tartalmú oldat. 
Alkalmazás. A vér hemoglobintartalmának hemiglobin-cianid for
mában való meghatározása. A Haemísol Standarddal együtt-haszná
landó, a használati utasítás szerint. 
Megjegyzés. of< Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé
nyek részére van forgalomban. 4 "C hómérsékletü, sötét helyen 
tartandó. A készítmény méregként kezelendő. 
Csomagolás. 2 am p. (1 O ml) Haemisol Reagens l.+ 2 am p. 
(1 O ml) Haemisol Reagens ll. 54 Ft. 
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HAEMISOL STANDARD Human . . . X 100 
összetétel; Emberi vörösvérteStekból kivont hemoglobinból elóál
lltott, kb. 59.7,5·mg/l hemiglobin-cianid-oldat. . . · 
AlkalmiiZás; A vér hemoglobinkoncentrációjának meghatározása. 
A Haemiso/ reagenSekkel együtt használandó, a használati utasítás 
·szerint._. _ _ ·- __ -. - _ . _ · _ _ _ . __ ,_ :. . . _ _ 
Megjeg\tliés. + Vényen nem rendelhető. EgészSégugy1 mtézmé
nyek részére van forgalomban. 4 •c hőmérsékletO, sötét helyen 
tartandó. A készlimény méregként kezelendő. 
Csomagolás. 4 amp. (7 ml) 97,10 Ft. 

HAEMOLYSIN Human . ... .. X.100 
juhvörösvérsejt~dldó_nyúlvérsa_vó_;_, ---.--------· ... _ ---------- _______ --.·>--·"-•· _, ..... >_-'; 
összetétel. Juhvörösvérsejtekkel immumzált nyulak stenl vérsavó
ja. Hatóérték: hemoJitikus titer legalább. 1 .:. 1500 .. Tartó.~!tószer: 
0,01% tiomeiZál. · 
Alkalmazás. Komplementkötési reakció végzéséhez, a használati 
utasítás szerint. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhet~ Egészség_ügyi intézf!lé- .. 
nyek részére va·n .forgalomban. 2-1 O oc homérsékletu, száraz, S«?tét 
helyen tartandó. • 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml) 20 Ft; 1 amp. (1 O ml) 72,90 Ft. 

IMMUNGLOBULIN STANDARD Human X 100 
liofilezett . _ _ _ .. 
.Osszetétel. 5 mlliofilezett normál emberi vérsavókeverék.gyártási 
tételenként megállapltott és deklarált lgG-,IgA- és lgM-Il),enryyiség-
gel. Tartósítószer: 0,01% tiome!Zál. . . .. .· . . .. ·c: •.. .. 
Alkalrll'azás. Referenciaként alkalmazhaJó tobb - monospeqtftkus 
immunszérum használatán alapuló- immunol{lgiai vizsgálat során. 
Legelterjedtebb alkalmazása: a közvétlén radiális immundiffúzióval történő iffim'unglobu· 
linkoncentráció mérése~ A készitményt használat előtt pontosan 5,0 ml d eszt. víz hozzáad á

, sával keli feloldani úgy, hogy 30-perdg állni hagyjuk_.: és közben néhányszor enyhén 
fölrázÓgatjuk. Az eiőlrás_ szerint feloldott készítményból hígítási sort kell készíteni,_ majd a 

' felhJ!SZnéh5._által_ a!lqlim1l2:0U vizsgá_la_ti móp_szerrel az ;l_zonos __ ~_ódol1 .. ~ez,elt,~~-r.ul1l~.il)ták· 
ból az IgG-, IgA- és IgM-nek a liofilezen hUinan lnimunglobUiin $tandardh_ot viszonyitott 
szintje a felven kalibrációs_g'örbe·atapján i'Tleghatározhat~-. A WHO:· nak és az Immunológiai 
Társaségak Nemzetközi Szövetségének az Immunológiai-Reagensek StandardizáJása témá· 
ban 1973 novemberében, Genfben kiadott nyilatkozata al<;~pján a human immung_lobulin 
koncéntrát:i6jllría~ nemzetközi egySégékról n'lg~rrd-re v<iló átszámolllsát ai: 81ábbiak si:erint 
kell végezni: 
IgG .1 NE= 80.4 119 IgG 
IgA-'! NE= 14,2 119 IgÁ
IgM 1 NE= 8,47 pg IgM 
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Összetétele gyártás! s~ámonként változik, ezért az üvegekhez m'ellé
kelt táblázat értékel kizárólag a megjelölt gyártási számra vonatkoz
nak! 
Csak a maradék nélkül .feloldott készítmény tartalmazza a kompo
nense_ket a táblázatban megadott mennyiségben. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé
nyek részére va~ forgalomban. 2-1 O •c hőmérséklettl!Ltal;landó. 
A feloldott kész11mény lefagyasztva tárolható, de 2-3 felolvasztás 
után az lmmunglobulinsztnt változhat. 
Csomagolás. 1 O ml-es gumidugós üvegben 5 ml liOfilezett vérsa-
vó 131 Ft. · 

IMMUNSZ~RUMOKBÖL KÉSZITETT 
IMMUNGLOBULIN-FRAKCIÖK 
liofilezett 

Human x 100 

Ö~zetét~l. Emberi szérummal, ill. tisztftott emberi szérumfehérjé
veltf!lm~r:uzált állatok vérszérumából készült globulinfrakció. A ma
gas tt.teru tmmunszérumokból a. nem immunglobulinkomponenseket 
frakc1o':l~láss~l és kro~atográftás módszerekkel szeparálják: A mo
nospec;:tflkus tmmunszerumokb?! a_ ne~_ specifikus ellenanYágakat 
pedtg 1mmunszorbenssel távalrtJak el, s 1gy keresztreakciókat okozó 
humán plazmafehérjéket a készftmények nem tartalmazhak. Tartósí-
tószer: 0,01% tiarnerzáL -
Alk~lma~á~. ~ hagyo~~nyos immundiffúZiós, immunelektrofófézi
~es ~s_radlálts lmmundJffuztós vizsgálatokhoz használhatók. A teljes 
tmmu~szérummal ellentétben alkalmazhatók immunelektrodiffúzión 
alapu la mo~ern kvantitatív eljárásokban pl.: a két dimenziós immun· 
elektroforézts, rakétaelektroforézis stb: Előnyös a használatuk m'in-
den olyan ren~szerben.! amelyben a komplementfaktorok jeleilléte 
zavar? lehet. Kozve~!enul f~l~asználhatók konjugátumOk-készítésére. 
MegJef!yzés .• + Kozvetlenul az előállítótól szerezhetők be, a kódje
lek feltuntetésevel. 2-1 O oC-on, száraz, sötét helyen korlátlan ideig 
eltarthatók. · 

Megnevezés: 
Anti-human polivalens lószérum lg-frakció 
Anti-human lgGAM kecskeszérum lg-frakció 
Anti-human lgG(H) juhszérum lg-frakció 
Anti-human lgG(H) kecskeszérum lg-frakció 
Anti-human lgA(H) kecskeszérum lg~frakció 
Anti-human lgM(H) kecskeszérum lg-frakció 
Anti-human transzferrin kecskeszérum lg-frakció 
Anti-human orosomucOid kecskeSzérum· 19-trakció 
Anti-human alfa-1-fetoprotein kecskeszér~m lg-frakció 

Kódjel: 
4C~HAHu-Poly 

4C-GtAHu-lgGAM 
-40-ShAHu-lgG{H) ~ 
40-GtAHu-lgG{H) 
40-GtAHu-lgA{H) 
-40-'GtAHu-lgM(H) 
40-GtAHu-Trf 
4E-GtAHu-A10 
·4F-GtAHu··A1 F 

849 



·Csomagolás. 1 amp. (1 ml) ára: C kódjellel kezdódók: 190 Ft; 
D· kódjellel kezdődők: 303 Ft; E.kódjellelkezdődők: 758 fJ:F-kód-
jellel kezdődők: 850 Ft ' 

KARDIOLIPIN-AIIITIGÉN Human X 100 
csapadékos VDRLiemezre.akd(>ho.z . .· .· . . . ··. .. · 
Összetétel. Marhaszivból készült·kardiolipin, tojásból előállitott 
lecitin és koleszterin·atk.oholos olda'ta. 
Alkalmazás. A luesz szerológiai diagnózisát szolgáló -csapadékris 
lemezreakcióhoz. 
Megjegyzés. lll Vényen hem rendelhető. Egészségügyi intéinié
nyak részére van fmgalomb,al"!. 2-:-1 O o_c _hóm_érsékletú, száraz, ~ötét 
helyen. tartandó; _ · _ · 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 141;50 Ft. 

_ KA'RDIOLIÍ'IN-ÁNTIGÉN Human X 100 . 
Kline-antigén mikroflokkulác;iós réakc_ióhoz 
Össz~tétel. Marhas~ivból készült kardiol_iPin és tojásból te'finelt 
lec_i~~n··atkoholos oldata._ _ _ ,-_-
Aikalr:raaz~s: A_luesz szerológ_iai_diagnózisát szolgáló mikroflok~ú-
lációs reakcióhoz. . . . . · · . ·. . . · ' 
Megjeg-yzés. + Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé
nyek részére van forgalomban. 4 oc hőmérsékletű; száraz,: sötéL_, 
helyen_ ~13rt8ndó. 
Csomagolás .. 1 amp. (5 ml) 119,50 Ft. 

KÖIVIPlEMEÍIIT Human .•• , ~uoo 
JiofHezett . , _ . . _ _ _ . : ____ _ 
.Öss_zet_ét91., Tengerimalacok liofilezéss~l.tar_t_ósito_tt __ friSs:.v~r·SiYJ>ja. 
Al_kah~1a;zás. --Komplementkötés! .próba céljára._. . __ _ -
Megjegyzés, ~ Vényen nem rendelhető. Egészségügyi inté~mé
nyek részére van forgalomban: 2-1 O oc hőmérsékleten; száraz, sötét 
helyen tartar1dó. " 
CsomagoJás.10 amp. (1 ml) 153Ft. 

LA Ct ACID l1uman ·X 100 
papton _- "" _ _ _ _ ·_-- __ .· __ 
összetétel. SósavVal hidrolizált kazeiti. A hidrolizist nátr.il.úTI~tlidro-
xiddal Való ;semle-gesítés követi. _ _ :·: . . _ .-. ~ 
Alkalmazás._ Széles körben alkalmazható tájifal_aj-ingre_dien.s.::Ami
nosavakban gazdag, minimális:menriYiségú __ b/3Ui3s~lebpntá~.i termé·~ 
ket tart,almazó,:pepton,_ ezért ferme1_1tor<>,s tenyé5;zté~:ekh~z,· baktéri
umtoxinak és különböZő mlkroorganizmusok egyes anyagcsereter-

- mékeinek termelésére alkalmazható. A baktériumok antibiotikumre: 
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z~sztencia meghatározásakor használ~_ndó táptalajhoz ez a pepton 
aJánlott. · 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Közvetlenül az elöállitótól 
szerezhetó be. Száraz helyen kell tartani. 
Csomagolás. 1 kg 317,90 Ft. 

LACTAMIN Human c -~100 
pepton -
_Összetétel. Pepszinnel és tripszinnel hidrolizált kazein. 
Alkalmazás. Aminosavakban dús táptalaj-ingrediens, igényesebb 
baktériumok tenyésztésére készítendő táptalajokhoz. Alkalmazható 
bakteriális toxinak és_ enzimek termeléséhez; Magas tri ptcfántartal
ma .miatt indol kimutatására szolgáló táptalajok készítésére is alkal
mas. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Közvetlenül az előállitótól 
szerezhetó be. Száraz helyen tartandó. 
Csomagolás. 1 kg 317,90 Ft. 

LACTOBACT Human x 400 
L: 2.1 fejezet. 

LIPOTROI, Human .. X 100 
Össz~tétel. Liofilezett emberi ·szérumkeverék a normál értékhez 
képest nagyobb kole'szterintartalommal. Tartósítószer: 0,1% tiarner
záL 
Alkalmazás. Klinikai laboratórtumokban vizsgálatra-kerülő emberi 
szérumok alábbi paramétereinek meghatározásak_or haszilálható re· 
ferens készitményként: összkoleszterin, szabad Raleszteri n, koleszte
rinészterek, összlipid, trigliceri_dek, foszfolipidek. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Közvetlenül az elóállftótól 
szerezhető be. Bontatlan állapotban 2-1 O oc hőmérsékleten korlát
lan ideig eltartható. 
Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 90 Ft 

LUESZ-POZITÍV KONTROLL SAVÖ Human X 100 
liofilezett . 
Összetétel. Aszifilisz különböző stádiumában levő betegektől vett 
kevert vérsavó, liofilezett állapotban., Tartósitószer: 0,1% nátrium
azid. 
A-lkalmazás. A luesz szerológiai vizsgálatához pozitív kontroll savó. 
Az amp. tartalmát 1 ml desztillált vizben kell feloldani. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé
nyek részére van forgalomban. 2-10 QC hőmérsékletű száraz, sötét 
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helyen tartandó: Feloldás .után Widal~c~óbe átöntve niélyhűtóJ>en 
3-4 hétig.tárolható 3-4-szeri felolvasztás és lefagyasztás után .• 
Csomagolás. 1 amp; (1 ml) 29,70 Ft. · · · ·· · 

MENOTEST · Human • X 130 
terhességi "gyorsdiagnosztikum · - ----~ 
összetétel. Menotest l. reagens: humán_koriongoiladott;ap· ht;>r"'_ 
manna l (hCG-vel) immunizált .nv_ulak szérumát tartalmazza; sp_~Ciá-
lis; gömbfenekű ampullában~. hof1lezve. _ . _ __ _. __ .. 
Menotest 11. _ re_agens: hCG_ ~_yel fede:tt, speciáli.san kezelt blrkayoros-
vértest-szusZpe'nz!_ó, l!ofiJe~ve<. ____ .. -.. : _____ -., _.- -, ___ .-_ 
"flllei10_test lll .. _reagef_1~F- 4:;x--,q_Jnl, -~zqn_q~ p~~~~~é!~~O ___ p~_f!e~ol_dat, 
amely a Me noteSt 1;1. r:~.a~~n~ _PI?~ll~J~,jH ... e~_Ye_§_-es!3_t~-~~~n_ .a~"-~:~á-
landó vizelet hígítására szoiQáL ·- - _ _ _ -.. _ .:<--

. Alkalmazás. Terhes, nők vizeletéből a_ terhesség eg_ys~enJ, n_agyon 
·korai (a menstruáció elmaradását követő 5-;:1 o, naptól a terhesség 
12. hetéig történő} kimutatása; kon.ongonadotr~p, .--"?rmopszmt
meghatározás a vizeletbóL A meghatározás alapJa a· hCG és az 
anti-hCG közötti immunreakció. A ktmutathatoság alsó hatá~_a:---;_ 
1000-2000 NE hCG/1. Negatív eredmény eseten célszerű egy ~'ét 
múlva megismételni a vizsgálatot. __ . - , : ~· \ 
Korioepitelióma mola hydatidosa vagy fenyegeto vetelés eseten-a 
hCG-szint meghatározásában Van jelentősége:._ 1 doboz~- ._vizsg_ál_at'~~
elvégzéséhez_ szükséges._r~ag~nseket-tar:talrytaz_. _Az egy d?~o~~a_pso
n18golt reagensek szigorúan összetartoznak_._ A reakc16. t<1V1tele a 
dobozban elhelyezett' használati utasitás szerint. /.", 
Megjegyzés. :csak_ vényre adJ:tat~ -~~·---és_ az -~_(VOS IeQ_d_él~~~é~e 
szerint-:=:.e_gy vagy-_~ét alkalpmnia.J :-Jsm~telhet~.- A_ pro ~I_TI~? __ Iant~a 
szerekre __ m_eght:ttárcizott -módon. 1s _ b~_szerezhet,ő_. l.eJár_atl )d9~---~~év. 
4'-8 •c,on fénYI:óhiédétt, száraz helyen tartandó. Hasznalat elott a 
puffert szÓbahómérsé.~letű_re kell hagyni felmelegedni. . , ,,,,. 
Csomagolás, 8 amp. Menotest. l. -j-1 amp .. Menotest ll.+ 2 uveg 
Menotest lll. 32.40 Ft. · · · 

NORMÁL SZÉRUMOK HÚnian X 100 
- ~iofilezett- __ _ _ _ __ . __ 
c összetétel. Egészséges donorok, ill. állatok szérumamak keveréke, 
melyből immunelektroforézissel, counter-elektroforéztsseh- cel1~16~
meri1brán-elektroforézissel.k6ros komponens nem mutatható k1. Ll
poproteih-kon~ent~ác_iója alacs?ny. ~~~c?sító~er: .0,0_1-%-tiom~~t. 
Alkalmazás~ OsszehasonHtó Vl~gálatokban_referenclaként, kul_on
bözO vizsgá-lati rendszerekben a megfelelő.fehérjekörnyezet biztosí-

. tására szolgál. . . ·· · . 0 · . • · ·· 
Megjegyzés. :Közvejlenül az .elóállitótól szere~hetó be,,a_kócj_fel

·tüntetésével. 2-10'C hőmérsékletű, szárazosotet helyen tartandó. 
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Megnevezés: 
Normál human szérum 
Normál nyúlszárum 
Normál juhszérum 
Normál marhaszárum 
Normállószérum 
Normál egérszérum 
Normál patkényszérum 
Normál kecskeszérum 

Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 40 Ft. 

Kódjel: 
1A-NHuS -
1A·NRbs 
1A-NShS 
1A-NBS 
1A-NHS 
1A-NMS 
1A-NRtS 
1A-NGtS 

NOVOBIOCIN Human X 100 
korong - _ .. · 
Összetétel. A 7 mm átmérőjű, rózsaszínű, vonalazott szúrópapfr 
korong 5 J.tg novobiocint tartalmaz. 
Alkalmazás. A koaguláz-negatív Staphylococcusok elkülönítésére 
szolgáló diagnosztikum. A vizsgálat célszerűen az antibiotikum érzé
kenységi vizsgálattal párhuzamosan végzendő. A 16 mm-nél kisebb 
gátJási zónát vagy a kontroll törzshöz (Staphylococcus saprophyti
cus 11 O 008) hasonlóan gátlási zónát·egyáltalán nem mutató tör
zsek Staphylococcus saprophyticusnak minósülnek. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető: Egészségügyi intézetek ré-
szére van forgalomban. - . 
z.,.... j O "C hőmérsékletű; száraz, sötét helyen, gondosan lezárt fialá
ban kell tartani. 

:: Csomagolás. 1 fiola (50 korong) 18,60 Ft. 

PAPAINOS ANTl-D Human X 100 
Anti-D {arlti-Rho} emberi vérsavó pap8ióos módszerhez. Liofilezett 
aktív papain 
Összetétel. Anti-D (anti-Rh.,) emberi vérsav6 papainas m6dszer· 
hez. A társagglutininekből kimerftésSel megszabadított, anti-Rho 
agglutinint tartalmazó higftatlan vagy emberi albuminoldattal higi-
tott, steril emberi vérsayó. · ' · 
Hatóértéke: papainas módszerrel, tárQylemei:-agglutinációval 

··1:32++. 
Tartósftószer: 0,01% tiarnerzál és 0,1% klóramfenikol. 
Liotíi8Zett.aktfv papain. Foszfár-tompitóoldatban metilcellulózt, L
ciszteint és L-cisztint tartalmazó, liofilezéssel tartósított aktív papain. 
Alkalmazás. Vérátömlesztés előtt és terhességben a vér Ah-típusá-
nak meghatározása. ·'l 

Figyelmeztetés. A meghatározás csak laboratóriumban történhet, 
_tárgylemez-agglutinációval. 
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Megjegyzés. ot< Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé· 
nyek részére. van forgalomban. ()..5.·c hőmérsékletG helyen1artandó. 
Cso'!l.agoiás. 5 amp. (1 ml) savó, 5 amp. (2 ml) papain 98;70 Ft. 

PAPAINOS ANTJ-O.,: LIOFILIZAL T Human . ·.·. . . X:100 
Liofilezett Anti,. o· (~hti-Rho) emberr vérsavó Papiiin,C:,s·~J!Iódsi~rhez. 
Liofilezett aktív papain ·---- ,- .-- : _ _.---
összetétel. Antí-D (ahti-Rho) emberi vérsavó papamos.n:'ó.cJ.szer
hez. A társagglutininekből kimerítéssei me~szaba~itott, ant1-Rh0 

agglutinint tartalmazó, higitatlan vagy emben albummaldattaJ higí-
tott, liofilezett steril emberi vérsavó. . . 
Hatóértéke: papainos_ . _niódszerr:eJ,_ :-"'t~rgyleme_z~ag_glutl!'_lii;CI~~lVal 
1 :32+++. Tartósltószei:0,01%timnerzál és 0,1% klóramfemkol. 
Líofi/Bzett-. aktív"_-papain. __ Foszfát-:tompitóoldatban, ~metUc:el_l_i,J16~_t, 
L-ciszteint és L -clsztint tartalinazó, ·liofilezés_sel tartósított:aktív-papam. 
Alkalmazás. Vérátömlesztés előtt és terhességben a vér Rh-tipusá-
nak meghatározása. · · . . ... · . . ... · . . ··. . J _ 

Figvelmeztetéa. A meghatározás csak laboratónumban torténhet, 
tárgylemez-agglutinációval. . . · . _ . . • ,. .• 
M!IQjegvzéa •. +. Vényen nem rendelhető, Egészségugyo ont~zm,Y
nyek részére. van forgalomban. 2-1.0 •c ~őmérséklet.Q helyenkell 
tartani. · .. , _ _ __ . ---· -
Csomagolás. 5 amp. (2 ml) sav6+5 amp.-(2 ml) papaon 161 Ft; '·· 

. 25 amp. (1 ml) sav6+25 amp. (2 ml) papain 490 Ft. · · 

PEROXIDAZ ENZIMMEL JELZETT .~ 
ANTITESTEK . H u ori an .• · X 1 00 
összetétel. Antiglobulin antiszérumok globulinfrakcióján~l< é~ 
pSroXidáz ef1ziri_lek kovaJ~ns·.kapc~olásá_val_ el_őál_litott _reage{l~· hof~~ 
lezett vagy glicerinnel tartósftva folyéko~y f~rmá~an. A kapcsolást 
reakció ·N_akanf3 és Kawoi mQdszere szenot tortémk. _ ~ · 
Alk.almazás. Az ELISA,eljárás kivitelezésére: megfelelő bakte.riális 
vagy-,v_íruSantiQén ellen lé.rejö_tt antit~st _mef1_1_1_y_iséJJi f!leghatáro~ása. 
Az egyes reagensadagok felhasználásához.,az eloálhtó mega~Ja az 
RZ-értéket (E."/E,.,), valamint direk~ ELISA-vizsgálat,al~(JJán : 
mi~romódszerhez javasolt reagenshigitast; -lm!l'unhtsztokemt.at:.v-lz~
gálatok végzésére. Az esetleg fellépő, aspecifokus festődés ~)kuszo
bölésére ajánlatos a konjugátumot szovetporral, til. megfe,lt~lo sejtek
kel kimeríteni. · : . _ ... . . . 

-- ELfSA,;,vizsgálatokhQz .. paraoxi-fenilén:-:.diamiQ,jmmunf1is~_1;,qkém.tat 
vizsgálatokhoz diamiflo-benzidin hidrQgéndQ!ll?~ has_ználat_a __ esetén 
érhető el jó_ ere9mény_. 

Megnevezés: K6dje/: 

Peroxidázzal jelzett juh lg-frakció human lgGAM ellen 5E-S-hAHu-lgGAM-HRPO 
Peroxidázzal jelzett juh lg-frakció-human IgG ellen -5E-ShAHu-lgG(H)-HRPO 
Peroxidázzal 'jelzett kecske lg-frakció human-IgG ellen 5E-GtAHu-lgG(H)-HRPO 
Peroxidázzal jelzett juh lg-frakció human IgA ellen 5E-ShAHu-lgA(H)-HRPO 
Peroxidázzal jelzett juh lg-fl'akció human IgM ellen 5E-'ShAHu-lgM(H)-HRPO 
Peroxidázzal jelzett nyúl lg- egér IG-ellen 5E-RbAM-Ig,HRPO• 
Peroxidázzal jelzett nyúllg-frakció patkány IgG ellen 5E-RbARt.-IQG~j.;í~líO 
Peroxidázzal jelzett nyúl lg-frakció marha IgG ellen 5E-RbAB-IgG-HRPO 
Peroxidázzal jelzett nyúllg-frakció sertés IgG ellen 5E-RbASw-lgG-HRPO 
Peroxidázzal jelzett nyúl lg-frakció csirke IgG ellen 5E-RbAFo-lgG-HRPO 
Peroxidázzal jelzett nyúllg-frakció kutya IgG ellen 5E-RbACa-lgG-HRPO 
Peroxidázzal jelzett nyúllg-frakció kecske-IgG ellen 5E-RbAGt-lgG-HRPO 
Peroxidázzal jelzett nyúllg-frakció juh IgG ellen '5E-RbASh-lgG-HRPO 
Peroxidázzal jelzett ny~! lg-frakció tengerimalac IgG ellen 5E-RbAGp-lgG-HRPO 
Peroxidázzal jelzett Staphylococcus Protein A 5E-SPA-HRPQ• 

A • -gal jelölt reagensek alkalmasak hibridóma sejikultúra felülúszók sorozatvizsgálatára. 
Klvánságra teljes szíirőrendszer (reagensek, pufferek és mikrotitráló lemez) is rendelhető 
erre a· célra ( HibriScreen reagens készlet). 

Megjegyzés. Közvetlenül az előállítótól szerezhető bé a kódjelek 
feltüntetéséveL 4 OC-on tárolva a gyártástól számitott 1 éven belül 
használható fel. 
c;s9magolás. 1 amp. (1 ml) egyedi kiszerelésben 758 Ft. 

PlASMINOTEST 1 .. ll .. lll. REAGENS Human X 100 
:.liofilezett 
Összetétel./. reagens: sztreptoptokináz és bovinfibrinogén liofile
zéssel tartósitott keveréke. 
ll. reagens: li_ofilezett trombin. 
lll. reagens: normális plazminogénmennyiséget tartalmazó egészsé
ges személyek vérplazmájának keveréke, liofilezéssel tartósítva. 
Alkalmazás. _Az emberi vérsavó plazminogénszintjének gyors, in 
vitro meghatározására alkalmas reagenssorozat. A defibrinációs 
szindróma diagnózisához, valamint fibrinolitikus terápia esetén a vér 
plazminogénszintjének folyamatos ellenőrzéséhez nyújt segitséget 
A három reagens együttesen, a használati utasításban leirtak_szerint 
használandó. 
Megjegyzés. !fol Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé ... 
nyek számára van forgalomban. 2-1 o ° C-os hőmérsékletű helyen 
tartandó. 
Csomagolás. Közös dobozban 1-1 amp. 1., ll., lll. reagens: 
81,20 Ft. 



l 

C-POLISACCHARIDA Human X 100 · 
liofilezett _ .. . _. -- -

:összetétel_._ StréptococCus pneumoniaeból kivont, liofilezéssel tar
tósitott C-poliszacharid. Hatásfok: amp.-nként10 mg C-polisza-
charid. :· --- ->~ __ -_ _. . .. _,. V'"-.--_ . . · 
-Alkalmazás. C-r'eal<tfv protein_kimutatására passiiv hemagglutiná-
cióS módsierrel. a ·használati utasitáS-szerint. __ . __ ,-.-~- _. 
Megjegyzés. + Véoyen nem rendelhető. EgészségügyUntézmé
nyek részére van forgalomban. 2-1 O "C hőmérsékletű he_lyen tartan
dó. 
Csomagolás. 1 amp. (2 ml) 17 Ft. 

POLISPECIFIKUS ~S MONOSPECIFI.KUS Human X 100 
. IMMUNSZÉRUMOK . 

liofilezEm _ _ ... 
Összetétel. Lovak; kecskék; birkák és nyula~ immunizálá.sával nyert 
immunszérumok. A polispecifikus immunszérumok termeléséhez 
normál·emberi~·-íll. áll;;~ti_szérummál,_ a mt;mospecifikus-immunszéru
mok termeléséhez nagy tisztaságú antigénekkel. ·1mmunizálják az _ 
állatokat Tartósítószer: 0.01% mertiol.át. , · 
'Alkalmazás.- A- polispecifikus immunszérumokat Ouchterlony-fél~_ 
immundiffúzióhöz: plazmafehérjék azon asitására és szernikvantitathi-. 
meghatározására; jmmunelektrotorézishez:_ állati és-emberi plazma
proteinek-azonositására. A monospecifikus immunszérumókat:radi
ális immundiffúzióhoz (RI D:):, plazmaproteinek. mennyiségi megha
tározására; radioimmunoassayhez (RIA): második antitestként, 
OUchterlony-féledmmundiffúzióhoz: plazmafehérjék az~nos_i~ásái'a 
és szemikvantitatív meghatározására; immunelektroforéz1sh_ez:-_~m- ,_ 
beri plazmaproteinek -azonosítására, emberi paraproteinek lrTntiun:.. .
globulinosztálya meghatározására, valamint az. átlagosnál jóvarna"· 
gyobb vagy kisebb koncentrációban jelenlevő fehérjék azonositásá
ra. 

1!f.egnevez6~: 

Af\ti-human' polivalelis 16széroni-~ 
, _,- Anti-húman Polivalens juhszérum 

~ntl':h:üman""li:IGA'f\'fiUfiSZerum·· 
Anti-hur'nari lgGAMDE-keCSkeszérúm _ 
Ariti-nyúl polival~ns 16szérum 
Anti~marha PoliviliEms nyúlszerum 
Anti-juh POliVálens n'yúlszérum 
Anti-kecske polivalens nyúlszárum 
-Anti-patkény poliValens nyúlszérum 
Anti-egér polivalens nyúlszérum 
Anti-tengerimalac polivalens nyúlsiérum 
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Kódjel._,,\ 

·_3B;.:HAHu-Poly 
.-'i.2B-ShAHu~PoliJ 
. ''"3U::Sh'AHí:I~1QGAM 

-'3C~GtA.Hü~lQGAM'OE ,-_ -
38-HARb-Pcily· 
38-RbAB-PóiY. 
38;Rb'ASh-'Poly 
3-8.RbAGt.,Poly' 
38-RbARt~Poty 

3B·RbAM·Poly 
-38-RbAGp·Poly 

Megnevezés: 

Anti-sertés polivalens nyúlszárum 
Anti-16 polivalens ny_úlszérum 
Anti-human IgG (H+ L) juhszérum 
Anti-human IgG (H+ L) kecskeszérum 
Anti-human IgG -(H} juhszérum 
Anti-human -IgG (Fe) nyúlszérum 
Anti-human IgG (Fc) kecskesr:érum 
Anti-human IgG (Fab) nyúlszárum 
Anti-human IgG (Fab) juhszárum 
Anti-human-IgA (H) kecskeszárum 
Anti-hu~n--'kolosztrum IgA nyúlszárum 
Anti-human kolosztrum lgAjuhszérum 
Anti-lluman szekretoros-darab juhszán.im 
Anti-human IgM (H):j'uhszárum 
Anti-human IgM (H) kecskeszárum 
Anti-human IgD kecskeszérum 
Anti-huiríi:ln lambda-lánc juhszérum 
Anti-human kap'pa-lánc juhszérum 
Anti-human:prealbumin juhszárum 
Anti-human albumin juhszárum 
Anti-human albUmin nyúlszárum 
Anti-human albumin kecskeszérum 
Anti-húman orosemucold kecskeszérum 
Anti-.human alfa-J antikimatripszin juhszérum 
Aritf-hum'án alfá-1 antitripszin juhszárum 
AÍ'lti-huma·n cöruloplasmin kecskeszérum 
Ahti~~uman cőruloplasmin juhszérum 
Anti-huma_n alfa-2 AP glukoprotein juhszérum 
Anti-hu_m8.n h.IPtoglobin juhszárum 
Anti-human haptoglobin nyúlszérum 
Anti-human hemopexin juhszérum 
Anti-human alfa-2 makroglobulin nyúlszárum : 
Anti-human beta lipoprotein nyúlszérum-_ 
Anti-human ~ juhszérum 
Anti-huniail_ ti-ansZferrin juhszárum 
Anti-hiim'liif'fibrinogE!n nyúlszárum 
Anti-human CRP nyúlszárum 
Anti-human alfa-1 fetoprotein kecslceszérum 
Antl-inzulin tengerimalac szérum 
Anti-human növekedési hormon (HGH) nyúlszárum 
Anti-Jó IgG juhszérum 
Anti-Jó lgT kecskeszérum 
Anti-juh lg'G nyúlszárum 
Anii-kecske IgG nyúlszárum 

Kódjel: 

38-RbASw-Poly 
38-RbAH-Poly 
38-ShAHu--lgG 
38-GtAHu-lgG 
3C-ShAHu-JgG(H) 
3C-RbAHu-lgG(Fc) 

::".i;-_'<; 
3C-GtAHu-lgG(FC) 
3C-RbAHu-lgG(Fab) 
3C-ShAHu-lgG(Fab) 
3C-GtAHu-lgA(H) 
3C-RbAHU-SigA 
3C-ShAHu-SfgA 
3C-ShAHu-SP 
3C-ShAHu~lgM(H) 

3C-GtAHu-lgM(H) 
3C-GtAHu-lg0 
30-ShAHu-lambda 
30-ShAHu-kappa 
30-ShAHu-PA 
38-ShAHu-Aib 
38-RbAHu-Aib, 
38-GtAHu-Aib 
30-GtAHu-A 10 
30-ShAHu-AIAChTr 
30-ShAHu-AIAT 
30-GtAHu-Cp 
30-ShAHu-Cp 
30-ShAHu-A2APP 
30-ShAHu-Hp 
30-RbAHu-Hp 
30-ShAHu-Hpx 
3C-RbAHu-A2M 
3C-RbAHu-8lipo 
3C-ShAHu-81C 
3C-ShAHu-Trf 
38-RbAHu-Fgn 
30-RbAHu..:CRP 
3E-GtAHu-A1 F 
30-GpA-Ins 
3C-RbAHu-GH 
JC;ShAH-IgG 
3C-GtAH-JgT 
3C-RbASh-lgG 
3C-RbAGt-tgG 
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Megnevezés: 

Anti~nYUI IgG hyUiszérum 
Ai'lii~iri8rhil._fgG·,nYíilszén.im 
Anti~tEmgeriri'laliic'lgG -nyU_ISzérum 
Áiiti-eg~r lgG'nyUISiérum_ 
Anti-sertéS IgG- ny'úlszéruni 
Anti-csirkeJgG nyíllszérum· 
Anti-kUtya lg'G ·nyúlszérui'n 

Kódje/:·.·-

3C-ShARb-lgG 
-gc~RbAB~IgG 

3C7RbAGp~lgG 
3C.-·RbAMo-.lgG 
-~C-RbASw~lgG 
3C-Rb~;Fo~lQG~-

3C-RbACa-lgG 

Megjegyzés. Közvetlenül az előállítótól szerezhető be, a kódjelek 
feltüntetéséveL2-10 ·c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen ke~l tarta
ni. A felöldott immonstérumok csak fagyasztottállapotban tarolha-
tók. •· . ..•• ... ..• . •.•. 

· Csomagolás' 1 amp. (1 ml) B kódjellel kezdódók: 93-Ft; C kódjel-
lel kezdődók: 190 Ft; D kódjellel kezdódők: 303 Ft - .. 

PORTAPTALAJOK Human . .. . . . X 100 
összetétel. A portáptalajok szárított -és porított for~ába~ ~;~m~an-
azokat az alkotórészeket tartalmazzák.- m1nt ~-"!Jaktenoló~lal d tag-__ _ 
nosztikában használatos folyékony vagy félsz!lard táptalajok. , · 
Alkalmazás. Bakteriológiai diagnosztika.. - - .. ·-"'-1:. 
Megjegyzés. Közvetlenül az elóállítótól.szerezhető be. Sotét. hu
vös. -száraz helyen kell tárolni.. 
Csomagolás. 1; 2, .5 és 1 O l. 

Készitmények. 
Bázi~ táptalajOk· )1rirher tenyésztésre: 
Bouillon . . . . . . 
Holman-tliptalaj (anaerob tenyésztésrej 
TáPagar 
Véresagar -~lap 
Diagnosztikus (elektív) táptalafok: _··; ,
enterális-bákténumok tenyésztesére .. és, 

izolálására: 
Bizmut-szulfit agar · 
BrlllaritZöld ·aga-,.
Desoxikolat.:.citrát agar 
Eosin-metilénkék agar 
Endo agar 
egyéb patogén .mikroorganizmusok 

tenyésztésére ,és izolálására klinikai 
anyagból: 

Löffler-szérum- táptalaj 

Uterenké~ii- ár~k: 
:<:0' 

51,3dft 
110,00 h 

60,1 O 'ft 
~,.,__,_.. . 

104,00 Ft 
·70;50 Ft· 

113,00 Ft 
73,30 Ft 
66.40 Ft 

350,0Ó.ft 

Differeqciáló táptalajok (szúkített 
biokémiai sor); 

Ureum-indol 
Dezoxikolát-fenolvörös agar-glükóilappal, ·

laktóz, szacharóz, maltóz. mannit, inozit 
és dulcit cukortablettákkal 

Élelmiszeripari, konzervipari termékek és 
vfzminták bakteriológiai ellenórz{J 
vizsgálatához: 

Brillantzöld-laktóz-epe táptalaj 
Cetrimid agar 
Kristályibolya-neutrálvörös-epe agar 
Laktózleves ( MacConkey szerint) 
Triptoncglükóz-élesztő (TGE) táptalaj 
Bizmut-szulfit agar 
Brillantzöld agar 
Dezoxikolát-citrát agar 
Eosin-metilénkék agar 
Endo agar 

Egyéb -ingrediensek: 
liofilezett tojássárga· szuszpenzió 
Szárított marhaepe 
Tisztitott agar-agar por elektroforetikus 

vizsgálatokhoz 

100,00 Ft 

260,00 Ft 

85,00 Ft 
80,00 Ft 

400,00 Ft 
70,00 Ft 
50,00 Ft 

104,00 Ft 
70,50 Ft 

113,00 Ft 
73,30 Ft 
66.40 Ft 

30,00 Ft/amp. 
2000,00 Ft/kg 

4800,00 Ft/kg 

PTERIDIN Human X 100 
korong· 
Összetétel. 1 -korong 50 1..1.9- pteridin- hatóanyagat tartalmaz. 
A 7 mm átmérőjű fehér papirkarong nyomdai jelzése: O. 
Alkalmazás. A Vibiro cholerae .gyors differenciálására szolgáló d i'" 
agnosztikum. Szilárd táptalajon szelektíve gátolja a klasszikus és El 
Tor biotípusú koleravibriók növekedését. míg egyéb törzsek szapo-
rodását nem gátolja. · ' 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmények 

_részére van forgalomban. 2-1 O oc hómé·rsékletú,. sötét, száraz he
lyen, dugóval gondosan lezárt fiolákban tartandó. 
Csomagolás. 6 fiola 50-50 korenggal 112 Ft 



RESISTEST ' Human - x 100. 
baktériumérzékenység-meghatározó korongak · · 
A 7-mm átmérójO korongok fóbb adatai: 

hat~nya_g_ n~vé 
mennyi- akorong 

sége_ szlne 
- -ára'{Ft}~ 

Amiksein 30 ~g rózsa, hullám-
vonalas 454,80 231,50 . 83,60 

Ampi9i!Jin-- 20 "g fehér, 
(Sem1cillin) keresztes 72,60 ·31,50 12;60 
Azlocillin 30 ~il ·sárga,_. vcJn~ta·s_: · 127;40:' 67i10·: ::26,80 
Cefale-xin- ,- 30~g kék, vonalas'' . '93,20 "50;oo:·: - 21; 90 
Cefamandol 30~g nara·ncs·, 

kockás 102,70 56,70 24; 90 
Cefotaxim 30 ~g narancs; 

karikás 189,00 96,20 36,00 
Cefoxitirl 30 ~g narancs, 

41,80" pontozott 212,30 109,60 
CeftriaXioh 30 ~g narancs 99,30 51,20• 21,4Ö 
Cefuroxim 30 ~g naran.cs, 

vonalas 191,80 99,00 38,20 --Colisti n.- 20 ~g zöld, 
(Colimycin) pontozott 97,90 45,10 18,10 
Eritremicin 10 ~g terrakotta 99,30. 45,10 18,10 
Gentamicin 20 ~g barna, T~ 

kéresztes 355,00 135;00:·( 54,10• 
Kanamicin 30 ~g sötétkék 80,10 31,50 1;!,_69 
Karbenicilli n 50 ~g fehér, hullám" 
(Pyopen, Micro- vonalas 
cillin) 95;10 45,10 18.10 
Kloramfenikol 30~g pi(os 
(Chlorocid) 70,00. 31,50 12,60 
Klortetraciklin 30 ~g sárga--· 71,20 31,50 12;60 

_ Lincomicin __ .lO~g rózsa; 
72,6ö 3f;5ö 1:Dlö keresztes, · 

Meticillin 20 ~g fehér, kockás 76,00 31,50 12,60 
Metronidazol 5~g kék, pontozott 93,20 50,00 21,90 
Mezlocillin 30 ~g sárga, kockás 108,20 57,50 23,70 
Nalidixsav 30 ~g kék, kockás 
(Nevigramon) 71,20 31,50 12,60 
Neomicin 100 ~g barna 72,00 31,50 12,60 
Natiimicin 30 ~g barna, 

póiHozott 150,70 . 76,70 29;70 
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.. 6 x 1 fi_ola 3 x 1 fiola 1 x 1 fiola 
hat6aliyag neve me n nyi- akorong 50 korong 50 korong 50 korong .... szfne 

. ára (Ft) 

N isztatiri 100 NE sárga, 
(Nystatin) pontozott 172,60 ~u~ <H:~8 Nitroftirantoin 300 ~g sötétzöld ?1,90 
Oleandomicin 30 ~g olajzöld, o-val 

jelzett 71,20 31,50 12,60 
Oxacillin 10 ~g fehér, vonalas 71,20 31,50 12,60 
Oxitetraciklin -·_ 30 ~g rózsa 
(Tetran) 

kék, o-val· 
70,50 31,50 12,60 

Oxolinsav 5 ~g 
(Gramurin) jelzett 91,50 45,80 1ll,40 
P_aromomicin 50 ~g zöld, vonBlas 82,20 31;50 12,60 
Penicillin 3 NE fehér 70,00 31,50 12,60 
Polimixin-8 15 ~g zöld 271,20 101,00 40,50 
Potesept 25!19 s~rga, 

. keresztes 76,70 41,80 11!,50 
Pristinamicin 10 ~g zöld, keresztes 120,50 45,10 18,10 
Spiramici l) 30 ~g rózsa, 

pontozott 72,60 31,50 12,60 
Sulfotrim 120 ~g zöld, o-val 

,-·· -~- jelzett 49,70 31,50 12,60 
Su_d)etrolim 25 ~g zöld, hullám-

vonalas 49,50 31,50 12,60 
Sztreptoniicin 30~g kék 71,20 31,50 12,60 
Szulfadimidin 40.0 Jlg fekete 74,00 31,50 12,60 
(Superseptyl) l 
Tetraciklin 30 ~g lila 97,30 45,10 18,10 
Tobramycin 10 ~g piros, o-val 

jelzett 79,00 42,90 18,90 
Trimetoprim 5 ~g piros, hullám-

vonalas 93,10 48,10 20,40 
Vancomici_n_ .. 50 119 rózsa, kockás 226,00 85,60 34,20 

Felhasználás. Normál méretű (1 O cm átmérőjű) Petri-csészébe kb. 
25 ml (véres, csokoládé-, egyszerű agar stb.) táptalajt öntünk, 
amelynek alaptáptalajában nincs élesztő vagy élesztőkivonat. Leg
célszerűbb az előállító által forgalpmba hozott standard portáptala
jok használata. Sumetrolim, Superseptyl, illetőleg egyéb szulfon
amidkészítmény. iránti érzékenység vizsgálatára csak.olyan.táptalaj 

_ használható, amely szulfonamidgátló faktort nem tartalmaz. Ilyen 
célra megfelel az elóállftótól rendelhető .AntibiotikuméJZékenység 
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titráli>táptalaj".(0,51) vagy a módosltott Müller..:Hinton-féle tápta-
laj: ·· · · 

Oxoid VaQY Óíf(;b ~i'hahúskiva'nat (krém) 
LeCtaeid péptori-(HUMAN). 
Glükóz_ __ _ _ _ _ _ _.,-_,-
Oxoid a9ar No. t- vagy megfelelő tisztaságú szll_las~y&gV 

por agar-agar hasonló gélerőSséget adó mennyiségben 
Ossztiliélt viz 
A téptalaj pH-ja_autoklávozlis utén 7,Q-7,2. 

5,0-g 
17,5g 
2,0g 

13-17-Q 
.1ooii~i'' 

A táptalafelkészftéséllez használhatunk az Oxc:>id .v~gy Difcó_!llárha.
húskivonat helyett frj~n ~~szit~ rt:l.~.r~~-S~iV-!fl!U.~~~-t. __ eK~<?r-~-:~e~: 
tillált vrz helyett ebben oldJuk a tép~]@J.t()bb• .. C>SSZ•.tev~Jbt,_ft.J~f1t' 
táptalaj oemcsak .a. '12;ulfonamic)- (f"o!es•Ph Sumetrohlll") ~·~·sz~ 
teneia meghatározliséhoz alkalmas,· hanem. alapa0yagként·lía~nlil
ható véres és csokoládé-táptalajokhoz is az igényesebb baktéroum~k 
antibiotikumrezisitenci_a-meghatározésako_r,- A kiöntött ~ ·megsz1~ 
Járdult táptálaira kaccsal vagy diftériatampon_nal szélesztJuk saran a 
kérdéses váladékot, ill. a vizsgálandó baktéroum 6 órás bouollonte-.. · 
oyf>szetét. Ha Proteus3örzsek érzéke_n_ységét viZSjléljuk, ~kko,r a t<f 
nyészet•száZ.zoros higftásét széleszt1uk· a táptala1ba. _Az oly módó\1 
beoltott és néhány percig száritett táptalajra helyezzuk a Resostest 
korangokat - --- · - ' · - . , o "--

30 percig tartó szabahőmérsékleten ta_rtás u.tán ~ lemezeket 37 C-os 
termosztátba tesszükc A 18 órás vagy· a torzs jellegének megfelelő 
inkubalás Után a korongak körül megjelenő gétJási zóna átm~(ŐJébóJ 

· . tudunk következtetni a vizsgált bakt~roum érzékenysé~ére,; · •. 
Értékel .... .Ha a gáti á si zóna átmérőJe 20 mn:o·nél na~yollb, ~-kér
déses törzset érzékenyn ek, 20-11 mm átmér610 gátlás o zón_a •s.~tl!n 
mérsékelten érzékenynek és 11 mm al~tt. rezisztensnek tekontJ uk. , 
KiVételtképez a Polymyxin-8, Vancomtcm, :Paromtcm, ~ohstm ~sa 
Nalidixsav. Ezeknél az előbbiméretek á következőképpen változn.ak: 
Polimyxin,B: ha a gátJási zóna átmérője 11 mm-nél nagyobb, a torzs 
ér_zékeny, ~~ ennél k1sebb: reztsztens_~ .;·- _ - . 

-Vtmcomicin 1Js Paromicin: ha a g_átl~st:.zóna á~mér6Je -17 mm felett 
--van; ,a·törzs'-érzékeny,4-7-11 mm kozottmérSékelten érzékeny,,.és 

11 mm alatt rezisztens. · _ . . 
·} Colisűn (Colimycin): ha a koreng körül gátJási zóna Jelentkezok, a 

törzs érzékeny. ·· .•. • · : . 
Nalidixsav (Nevigramon): Azérzékenytorzsek•gátláso zóná]a17.mm 

-:felett van, ~ '1-14 mnl között- a törzs ·mérSékelten érzékeny és .14 mm 
alatt rezisZtens.· -
Ezek az adatok a HUMAN által·készitett portliptaiajakra vonatkoz

... nak, Más táptalaj használata e~etén a gáti á~ o ~6~ák ~tm érő o m~.l!~ál_
tozThatnak.- A ke~elésre használandó .. antibiotll<um Ktválasztása- t gen 
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egyszera, mert a gátlási zónák-összehasonlitásá alapján biztosan a 
legeélszera bb antibiot~kumoJ<at tudjuk javasolni. 
Figyelmeztetés. A korangokat sterilen kell kezelnil 
Megjegyzés. ll< Csak egészségügyi intézetek részére van forga
lomban. 
Csomagolás. L.: a korongak főbb adatainál. 

SEROTROL-N Human o. ~•* 100 
Összetétel. Liofilezett emberi szérumkeverék, amelyben a kompo
nensek mennyisége a felnőttek szérumának normál értékhatárai közé 
esik. 
Alkalmazás. Referenciaként, ill. kontrollként használható vizsgá
landó szérumok alábbi alkotórészeinek meghatározásakor: nátrium, 
kálium, klorid, kalcium, foszfor (anorg.), vas, glükóz, kreatinin, 
húgysav, karbamid-N, albumin, összfehérje, továbbá a következő 
szérumfrakciók: albumin, alfa,-globulin, alfa,-globulin, béta-globu
lin, gamma-globulin. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Az előállftótól közvetlenül 
szerezhetó be.- Bontatlan állapotban 2-10 'C-on korlátlan ideig 
eltartható. 
Csomagolás. 4 amp. (5 ml) 148,70 Ft. 

SEROTROL-25-N Human X 100 
összetétel. Liofilezett emberi szérumkeverék, malyben a 25 mért 
komponens mennyisége megközeliti a felnőttek szérumának nOrmál 
értékeit. 
Alkalmazás. Referenciaként, ill. kontrollként használható vizsgá
landó szérumok alábbi alkotórészeinek meghatározásakor: nátrium, 
kalcium, kálium, magnézium, klorid, vas, teljes vaskötő kapacitás, 
réz, foszfor (anorg.) glükóz, kreatinin, húgysav, karbamid-N, alkali
kus foszfatáz, amiláz, GOT, GPT, gamma-GT, LDH, alfa-HBDH, 
kolinészteráz, CPK, albumin, összfehérje. 
Fehérjelrakciók elektroforézissel: albumin, alfa,-globulin, alfa,
globulin, béta-globulin, gamma-globulin. 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhető. Az elóállitótól közvetlenül 
szerezhetó be. - Bontatlan állapotban, 0-5 oc hőmérsékletű helyen 
korlátlan ideig eltartható. 
Csomagolás. 4 amp. (5 ml) 204 Ft. 

SEROTROL-P Human X 100 
Összetétel. Liofilezett emberi- szérumkeverék, amelyben a mért 
komponensek mennyisége patológiás tartományban van. 
Alkalmazás. Referenciaként, ill. kontrollként használható vizsgá
landó szérumok alábbi alkotórésZeinek meghatározásakor: nátrium, 
kálium, kalcium,_ klorid, foszfor (anorg.)~ glükóz, kreatinin, húgysav, 
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összkoleszterin, ~rbamid"N, albumin, összfehérje, tovább_á követ
kező szérumfrakciók: albumin. alfa,-globuhn, alfa,-globuhn, béta· 
globulin, gamma-globulin. ·· · _ · . · • 
Megjagyiés. Vényen nem rendelhető. Kozyetlen .az előilnr_tót?l 
szerezhető be.~ Bontatlan állapotban 2-10 .C-on korlátlan 1de1g 
eltartható. 
CSomagolás. 4 amp. (5 ml) 155 Ft. 

SEROTYP Human . X 100 
- liofilezett, vércsoport-meghatározó emberi vérsavó . . 

összetétel. A-. B-. ill. 0-vércsoportba tartozó egyének hofllezéssel 
tartósított, sterH; magas titerG vérsavója. Hatóérték: az A- és. B
csoportbeli savók agglutinációs t1tere .legslébb.1 : .. 64, .a 0-.csoport- · 
beli savöké legalább 1 :32. Tartósit68zer:•2% b()rsav~ 0,01%.•tio· 
meiZát ·· ·· ·· · ·· ····•· ·· · · · ····· 
Alkalmazás . Az A BO-rendszer vércsoportjainak meghatározására. 
Magjegyzé~. "' Vényen nem rendelhető .. Egészségügyi -intézmé
nyek részére van forgalomban.:.....: A pro ambulantia szarekre megha
tározott módon is beszerezhető. 2-1 O "C hőmérsékleten, száraz, 
sötét helyen tartandó, 
Csomagolés. 3 amp. (1 ml) 20,20 Ft. 

SEROTYP Human · . X 100 
vérésaport-meghatározó emberi vérsavó . "---
összetétel. A •• B-. ill. 0-vércsoportba tartozó egyének stent, ma· 
gas titerG vérsavója. Hatóérték: A- és B-csoportbeli savók agglutlné
ciós titere legalább 1 :64, a O.csoportbeh savöké legalább, 1 . 32. 
Tartósítószer: 0.01 %,os·tiomerzál és 0,1% klóramfemkoL . . ·• ··• 
Alkalmazás. Az ABO-iendszer vércsoportJainak meQha~ll~o~:á~ár~. 
Megjegyzés."' Vényen nem rende_lhető. EgészségugyFmtéz.mé· 
nyek részére van torgalombai).---A pro'S~bulant1a sze,rekre me.g.~a
tározott módon is beszerezhető. 0-5 "C hőmérsékleten, széraz. sotét 
helyen tartandó. · _ - - .. ~ . ·. 
Csomagolás. Az ..A" savó festés nélküli, a .B :savó barna jelzéss~l 
·ellátott, és a .o· savó kék jelzéssel ellátott. kat>illánsokban keru l 
forgalomba. 3 x 5 kapilláris 20 Ft; 3 x 10 kap1lláns 35,20 Ft; 3 x 25 
kapilláris 82; 20 Ft. ·· • ·•· · • ·• ·· 

SIMPLASTIN Gödecke X 130 
__ teszt, tromboplasztinidő meghatérozésára _ --~- , , ,_ ._ 

összetétel.· Liofilezett kalcium"tromboplasztm. nyuJagyból és tu-
dőszövetbőL . , . ' , · ··· . · .. . .· 
Alkalmazás. Elsősorban orálls.ant1koaguláns terápia kovetése; to-

.. · vábbá ·májparenchima-károsodás;. ill. K-vitamin-hiány kinM~tása. 
-fleagenskészftmény: a csomagban levő oldatból (.RekonstltUtiOns-
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lösung") az üvegcséken szereplő számtól függően a következő 
mennyiségeket kell mérni: 
8 teszt esetén 1,6 ml 

20 teszt esetén 4,0 ml 
50 teszt esetén 1 0,0 ml 
Alaposan össze kell rázni, hogy a szuszperizió egyenletes legyen. 
(A szuszpenzióhoz alkalmazott oldat csak azonos gyártési ~ú 
készitményekhez használható a nem ugyanazon dobozból származó 
Simplastin szuszpendálására.) 
A szuszpenziót használat után mihamarabb hűtőszekrénybe kell he
lyezni. A kész szuszpenzió 2-8 "C~on 5 napig, szabahőmérsékleten 
2Q óráig, 37 "C-on 4 óráig tartja meg aktivitását. A szuszpenziót 
fagyasztani nem szabad. 

Plazmanyerés: steril fecskendével 1 rész 3,3%~os nátrium~pitrát oldéithoz 
9 rész vénás vért veszünk legfeljebb 1 percnyi pangás után. Az 1 : 1 O keverési 
arány szigorúan betartandó.- Kerülni kell a habképzódést. A fecskendőben 
forgatással összekeverjük a vért és az antlkoagulánst. 2 órán belűl.10 percig 
(legkevesebb 1 OOO g~vel) centrifugáljuk. 
A plazma szabahőmérsékleten 2 óráig, hútószekrényben legfeljebb-5 óráig 
tartható el. ha a vérvétel után közvetlenül centrjfugáltuk. Vörösvértesteket 
tartalmazó vagY hemolitikus plazmavizsgálatra alkalmatlan. 
Mérés: üveg~ vagy múanyag csőbe O, 1 ml plazrnát mérünk és a Simplastin 
szuszpenzióval együtt 3 percig 37 ·c vlzfürdón elómelegítjük. A szuszpenzió 
felrázása után 0,2 ml Simpiastint mérünk a plazmához - a sorrend meg is 
forditható-és egyidejűleg e!ind!tjuk a stopperórát Drót· vagy üvegkaccsal 
keVergetvEl figyeljük a fibrinalvadék kialakulását, amelynek első jelére- fibrin.:. 
szál - a stopperórát megállítjuk. A szuszpenziót minden egyes bemérés előtt 
fel kell rázni. Leghelyesebb két párhuzamos vizsgálatot ~égezni. Mlnd a csö
veknek. mind a kacsoknak tisztának kell lenniök. Detergensnyomok vagy 
karcolások a csöveken vagy a nem kellően tiszta kacsoka vizsgálatot magza~ 
varják. lehetőleg olyan üvegcsöveket használjunk. amelyeket más vizsgála
tokra nem használtak. 
Értékelés: kacsmódszer (és Schnitger-Gross Coagulometer) alkalmazása ese
tén a csomaghoz melléke!t táblázatrólleolvasható a másodperceknek megfele~ 
ló tromboplasztinidó százaléka és hányadosa. A táblázat csak azonos gyártási 
szám ú készítményekre érvényes. A táblázat alkalmazása előtt meg kell győzód~ 
ni. hogy a laboratóriumban alkalmazott technikával kapott eredmények egyez
nek-e a táblázat eredményeiveL Az ellenőrzést normál gyűjtött plazmá"!al és 
ennek izotóníás sóoldatos higftásaival. ill. Verify kontroll plazmákkal (Verify 
Norma/ Citrat. Verify Abnermal l Citrat, Verify Abnermal ll Citrat) lehet eivé~ 
gezni. Ha a sajátos labortechnika szükségessé teszi, normális aktivitású friss 
gyűjtött plazmakeverékkel és hígításaival saját görbét kell felvenni. Ez esetben 
koordináta-rendszerben a tromboplasztinidő százalékértéke, mint reciprok ér~ 
ték az abszcisszára és a trombop1asztinid6 másodpercekben pedig azordinátá-
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ra_ k~rUJ: T öbb -Párhuzamos v_i~álat eredményei 81a~ján-húí:_ható inEi'Q --a-·Qo~be~ 
NfJrmá( ér(ék: manuáUs kacsmódszei eseti!n a ttorljbopl8sztiníd6 70:':1·50% 
kQz_9t_t ._ni oZ_()~ hat. ___ Ez megfelel, 0,85--1,1_ 5 hányádosiÍak.:- A_ 100%~o~-, felüli 
érté~ek-Xháo,v~dos ~ 1_ ,00} semmi esetre Sem engednek "követ~eztetési foko· 
zotfalyadékonyságra, .pl. fokozott trombózish'ajlamra: __ . . __ _. 
Terápiás é.rtéktartomány: kumarin .tipusú.imtikoagúlánsok alk_altnazáSll eSetén 
a t~rápiáS tartomány· 10-tól 25%-ig, ilL 2.2-tól4,0 hányádosig·-terjed. 
Minósé'gtel/eriórzés.~ Erre a normál értéktartományban -a Vérify-Normal Citrat 
készÍtmény, a csökkent és erősen csökkent aktiVitás ellenőrzésére a·· verify 
Abnermal l és! ll Citrat ·készitménYek szolgálnak. · E készitmények aktivitási 
.. kellw értéke, a melléjük_csómagolt kisérólapon szer'epel. 

Megjegyzés. Vé nye n nem r.endelhető .. Sz,akorvosi rendeill.intézetek 
( gondozóintézetek l költségvetésük· terhére szerezhetik .be·· az .őket 

· ellátó gyógyszertárakbóL 
Csomagolás. 1 O x 20 db 208,J O Ft 

STAPHYLOCOCCUS ALPHA-ANTITOXIN Human X 100 
· (antihaemolysin) STANDARD · ·· 

Összetétel. Staphylococcus-alfa-antitoxint tartalmazó nativ juh-:--
vérsavó': glicerines- nátrium-klorid-()ldattal készült higítása, n:tl~ 

·--enként 20 NE alfa-antitoxint 1artaJmaz. Tartósitószer: 66%--glicerin. 
Megjegyzés . .ro Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé-

. · nyek részére van forgalomban: 2-1 O oc hőmérsékletű, száraz, sötét"
helyen tartandó: 
Csomagolás. 1 amp: (5 ml) 36.40 Ft; 

- STÁPHYLOCOCC.US ALPHA-TOXIN Human "'X 100 
liófilezett- _ __ _ _ "'"~-:-' . ,,_ : 
ÖsSzetétel: StaphylococcuS:törzsbÖI folyékony táptalajorfhyert. 
liofilezéssel tartósitott alfa-toxin. Amp.-nként 4 Lh.t (Limes-haé
molysans) tartalmaz. Tartósítószer:. 0,25% fenol és 0,01% tíomerzál. 
Alkal_mazás. A _vérsavó staphylo_coccus-alfa-antitoxin titerének la-
boratóriumi meghatározására. _ ·. _ 
Megjegyzés. +. Vényennern rendelhető. KözV<itlenül az e.lőáUitótól 
szerezhetó be. 2-10 oc hőmérsékletű helyen tartandó. 

• C~?l11agohls. 1 amp: 21 •. '10 Ft.· 
STÍMALBUNÍIN H~man . . . •. X 100 

· Ös&Zetétel. Nagy tisztaságú bovinalbumin 15%"0S oldala, amely 
O, 1% nátrium-azidot, 0,1% klóramfenikolt és 0,5% ficollt tartalmaz. 
Alkalmazás .. Az anti-D savóval végzett vércsoport"meghatározás 
kontrolljául szolgál; a használati utasTtás szerint. 

· Megjegyzés. Vényen nem rendelhető:. Egészségügyi intézetek ré
<szére• van forgalomban. 2-1 O'".C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 

t.art"n!ló . 
. ·· Csomagolás. ro· gumidugós üveg n rnl)' ll 7,70 R 
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0-STREPTOLYSIN · Human X 100 
liofilezen _ 

· Összetétel. Streptococcus-törzsből folyékony táptalajon nyert, lio
fllezéssel tartósitott 0-sztreptolizin. Amp.-nként legalább 1 O kötési 
egységet tartalmaz. . 
Alkalmazás. A vérsaVó 0-antisztreptolizin titerének laboratóriUmi 
meghatározására. 
Megjegyzés . .r< Vényen nem renaelhető. Egészségügyi irlm'zmé
nyek részére van forgalomban. 2-1 O oc hőmérsékletű helyen tartan
dó. 
Csomagolás. 1 O amp. 185 Ft . 

THROMBOKINAZ Human X 130 
liofilezett 
Összetétel. Nyúlagy-és tüdőextraktum liofilezett formában.A fel
~l~ott t~om~~~ináz stabit szuszpenziót alkot, pH -értéke megfelel a 
f1z1ológ1ás korulményeknek, Ca++ -tartalma optimális. 
Alkalm~zás. Quick-teszttel történő protrombinszinf-meghatáro
zás, antikoaguláns-kezelés -ellenőrzése. Kontrolljául az Alvadási 
Kontroll Plazmával végzett vizsgálat szolgál. 
Megjegyzés. Közvetlenül az előállítótól szerezhetll be. O 5 oc hő-
mérsékletű, száraz, sötét helyen kell tartani. ' 
Csomagolás. 2 amp. (4 ml) 135Ft . 

THRQMBOPLASTIN LIQUID Hyland X 100 
Összetétel. A Thromboplastin liquid (nyúlagykivonat pufferes 
NaCl-ban) 2-8 oc között, álló helyzetben tárolandó. Használatba 
vétel. után 3~ napig őrzi msg aktivitását. Fagyasztani nem szabad. 
Kalcwm-klorid-oldat, (0,02 M) 2-8 ·c közölt kell tárolni. Ha zava
ros, nem használható. Kizárólag in vitro diagnosztikai célra szolgál. 
~l~almazás. Az egyszakaszos protrombinidő meghatározására, a 
f!bnnogén, a protrombin, az V., VII. és X. faktor méréséreés a kuma
n~készftményekkel végzett antiko_aguláns kezelés ellenőfZésére. 
Figyelmeztetés. A vizsgálati módszer elveit, a minta előkészftésé
re, a vizsgálat elvégzésére, a minóség ellenőrzésére, az eredményekre 
~s az azokat befolyásoló, korlátozó tényezőkre vonatkozó _részletes 
Ismertetést a csomagolásban ·elhelyezett alkalmazási tájékoztató tar
talmazza. 
Megjegyzés. Vényen ném rendelhető. Szakorvosi rendelőintézetek 
(gondozók) az őket ellátó gyógyszertárból költségvetésük terhére 
szerezhetik be. 
Csomagolás. 5 amp. (4 ml) Thromboplastin liquid és 5 am p. (7 ml) 
kalcium-klond-oldat 204,80 Ft. 
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TISZTITOTT SZ~RUMFEH~RJE ANTIGE:NEK Human ·X1ÖO 
liofilezett 
összetétel. ,Emberr és állati szérumkeverékekből fizikokémiai ·és 
biokémiai 8zeparélással előállftotttiszta tehé~epreparátumok; Tartó· 
slt6szer:0,01% tiomeizál. . .. .· c ·. . . .,,. 
Alkalm.azás; Referenciakéntszolgálnakszérumfehérjék.azonosltá
sakor; Felhasználhatók a szérumfehéijék szerkezetét; funkcióját, fizi
kokémiai sajátságait és biológiai szarepét vizsgáló kisérleti rendsze-
rekben;· alkalmasakjelzett preparátumok készítésére. .. 
Megjegyzés. Közvetlenül az előállft6t61 szerezhető be, a kódjelek 
feltüntetésévet 2-10 "C hőmérsékletű, száraz,.sötéthelyen kell tar-
taini. 
Mégnevezú: Meiiri~íáég.; KOiJ;el: 
Hurrian.IQA , "!fmQ , 2C:HU!QA . 
Huinaö IgG fd·ffig 2B~HUIQG 
Human IgM : 2 ·mg 2C-HulgM 
Hurrian szérumalbÍJmin - 1 O mg 28-HuAib 

- HUinait tniriszferrin ·-,O mg 2C-HuTrf 
Nyúl" rgG 2 mQ 28-Rb~gG 

Csomagolás. 1 ·amp. ára: B kódjellel k~zdődők: 93 Ft; C kódjello\i 
kezdődők: 190 Ft. • 

TREPOTEST Human X 100 
Reiter-antigén _ · . -· -- _ -
összetétel. Apatilgén Reiter-treponemo törzs tenyészetéből ultra' 
hangkezeléssei nyert fehérjeantigén-oldat Tartósftószer: 50%oghce-
rin. _ : _ _ _ - · .. · . ·. -- . _- . . ~-- _____ _ 
Alkalmazás. KomplementkotésJ lueszreakció kiVJtele~ésé~ez.,< ·. / 
Megjegyzés. +·Vényen nem rendelhető. Egészségogyi mtézmé' 
nyek részére van forgalomban. 2-1 O "C hőmérsékletű, száraz, sötét 
helyen tartandó. . 

· Csomagolás. 1 amp. (5 ml) 147,50 Ft. 

TRYPCASIN Human X100 
Qepton · • 
összetétel, Tiipszinnelhidrolizált kazein: ··· · ·· ······ ··· ·• · •· ···· • ,. 
Alkalmazá.s. Sterilitási próbák vételéhez előirt 'táptalajok, valamint 
-magas triptofántartalma miatt- indol kimutatására szolgáló tápta-
lajok készitéséhez. ·· _ . .• _ 
Megjegyzés. Vényen nem rendelhetó."Kozvetlenul az elóállitótól 
szerezhetó ba. - Száraz helyen kell tartani. 
Csomagolás. 1 kg 317,90 Ft. · 
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TUBERKULIN Human X 100 
albumózmentes 

. Összetétel. Humán és bovin tlpusú gümőbaktériumok szintetikus 
folyékony táptalajon nyert tenyészetének glicerintartalmú, steril 
szűrlete. Tartósítószer: 0,2% chinosol. 
Alkalmazás. Diagnózis céljára. Pírquet-féle kutánpróba. Mantoux
féle intrakutánpróba és szubkuténpróba. 
Adagolás. Hasinálati utasitils szerint. -__;~; ""''"""' 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézetek 
részére van forgalomban. 2-1 O •c hőmérsékletű, száraz, sötét helyen 
tartandó. 
Csomagolás. 1 amp. (1 ml) 8.85 Ft. 

TUBEAKULIN-tapasz Human X 100 
tisztitott 
Összetétel. Tapaszonként 0,25 mg tisztitott tubarkulin. 
Alkalmazás. Epikután tuberkulinpróba kivitelezésére. 
Adagolás. Vizsgálatonként 1 tapasz. · 
Megjegyzés. >I< Vényen nem rendelhető. Csak egészségügyi inté
zetek részére van forgalomban. 
Csomagolás. 5 tapasz 1 0,30 Ft; 20 tapasz 34,20 Ft. 

TUBERKULIN, TISZTITOTT (TT) Human X 100 
liofilezett 
Összetétel. Humán és bovin tipusú gümőbaktériumok tenyészeté
nek szüredékéből tisztitiisi eljárással nyert készltmény. 
Alkalmazás. Mantoux-féle intrakutánpróba kivitelezésére. 
Adagolás.O, 1 ml intrakutén. 
Megjegyzés. + Vényen nem rendelhető. Egészségügyi intézmé
nyek részére van forgalomban. 2-1 O "C hőmérsékletű helyen tar
tandó. 
Csomagolás. 100 TE= 2 ml oldószer (=5 TE/0,1 ml), 12,40 Ft. 
500 TE+ 1 O ml oldószer (=5 TE/0,1 ml) 20,40 Ft. 



2.9 REAGENSEK 

DIAZO-l-reagens FVSZ .·· · 
A vér vizsgélatához (amin kimut~tésára) . 
összetétel. Szulfanilsav 0,5 g, tomény sósav 5 g, desztdlált viz 1 00 
ml-re. 
Diaza-ll reagenssei együtt alkalníanml:l6. " • · ·:c •.·•• 
Csomagolás. 1 00 ml 32,70 Ft; 1 OOO ml 132,70 Ft. 

DIAZO-ll-reagens FVSZ , . 
A vér vizsgélaiéhoz (amin kimutatlisára l 
összetétel. Nátrium-nitrit 0,5 g, desztillált viz 100 ml-re.' 
Diazo-l-reagenssei együtt alkalmazandó. 
Csomagolés. 1 00 ml 31 ,20 Ft; 1 OOO ml 118,1 O Ft. 

EBNER-l-oldat FVSZ . · . . · . . . 
· - A Mycobacterium tuberculosis felismerésére (Ziehi-;Neelsen-festés) 

. összetétel. Tömény sósav 2 ml, telltett v1zes nétrlum-klond-o.ldat 
J 5fl ml, desztillált viz 50 ml. 

Cs<!magolás. 1 OOO ml• 84,90 Ft. n · 

EBNER-U-.oldat FVSZ . . . . . • · ... • 
A Mycobacterium tuberculosis.felismerésér.e.(Ziehi-Neelsen:féstéS) 
összetétel. Nétrium-klorid 0,5 g, 1 O%cos sósav, 5 g, desztdlélt viz 
15,5 g, 96%cos alkohol 80 g. . · 
Csomagolás.100ml31,90 Ft; 1000 ml121,90 Ft. 

ECETSAVAS METILf:NKf:K-oldat FVSZ 
A_!;öry-neb~<:tf:!rium_di_phth_eriae felis_rn~_résére _. " _ . ·. 
ö.Szatéte1:· Metilénkék O, 1 g, 96%-os alkohól_ 2 ml, tömény ecetsav 
5 ml, desztillált viz 1 00 ml. . . . 
Festés előtt két térfogatnyi oldathoz 1 térfogatnyi knstálylbolya
oldatot öntünk, és ezzel a keverékkel testünk . 

. Csomagolás.100ml31,10 Ft, 1000ml119,60 Ft. 

EHRLICH-oldat FVSZ • . 
A vizeletlésték ( urabilinagen l kimutatásához. . · 
összetétel. p-dimetilaminobenzaldehid 2 g, 20%-os sósav 100 
ml-re. 
Csomagolás. 100 ml 35,1 O Ft; 1 OOO ml 158,90 Ft. 

FEHLING-l-oldat FVSZ 
A cukor kimulatésához 
Összetétel. Kristályos réz-(ll)szulfát 6,93 g, desztillélt viz 100 ml· 
re. 
Fehling-ll-oldattal együtt használandó. 
Csomagolás. 100 ml 29,30 Ft; 1 OOO ml 97,1 O Ft. 

FEHLING-ll-oldat FVSZ 
A cukor kimutatásához 
Összetétel. Nátrium-hidroxid 10 g, kálium-nátrium-tartarét 34,6 g, 
desztillált viz 1 00 ml-re. 
Fehling-l-oldattal együtt használandó. 
Csomagolás. 1 00 ml 35,50 Ft; 1 OOO ml 163,80 Ft 

FUKSZIN-alapoldat FVSZ 
Baktérium vizsgálatához 
Összetétel. Fukszin 1 O g, 96%-os alkohol 100 g. Higittis előtt az 
alapoldat szükséges mennyiségét száraz papírszűrön kell szarnil 
Csomagolás. 100 ml 149,90 Ft. 

GENCIANAIBOLYA-alapoldat FVSZ 
Baktérium vizsgálatához 
Összetétel. Genciénaibolya 10 g, 96%-os alkohol 100 g. Hlgltás 
előtt az alapoldat szükséges mennyiségét Száraz papírszűrön meg 
kell szarni. 
Csomagolás. 100 ml 74,80 Ft; 1 OOO ml 550,40 Ft. 

GIEMSA-oldat FVSZ 
(Metilénkék-azureozin-oldat) 
A vérkép vizsgálatához (Romanowsky-Giemsa-festés) . 
Összetétei:Azur'.ll" 0,16 g, glicerin 50g,metanol50g,Azur-.ll". 
eozin 0,6 g. 
Csomagolás. 1 00 ml 51 Ft; 1 OOO ml 316,20 Ft 

HAVEM-oldat FVSZ 
Vörösvérsejtek számlélésához . · 
ÖSRetétel. Higany-(ll)klorid 0,25 g, nétrium-klorid 0,5 g, kristá· 
lyos nátrium-szulfét 2,5 g, desztillált viz 100 ml-re. 
Csomagolás. 1 00 ml 27,40 Ft; 1 OOO ml 80,30 Ft: 
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KALIUM-HIDROXID-oldat 20% . . FVSZ _ 
Összetétel. K~lium-hidroxid 20 g; desztillált viz 100 ml-re: 
Csomag<;>lás. 100 ml27,80 Ft; 1 OOO ml 83,30 Ft. 

. KARBOLOS GENCIANAIBOLYA-oldat FVSZ 
Baktérium vizsgálatához (Gram-festés) . . · · 
összetétel. Genciánaibolya-alapoldat 1 O ml, 5%-os fenololdat 
100 ml. 
Csomagolás. 1 00 ml 36 Ft; 1 OOO ml 164,30 Ft; 

KARBOLOS FUKSZIN-oldat. FVSZ . ... . .. 
A Mycobacterium tuberculosis felismerésére (Ziehi-N~Isen-festés) 
Összetétel. Fukszin-alapoldat 10 ml,.5%-os fenololdat 100 ml. 
Csomagolás. 100 ml41,60 Ft; 1 000Jni223,20•Ft. c; 

KRISTALYIBOLYA-oldat FVSZ 
A Corynebacterium diphtheriae felismerésére (Neisser-festés) 
összetétel. Kristályibolya 0,333 g, 96%-os alkohol 3,33 ml, desz-
tillált viz 1 00 ml. . . .. 
Festés előtt 1 térfogatnyi oldathoz 2 térfogatnyi ecetsavas metilén• · 
kékoldatot öntünk. és ezzel a keverékkeHestünk. l 
Csomagolás. 100 ml 36,90 Ft; 1 OOO ml 176 Ft. 

KRIZOIDiN-oldat FVSZ 
A Corynebacterium diphtheriae felismerésére (Neisser-festés) 
összetétel. Krizoidin 0,667 g, desztillált viz 100 ml. 
Csomagolás. 1 00 ml 34 Ft; 1 OOO ml145,90 Ft. 

LÖFFLER'féle METILeNKEK.oldat. · FVSZ . 
Baktérium vizsgálatához . · 
összetétel. Metilénkék-alapoldat 30 ml, 0,01 %-os. kálium-hid
roxid-oldat 1 OOO ml. . 
Csomagolás. 1 00 ml 31,40 Ft; 1 OOO ml 118,20 Ft. 

LUGOL-oldat (0.33% j6ddal) FVSZ 
Baktérium vizsgálatához (Gram-festés) . ·· .. · .· ....... ··· ..... ' · .. 

· összetétel. J6d 0.3.33 g, kálitim,jodid 0,666 g, desZtillált vlZ100 
ml-~ -
Csomagolás.100.ml29,70 Ft; 1000ml96,70 Ft. 

MANSON-oldat FVSZ . 
A Wright-féle csiraszám meghatározlisához • · · 
összetétel. Metilénkék 2 g, borax 5 .g, desztillált viz.1 00 ml. 
Használatkor vizzel tizszeresre higítjuk: 
Csomagoltl$; 100 ml 44,30 Ft: 
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MAY-GRÜNWALD-oldat FVSZ 
1\!ietilénkék-eozin-oldat (a vér vizsgálatához j 
Összetétel. Metilénkék-eozin 0,25 g, metanol100 ml-re. 
Csomagolás. 1 00 ml 33,80 Ft; 1 OOO ml 144,1 O Ft . 

METILÉNKÉK-o!dat FVSZ 
Baktérium vizsgálatához . 
Összetétel: Metilénkék telített 96%-os alkoholos oldatií: ~··c<· 
Csomagolás. 100 ml 46,60 Ft; 1 OOO ml 268,60 Ft, 

NATRIUM-KLORID-CINK-SZULFAT-oldat FVSZ 
(Nátrium-klorid-cink-szulfátos kálium-jadid-oldat készitéséhez.) 
A vércukorszint meghatározásához. ( Hagedorn-Jensen-eljárás) 
Összetétel. Cink-szulfát 5 g, nátrium-klorid 25 g, desztillált viz 100 
ml-re. 
Használat előtt 2,5 g kálium-jadidot mérőlombikban nátrium
klorid-cink-szulftit oldattal 100ml-re oldunk. 
Az oldatot frissen készltjük. 
Csomagolás. 1 OOO ml 118,50 Ft. 

n NATRONLOG (1 mőlos) márlioidat FVSZ 
Csomagolás. 1 OOO ml 45,60 Ft. 

0.1 n NATRONLOG (Y•• m61os) méróoldat F\Ísz 
Csomagolás. 1 OOO ml 7 4.40 Ft. 

NONNE-'APPELT-oldat FVSZ 
A likvor vizsgálatához (fehérje kimutatására) 
Összetétel. Ammónium-szulfát 85 g, desztillált víz 1 00 ml. 
Csomagolás. 1 00 ml 189 Ft; 1 OOO ml 1696,30 Ft. 

NYLANDER-oldat FVSZ 
A cukor kimutatásához. 
Összetétel. Bázisos bizmut-nitrát 2 g, kálium-nátrium-tartarát 4 g, 
nátrium-hidroxid 1 O g, desztillált víz 100 ml-re. · 
Csomagolás.100 ml31 Ft; 1000 ml108,40 Ft. 

PANDY-oldat FVSZ 
A likvar vizsgálatához (fehérje kimutatására). 
Összetétel. Vizes fenololdat, telltett. 
Csomagolás. 1 00 ml 31.90 Ft; 1 OOO ml 118.20 Ft. 

n SÖSAV (1 mólos) mér6oldat FVSZ 
Csomagolás. 1 OOO ml 78,50 Ft. 
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0.1 ~n SÖSAV (Y,o m61os) mér6oldat FVSZ ', ' 
összetétei.Higany(ll)klorid0.0025 g, 0,1 n sósav 250 ml. 
Csomagolás. 1000 mt77.80 Ft. 

sOsAVAS ALKOHOL FVSZ . 
, A Mycobacterium tuberculosis felismerésére (Zieh~Neelsen'festés) 

összetétel. Legtöményebb s6savc3 ml. 96%-ós alkoholt 00 ml-re. 
Csomagolás. tOO ml 30.10 Ft; 1 OOO ml1 07,50 Ft. 

20%-os SZULfOSZALICILSAV-oldat FVSZ 
A vizelet vizsgálatához (fehérje kimutatására). · · . · 
összetétel. Szulfoszalicilsav·2o g. desztiUált vfz 100 ml-ra. • 
Csomagolás. 100 ml 37 Ft; 1 OOO .ml-176,20 Ft 
. . . 

TÖPFER -oldat · FVSZ 
A· gyomornedv vizsgálatához · · · · 
összetétel. p-dimetil-amino-azobenzol 0,25 g, fenolftalein 2 g, 
90%-os alkohol 100 ml-re. 
Csomagolás. 1 00 ml 38,50 Ft; 1 OOO ml 191 Ft. 

TORK•oldat · FVSZ ( 
Fehérvérsejtek számlálésához. . . ... .. · . · 
összetétel. Tömény ecetsav 1 g. 1%-os vizes genciénaibolya-oldat 
1 ml. desztillélt vfz.100 ml-re. · ''· 
Csomagolás. 100 ml26.90 Ft; 1000 ml74.70 Ft. 

3 RENDELETEK, lHASITASOK, 
·· .. SZABÁLYOZÁSOK / 



3.1 MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK 
GYÚGYITú-MEGELÖZÖ ELLÁTÁSA 

/\l. EGt:SZS~GOGYl_MINISZTER 7/1975. (VI. 24.) EüM SZAMú 
RENDELETE A "MAGYAR ALLAMPOLGAROK 

GY0GYIT0-MEGELÖZÖ ELLATASARól 

(M6dosltásokkal6s kiegészítésekkel egységes szerkezetbe fogfalt szöveg) 

A társadalombiztosllásról sz616 1975. évi ll. törvény végrehajtása tárgyában kiadott'17/1975. 
(VI. 14.) MT. számú rendelet 354. §-ában foglaltak alapján az érdekelt miniszterekkel és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem: 

BEVEZETO RENDELKEZ~SEK 

1. § (1) A Magyar Népköztársasllg területén lakó minden magyar é:llampolgár (a továbbiakban: 
állampolgár) az állami egészségügyi ellátás keretében államPQigé'ri jog alapján az orvosi vizsgá
latra. a szükséges orvosi gyógykezelésre- ide értve a fekv6beteg-gy6gyintézeti (a továbbiak
ban: kórház) gyógykezelést és a gyógyfürdőkezelést is-, a szülészeti ellátésra és a mentÓSzállf. 
tásra ingyen, a szükséges gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre, fogpótlásra e rendeletben 
m"eghatlirozott mértékCi térftés ftzatése ellenében jogosult. 
(2} A gy6gyft6-megel6z6 elltitlis igénybevételéval kapcsotatban felmerült utazási költséget az 
e rendeléiben megállapitoU mártékben a Magyar Népköztársaság területén lakó állampolgár 
részére állampOlgéri jog alapjén meg kell tértteni. 

/12 ORVOSI GY0GYKEZELf:S, A KORHAZI ELLATAS 
Es A MENTOSZOLGALAT IGÉNYBEVETELE 

2. § (1) Az állampolgár e rendelet alapjén betegség esetében az lillami egészségügyi azoigálat 
illetékes orvosénak. gyógyintézetének gyógykezelését veheti igénybe. 
(2) A kórházi ellétásra szoruló állampolg6rt időbeli korlátozás nélkül ingyen kell kórházi ell~tás
ban részesfteni. Az állampaigér a kórháti ellátást az állami egészségügyi szelglilat illetékes 
orvosának javastatára veheti igénybe. Sürgős szükség esetében a beteg a kórhéli ellátást li'lás 
orvos.javaslatéra. vagy orvosi .javaslat nélkül közvetlen ül is igénybe veheti, ha a kórház orvosa 
a kórházi ellátlis sürgtisségét maglillapltotta. 
(3) Ha az állampolgár egészségi állapota miatt más közlekedés-i eszkönel nem széllitható, a 
ment6szolgé1Bt vehet6 Igénybe. 
(4) Az éllampolgérok orvosi gyógykezelésére, kórházi ellátására és ezek igénybevétele szem
pontjából az illetékességre a 15!1972. (VIli. 5.) EüM számli, az Országos Ment6szolgálaÍ 
igénybevételére a 3!1972. (1. 22.) EüM szémli rendelet az irányadó. 
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3. § (l )-(2): 
(3) Nem i<ell ttl:rítést fizetni 
a) az t~nyate]'ert.. · · 

A'GYOGYSZEflfLLATAs 

0) a vérátömlesztésh9z Siükséges véréit (VérkéSzftmén'(éi't). 
(4)"" . 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ-ELLATAS 

4. §* .. (1 J Az állami egés:~;ségúgyí ellátás keretében állampolgári jog alapján rendelható ,gyó
gyászati segédeszközök, ortopéd cipők, és egyes rehabilitációs eszközök (a továbbiakban 
·együtt: ·gy6gyá_szati segédeszközök) jegyzékét a -rendelésre jogoSult orvosok_ kórét a gyógyá
szati segédeszkö_zök kiszolgáltatás i helyét és_ a kthon:iás_i idót, _az eg_észSéQügyi_ miniszter utasí~ 
tásban állapítja rrleg. ' - ·· · - · -- ·· 

--(2) Az állaffii egéSZségügy{ elllltáS kerétébe'n: ána~j:jóÍgáil jog aÍapján, -~ iÍietékes órvOs "áltál. 
rendelt gyógyászati segédeszközért, valamint annakjavításáért az_állampolgár az e rendeletben, 
valamint az egészségügyi miniszter ~ülö n .!J~aslt_ásában· megt'latározott téritést köteles fizetni. 
(3) Ha az állampolgár a gyógyászati segédeszközt az állami egészségügyi ellátás keretében 
rend91het6t61 ·eJtér6 kivitelben veszi iQénybe, az árkülönböZet az éliarnpolgárt ·_terheli. Ha az 
ália,I1_1.Pf?lgár aZ ál_l_ami _egészSégügyi eUátás keretében reridelhet6t61 eltérő min6ségri Szemüvep/ 
keretet vesz igénybe, teljes fogyasztói ára az állampoiQárt terheli. ·, ,. 
(4) A (3) bekezdés szarint igénybe vett gyógyászati segédeszközzel, illetőle'Q ~emüve~keretle_l 
kaPcsolatban felmerülő javftási 'többletköltség: az állampolgárt terheli. 
(5)--Nem kell téritést fizetni a feltétlenül indokolt gyógyászati segedeszközéit, ha azt a· kórház -..._~~ 
az elfátinányból adja, továbbá a javításért, ha azt kórházban végzik. Nem kell a gyógyászati 
segédeszközért és annak jaVItáSiíéi1 térftéSt fizetni: · 
a) annak a személynek, aki üzemi balesete ·vágY' foglalkozáSi méQbetegedéSe· irii~tt szOTul 
gyógyászati segédeszközre; 
b} a honvédelemről szóló törvény véarehajtásáról szóló 6/1976.-.(111. 31.) MT szé'ínú rEindelet 
1 06~ §-a alapján ellátásra jogosultakna_k; ·, ~" .. r' 

_c) az 1/1958. (lll. 23.) EüM számú rendelet alapjánellátásra jogosultnak; 
d) a lladirokkantnak jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel. 
(6) Ha az igénylőnek csak egY-lk-lábáieJ szükSéges ortopéd cipő, kivánságára ézZel együtt az ép 
lábára'is-ki kell szolgáltatni a cipőt · 
(7)'Anagy0bb-értékú gyógyászii:ti seQédeszközt, ha annak további hasznlilatára 'nincS szükség, 
éS- az.-i-núsZakilag megfelel ö -állapotban van., áz 'állampOlgár vagy örököse kötlih~s 'visszavételr'e 
telajá'iit8il'í:· X ffiO&Zakilllif ·meglet91Ei"á.llili}Otbár1 '1eVó'~és:zk'öi''lliSs'ZáVételí:r'esete'h"·te'Qfe1Jebb'-'a 

____ befizetett téritési dlj összegét kell a visszaszolgáltatóriak kiutalni. AVissZavétGleiés siabÖlyait 
a visS'zászolgáltatand6 gyógyásZati Segédeszközök kórét utasitás,. illetőleg arinak melléklete 
tartalmazza ..... 

-.A 3: § (1)-{2} bekezd8Sét a 14/1976.- {XI. 11.)"EüM_ számú: i-erídelet fiatá!Vtalarlltotta. 
•• A 3.-§ (4) bekezdéséta 12/1980. (VIli. 28.) EüM szlímú rendelet 4. §.a hatálytalanltotta. 
••• A 12/1982, (X. 12.) EüM számú rendelettel megállapltott szöveg. 
·~ .. A 6/1985. (IX. 25.) EüM számú rendelettel módosltott bekezdés 
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,SZEMESZETI GYűGYASZATt SEGÉDESZKÖZ"ELLÁTAS 

4/A. §• (i) A szemészeti gyógyászati segédeszköz-ellátásban a 4. § rendelkezéseita<! e §--ban 
meghatáro,:ott eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) A-szemészeti,gyógyászati segédeszközt kiszolgáltatják:. 
a) az Ofotért szaküztetei, illetőleg kontaktlencse laboratóriumai, 
b) a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 11. számú Szemészeli Klinikájának Kontaktlencse 
Laboratóriuma, 
c) a látszaripari Szövetkezet szaküzletei, 
d) azok a látszerész szaküzletek, amelyeknek tulajdonosaival a SZOT Társadalombiztosítási 
Fóigazgatósága szerződést kötött. 
(3) A szemészeli gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató (a továbbiakban: kiszolgáltató) a 
szemészeti gyógyászati segédeszkört a vény előlrásainak megfele16en készíti el ésszelgéltatja ki. 
(4) A kiszolgáltató abban az esetben térhet el a vény elóírásaitól. ha a szemüveglencsének a 
szaruhártyától mért távolsága a vizsgálatnál nem azonos a próbakeretbe helyezett lencsének a 
szaruhártyától mért tévolságával. és emiatt a lencsék törőértékét korrigálni kell. 
(5) A kiszolgáltatónak soron kivül ke11 elkészltenie a szemészeli gyógyászati segédeszközt, ha 
-az orvosnak a vényen feltüntetett rendelkezéseszerint-annak hiánya egészségi állapotromlást 
vagy fokozott balesetveszélyt idézhet elő. 
(6) A szemészeli gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosult orvosok körét és a kiszolgáltat
ható szemészeli gyógyászati segédeszközöket az egészségügyi miniszter utasltásban határozza 

m'l!. 

FOGASZA TI ELLA T AS 

5. § o-r: Az állami egészségügyi ellátás keretében állampolgári jog alapján az orvos által 
rendelt fogtechnikai termékért, szolgáltatásáért Uavításért) az állampolgár e rendelet malléklate 

szarinti térítést köteles fizetni. 
(2) Nem kell-téritési fizetnie 
a) a bányamentő szolgálatnál foglalkoztatott dolgozónak, 
b) a korkedvezményre jogosftó munkakörben foglalkoztatott dolgOzónak, valamint az említett 
munkakörben eltöltött munkaviszony alapján korkedvezményes nyugellátásban részesülő sze
mélynek, ha rágóképességük számottevően csökkent 
c) annak a személynek, aki üzemi balesete vagy foglalkozási megbetegedése miatt szorul 
fogpótlásra. · 
d) a. gyógyk.ezelésre kötelezett hadkötelesnek 50%-ot meghaladó rágóképesség-csökkeriés 
esetén, 
e) a hadirokkaniaknak. ha hadi eredetú fogyatkozása rágóképtelenséget idéz elő. 
f) az 1/1958. (llL 23.) EüM számú rendelet alapjánellátásra jogosulnak. 
(3) -A korkedvezményre jogosltó munkakörök megállapításánál a nyugdljszabályok rendelkezé
sei az irányadók. 

• A 12/1980. (Vlll. 28.) EüM számú rendelettel megállapltott szöveg. 
•• A-12/1982. (X. 12.) EüM számú rendelettel megállapltott szöveg. 
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AZ UTAZASI KÓLTSÉÓEI( MEGTÉRITESE 
' 

6._§.(1).Az állampolgárnak az állami egészségügyi ellátás igénybwéiele céljából sz{ikséges 
utazás költSége dmen-_ ha_ aZ orvos mástnem jav!lsol ~a legolcsóbb közforgalmú közlekedési 
eszköz- {kocsiosztA_ty) igénYbevételével kapcsolatban felmérült útiköltségn_ek 2 Ft 50 fiU ér, 
oda-liissza·utazás eselén 5 Ft-ori felüli. összegét kell megtérlteni. · 
(2)_ -Az utazási költség teljes össz~ét kell megtirfteni üzemi baleSet vagy f()gl_alkozllsi:beteg~ 
mian szükséges eg6szöégügyi ellátás igénybevétele alkalmából, ha annak összég;e az 1 Ft 60 
fillért, illetve oda-vissza utazásriál a 3 Ft-ot meghaladja. Az utazási költség teljes 'összegét kell 
megtériteni az egészségügyi miniszter áltai utasltAsbsn meghatározon eseteleben ls. 
(3j A bérkocsin. bérautón megtett út költségét az (1) bekezdés szerinti mártékben abban·az 
esetben kell megtérfteni, ha nincsvasúh hajó- vagy aut6busziérat. és.az oda- ._vagy.visszauta-
zásnálmegtenút4km-nélhosszabb. __ _ . __ ··: __ ._-•_ 
(4}_ -Az orvos_ által kere&6képesnek_minősített dolgoz~ak az általa ,ké_rt_felülvizsg~l8-ton történt 

_ megjelenldval ~lmarült 1,1_tazási költség~_csak _a_kk~r-.~ér!thet6 m_eg.-.ha a _fei_ülvizsgálat kereSő
- képtelenséget állaplt meg. Ugyanez vonatkozik a döntőbizottsági _eljArásra is. 
{5) A költségtéÍ'itésnél figyelembe kell venni az állampolgárt egyébként megillető utazási 
dljkedvezményeket. Nem jár utazási. költségtéritás a helyi közlekedésben annak, akinek az 
igénybevett közforgalmú köztekedési eszközre bérlete van. 
(6) Az utazási költséget az illetékes társadalombiztosltási szerv tériti meg, 
(7) Azt. hogy ai e szakast alapján az_ orvos mely esetben adhat ki az utazási költség megtérít~se 
céljából útiköltség-utalvánYt. valamint a megtéritás résliates szabályait az egészségügyi mini~
ter külön utasilásban határozza meg. 

NEMiETKÖZI VÜNATKOZASú RENDELKEZ~SEK 

7.§ (1) A munkáltató megbízásábbl ideiglenes vagy tartósankülföldi szolgálatot teljesltő,_az 
erre feljogoslton szervt61 kapott munkavállalási engedéllyel külföldön munkát-vá11p16, i_Het&aq 
az erre feljogoslton szarvtól kapon engedéllyel ösztöndijjal külf!)ldön tartózkodó, az {Uetéke.s 
-szerv közv&titésévet szerzódés alapján külföldön el6adó!'flíivészi,_ vagy mtlvészeti okt.atói"teVé
ken'(Sé9éÍ folytató állampolgér, valamint az emiltenekkel-együtt _külföldön tartózk~ó magyar 
állampolgár hozzátartozói, továbbá a magánszemélyként (üdülés, társasutazás, vagy rokoni 
létogaté;s stb.~clmén) külföldön _tartózkodó állampolgár külföldön történ6-gy6gyitó-megel6z6 
allétására a némzetközi egyezmények rendelkezései az irányadók. Egyezmény hiányában, vagy 
ha ~ egyezmény az ellátállról vagy az allétás ingyenességéről nem rendelkezik. a külfö!dön 
történt -ellátás költségeinek megtéritésére a (2)-(4) bekezdésben foglaltak az irányadók._ 

-(2)' Ai."(i) bekeidéSb'én--enilftéif szerilélyeKhek ..:. 8 lnSQ,'ris:zei'hé!Vké'ri't kűlfóldóh'la'i1:0Zködök 
kivételével- orvosi gyógykezelés, gyógyszer, gyógyvlz, gyógyfürdő. gyógyászati segédeszköz, 
mtlfog, mOfogsor igénybevétele, továbbá kórházi ápolás esetében- ide értve a tntltéti költsége· 
ket is- a teirnerült indokolt költségek 85%-át kell megtériteni. 
(3) A magánszemélyként (üdülés, társasutazás, vagy rokont látogátás stb. eimén) külföldön 
tartózkodó-és' on megbetegedő állampolgár részére a'-sürgós szükségb61 felmarült és igazolt 
költségeket a megfelel6 szolgéltaiás belföldi összegének mártékéig kell megtériteni. 
(4) A megtéritás részletes. szabályait az egészségügyi miniszter utasitásban határozza meg. 

sao·· 
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(5)" Ha a kü!földön éló, de ideighmesen a Magyar Népköztársaság területén tartózkodó ma
gyar állampolgár a Magyar Népköztársaság terűletén munkaviszonyba lép, a rnunkaviszony 
ta~Jama alan gy6Qyít6-megel6zó ellátása szempontjéból a Mag·yar Népköztársaség- terfiletén 
lakó magyar állampolgárokkal esik egy tekintet alá. Az éllandó jelleggel külföldön lakó. belföl
dön mt.inkaviszonyban nem-álló magyar állampolgár ingyenes gy6gylt6-megel6z6 ellátásran eni· 
jogosult: ellátásáért-az elsósegélynyójtás esetét kivéve- dljat kell fizetni. [2/1980. (lll. 6.) 
Eüt-.4 számú rendelet.] 

AZ IGt:NYJOGOSULTSAG IGAZOLASA 

B. § (1) A 14 évesnél ídósebb állampolgár részére a gyógyltó-megel6z6 ellátás. illetőleg egyes 
szolgáltatásai igénybevétele esetén az igényjogosultság és a területi illetékesség igazolására 
kizárólag a személyi igazolvány felmutatása szükséges. Ha az állampolgár az egyébként térítés
hez kötött szo!gáltatésok valamelyikének igénybevételére ingyenes vagy kedvezményes térítés 
ftzetése eÍienében jogosult. a jogosultság alapjáUl szolgáló tényt (pl. szakmunkástanulói vi
szony) az arra szolgál6 irattal kell igazolni. 
(2) A külföldön élő magyar állampolgár személyazonosságát a magyar kú!képviseleti szerv által 
kiáfl!tott úti okmánnyal- a dfjtalan ellátásra jogosultségát a munkáltatói igazolvánnyal- igazol
ja. 

KARTERITES IRÁNTI IGtNY ÉRVÉNYESITESE 

9.§ Az, aki az állampolgár betegségéért munkaképesség-csökkenéséért felelósséggel tartozik, 
köteles az állami egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatésok értékét megtéríteni. 
A visszatérítés. illetólag a megtérítés iránt a társadalombiztosításról szóló 1975. évi IL törvény 
VIli. fejeteteben foglalt felelósségi szabályok alapján a társadalombiztosltási szervvisszafizetési, 
itletólég megtéritési kötelezettség iránti igényével együtt vagy önállóan az illetékes társadalom
biztoSítási szarv intézkedik. 

EGYES ÉS HAT AL YSA LÉPTETÖ RENDELKEZESEK 

10. § A terhességmegszakításért a 4/1973. {XI. 1.) EűM számú rendeletben szabályazon 
esetekben az ott meghatározott téritési dijat kell fizetni. 

11. !i .. A kijózanító állomásra. il!et61eg ittasség mian- kijózanító állomás hiányában- kórházba 
szállitott állampolgár a beszállitásával, kezelésével (kijózanltássa!) kapcsolatban a 2/1979. 
(VII!. 1.) BM-EüM számú együttes rendelet 12. §-ában meghatározott költségeket köteles 
megtériten i. 

12. §•• A 12/1980. (VIli. 28.) EüM számú rendelet 4. §-a hatá!ytalanitotta. 

• A 12/1980. {VIli. 28.) EüM számú rendelenel módos!ton szöveg. 
•• A 12/1980. (VII! 28.) EüM számú rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. 
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13.- §_Ei a:_rendelet az:-1975._évi július hő 1; rlapján lép hatályba;'egyidejűleg 
a közQy~gyellátásról szólő-1/1958.- (lll. '23.} ÉüM_siámú rendelet 4-10. -§--a, ·a rendeletet

in6dósitó:5f195~.-:(IX,·_1-7o} EUM s2:ámú és 2/1970. {ll. 3.).-EüM számú-rendelet 1'.~§-ának b), 

é~ 2.,-§-ának,-a}-poíitj!:l, -:::·<. _ ---. _ - _ . _:·- -
egyes~etegséQekkel kapcsolatos kórházi ápolási dljak csökkentésérőLszőló 6/1958. (XI. 12,) 
EüM számú rendelel és az azt rÍlódosltó 3/1960~ (l.-28.) EűM száffiú és 4/196/_.-(VI.,18.) .EüM 
sZárilú 'rendeletek; 
a gümőkór elleni küzdélem továbbfejlesztéséről-szölő 42/1960. (XI. 1.) Korm. számú-rendelet 
végrehajtása tárgyában kiadott 9/1960. (XII. 20.) EüM számú rendelet 5. §-a, 
az állami mezőgazdasági üzemek időszaki dolgozóinak téli egészségügyi ellátásáról szóló 6/ 

1967. (XII. 8.) EüM számú rendelet 
hatályukat vesztik.-

3.2 A GYÚGYSZEREK RENDELÉSE ÉS 
KIADASA 

AZ EGtSZStGüGYI MINISZTEA 14/1976. (X1.11.) EüM 
SZAMú RENDELETE A GYOGYSZEREK RENDELtStAÖL 

ts KIADASAROL 

[A 6/1983. (VI. 29.) EüM sz. rendelettel módosított ilf. kiegészftett- egységes szerkezetbe 
fogfalt- szöveg.] 

A gyógyszerek-rendeléséről és kiadásáról - a belügyminiszterrel, a ho-nvédelrili miniszterrel. az 
igazságügyininiszterrel. a közlekedés· és postaügyi rniniszterrel. a pénzügyminiszterrel és a 
Szakszarvazetek Országos Tanácsával egyetértésben- a következőket rendelem: 

1. § (7) Gyógyszert - a jelen rendelet szabályainak megfelelően - az állami egészségügy, a 
közrekedésegészségügy szolgálatának, a fegyveres erók, és a fegyveres testületek egészségügyi 
szolgálatainak, a szakszervezeti szarveknek az alábbiakban meghatározott orvosai és fogorvosai 
(a tovtibbiakban: orvos) rendelhetnek: 
a) a gyógyitő-megelőző intézmények, szelgálatok járóbeteg.elltitást végző orvosai, valamint áz 
intézmény vezetője által meghatározott munkahelyeken dolgozó orvosok, 
b) a Szakszarvazetek Országos Tanácsának, a szakszervezeteknek. a társadalombiztosltási szar
veknek orvosai, 
c) az fillarnigazgatási szervnél dolgozó, az egészségűgyi intézményt vezető, valamint az egész
ségügyi rniniszter külön engedélye alapján jogosult orvosok. 
d) minden orvos. sürgős szükség esetében. 
(2) A fogorvosok gyógyszerrendeléssel kapcsolatos jogkörét a 15/1972. (VIli. 5.) EUM számú 
rendelet 82. §-ának (2) bekezdése határo-zza meg. 

(3) Gyógyszert a magángyakorlat folytatására engedéllyel rendelkező orvos magéngyakorlata 
keretében rendelhet. 

2.§ Az orvos gyógyszert- a sürgős szükséQ esetét kivéve- csak a 15/1972. (VIli. 5.} EüM 
számú rendelet-alapján ellátási körébe utalt állampolgár részére rendelhet. 

3 .. § (1) A gyógyszerek rendelésénél az érvényben lévő jogszabályok, előirások figyelembevéte· 
lével kell eljárni. 
(2) A járóbetegellátás keretében nem rendelhetők a kizárólag fekvóbeteg-gyógyintézeti felhasz
nálásra torgalomba kerülő győgyszerek. 

4. § (1) Az orvos az olyan gyógyszert, amely csak vényre adható ki, jogszabályban meghatáro
zott vényúrrapon rendelheti. 
(2) Sürgős szükség esetén-az egyéb alóírások megtartása mallett-el lehet tekinteni -az 5. § 

(2) l.lekezdésében foglaltak kivételével- a vényűrlap és az orvosi bélyegző használatától. Ilyen 
esetben a·z ·orvos köteles a sürgősséget jelezni. 
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' 5: (ft)- Gyógyszer térltésmentesel) illeti meQ:; 
a) a fEikVOb8teg-gyóQyintézEitben-áPolt beteg'et, 
b; 3-'íárQbeteg.::fe_n.deléSEiri ellátOtt betegEit- a 'hé!VSzíni euátá~a- soráil felhiiSZnálfvaQY kiadott 

,- --gy6g'yszei. tekintEliében, 

c} • -_ - -:_ :- -- -_ . : - , -:. . ~-- .. -_ - - -. 
d) az üzemi baleset,i sé[iiiteiSérülése, va-lamin!: a 17/1 !}75. (\tt14_.) MT Szá.'!l_ú rendelet it. sZám ú 
mellékletében félsÓ~oltto91alk~zási bet8Qség által ~koZotl n1eg~te9:~de$e eseién a gyógykeze
léséhez szükséges minden győgyázeit m'iridaddig, a!nig az· üzemi balestitéből; foglalkozási 
betegSégéből kifolyóan szükséges, 
e)-a d) pontban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a fegyveres erők. a fegyveres testiiletek 
és az állami túzoltóslig valamennyi tagjának a szolgálatból kifolyóan bekövetkezett sérUiése, 
balesete vagy megbetegedése esetében is, 
f)·az 1/1958. (lll. 23.) EUM számú rendelet alapján_:ellátásra jog'os~IJ:aka;t_,(kózgy6gyellátésra 
jogosultak), 
g) a _gyógykezelésre kötelezett, a·sorkatonai, tartalélcos katonai szalgálatot vagy egyéb-honvé
delmi kötelezettséget teljesUő személvt a 6!1976. (lll. 31.)MT számú rendelet 106. §-ában 
meghatározott esetekben, tovébbá -_a hadköteJes .katonai_ szolgálata alatt a családi segélyre 
jogosult hozzátartozóit, 
h) az állampolgárt a közegászségügyi-jllfVányügyi, az anya-csecsemő· és gyermekvédelmi,, 
valamint egyéb egészségpolitikai érdekből a külön jogszabályban meghatározott esetekben:·, 
(2) A- gyógyszertárban gyógyszer .térítésmentesen csak az erre a célra meghatározOtt- v~ny 
alapján adható ki. · 
(3) Az orvos magángyakorlata keretében Qyógysz:rt térítésmentesen nem rendelhet. 

6. §_ (1) A járóbetegellátás keretében rel)delhe_tli gyógyszerek az alábbi csoportokba tartoznak: 
l. csoport: Vény nélkül is kiadhatók. 

ll. csoport: Csak vényre adhatök ki. és az orvos rendelkezése szerint.ismételhetők.'': 
lll. csoport: Csak vényre, és egyszeri- alkalommal adhatök ki. ,. __ 
{3) Vényhamisilás gyanúja esetén a gyógyszert.kiváltó-személy szemályi igazolváliyának;a 
számát a vényre fel-kelljegyezni és a vényt a gyógyszertárban vissza kell tartani:-

7.§ (1) A szakmai ellenőrzés során rendszeresen vizsgál ni kell a gyógyszerrendelésszakszerúsé
gét..és a gyógyszerfelhasználás alakulását. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának az·-elősegi_tése érdekében az 
EgésZségügyi Minisztérium, illetőleg- az Egészségligyi Minisztérium ellizetes engedélye alap
já,n :. a m_eg~«:.i _(f_ávárosi) tan~cs vb egészségügyi fel_adatot_ellátó_~ki,~azgatásj ~~rve_ll'_legha: 
tározott időtartemre elrendelheti egyes gyógyszereknek a ll. csoportból a Iti. csoportba való 
átsorQlását. 

• 'Az 5. § (1) bekezdésének c) pontját a 6/1983.:(_\f.l. 29.).EüM számú-rendelet hatálytalan1to_qa.-
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AZ-EGESZSEGÜGYI MINISZTER 32!1976. (Eü. K. 23.) EüM 
SZÁMÚ UTASITASA A GYúGYSZEREK RENDEL!:SI:RÖL 

ES KtADASAAÚL 

(Az utasftás megjelenése óta bekövetkezett- változásokkal módos/tott,-i/1. kiegészltett szöveg.) 

A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 14/1976. (XI. 11.) EüM számú rende~et {a 

továbbiakban: A.) végrehajtása tárgyában- a belügyminiszterrel. a mez6gazdaMQFifS-etelme· 
zésügyi miniszterrel. a honvédelmi miniszterrel, az ig'azságügy-miniszterrel. a köziekedés· és 
postaUgyi miniszterrel. a pénzügyminiszterrel és a Szakszarvazetek Országos Tanácsával egyat
értésben - a következő utasftást adom ki: 

1. !i A R. 1. §.a (7 J bekezdésének a) pontja alapján az intézményvezetője azokat az osztályokat. 
részlegeket jelölheti ki, ahol az orvosok a beteg fekv6beteg-gyógyintézeti elbocsátáshoz. vagy 
ambulans ellátása során az otthoni gyógykezelés megkezdéséhez szükséges gyógyszert rende

lik. 

2. § {1 J Az orvos- a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve- csak a hatályos Magyar 
Gyógyszerkönyvbe, a .Szabványos Vényminták Gylljteményé" -be (Formulae Normales, a_ to
vábbiakban: FoNo), az ~Útmutató a gyógyszerkészitmények rendelésére~ címll kiadványba és 
pótlásaiba {a továbbiakban: útmutató) felvett, valamint az Egészségügyi Közlönyban közzétett, 
a hazai forgalomba hozatatra engedélyezett egyéb gyógyszereket. gyógyászati anyagokat, kötö
zőszareket stb.) (a továbbiakban: gyógyszer) rendelheti. 
(2) A gyógyszerek rendelésénél a Magyar Gyógyszerkönyv, a FoNo, az útmutató. a jelen 
utasltás m~llékletei. valamint a vonatkozó jogszabályok előlrásait kell figyelembe venni. 
(3) Kerülni kell a túlzott gyógyszerelést (polypragmáziát). Több gyógyszer egyidejű rendelése 
esel:én figyelembe kell venni a gyógyszerek kölcsönhatását (hatástani összeférhetetlenség, 
gy6gy~eres interakciók stb.). 
(4) Az. orvosnak a szükséges gyógyszert a legszakszerűbb és a leggazdaságosabb formában kell 
reÍldelnL Az. egyformán megfelelli gyógyszerek közlit a kevésbé kóltségeset -kell választani. 
A takarékosság nem mehet a gyógykezelés hatásosságának rovására. 
{5) A R. 3. §-ának {2) bekezdéséban meghatározott, a kizárólag_ fekvlibeteg-gyógyintézeti 
felhasználásra forgalomba kerülő gyógyszerek jegyzékét az.1. számú malléklet tartalmazza. 

3.§ A gyógyszerésznek a gyógyszerek elkészltésénél, illet61eg kiadásánál a vonatkozó jogszabé
lyokban meghatározott ellilrások, és az általános szakmai rendelkezések. továbbá a jelen utasl
tásban foglaltak szarint kell eljárni. 
a J a kábftöszer; 
b) a kizárólag codein-, illetőleg dihydrocodein-_tartalmú készltmény; 
c) az egyes gyógyszerkészitmények gyógyászati célra rendelésének és kiadásénak, valamint a 
gyógyszertárban tórténő nyilvántartásának szabályozásáról szóló 30/1978. (Eü. K. 25.) EüM 
számú utasítás hatálya alá tartozó készltmény; 
d) a pszichotrap anyagok gyártásáról, feldolgozásáról. forgalomba hozatalárőt behozataláról. 
kivitelér61, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM számú együttes 
rendetet ti. számú mellékletének a 2. pontjába felvett készltmény; 
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e) aZ importá!t g'fóg~érk.é'szitménvli:ldOrijalon'Íba_ liOzatalaról. iendeÍéséÍ'őí -és kiadliSÁról sz610 
:-a 30/1980. (Eü.-1(:23.)' EüM számú ut8sitiissaÍ m6dosftott- 33/1976. (Eü. K. 23.) ·EüM számú 

- utasftés-hatál)<a alha~o~ó késziÚnény. · - · ' 

4; ~-(i) A' R. 6:-§:(i} bek~~ésftben a 11.-és 111,-cSoportban meghatlirozOtt gVóQysiert {~nyhez 
kötött gyógyszert) .-.a R.-4. §-ának (2). békezdl!se)tivételével :-az erre_ a célr& rendsz&~Ttet1: 
vé'i'IVúrl&pQO-·{a továbbiéikban:·Vény)' kEill rendelni. ____ ---- _ ·:-- -"·_ · · _ "":·-· ·· 
(2) A R. 1.-§-énak (1) bekezdésében megh8t6rozott egészségügyi szolgálatók orvosai 'téritl!Si 
dijhoz- kötött (térltésköteles) gy6{iyszerl: az A 3510-27a.-téiftésimentes QyógySzert-pediQ az 'A. 
3510-2/b raktéri számú nyorinatványon re'ndelhetnek:: 
(3) A R.-1. §-ának (3) bekezdésében megjelölt orvoSOk gybgYszert Csak ·olyan magénosOrvosi 
vényen rendelhetneki amelynek fejlécén nyomdai úton yaov bélyegz6vel feltlJn~ék -~- orvos 
nevét mag6nrendél6jének--6S_::tak~Rak·'_élmét. telefofiSd~it ·-a-··rantteléS ·_i~jk' -Valamint ·az 
Órvosi-magánQVakorlatra' feljogtisft6 éng8dé1V Slémát.''~ · · · · -- ·' ·- · 
(4)' Ha az·orvos-Afgy6gysZerr8R 4. §~inak (2)"b8keidése 81apj6n"sürgl5~"':jéfzéSSel nana 
(t) és (3) bekezdésben meghatározott vénVCirlapon rendeli, illet61eg orvosi bélyegzl5 nem áll 
rendelkezésére, ógy a vénven olvashatóan tel kell tüntetnie nevét és lakásefmét, 
(5)-A:z. .ciiVosn&k -a szarnél 'fi igazolvAn va felmutatására -saj6t maga éS közvetten hoÚ6tartDz6i 
sZámára -gy6Qyszer téritéSelleflében, vény nélkül is ki adható. Orvosnak is csak vénYre adható ki/-
·a-3.4 és a-3.5 'fejezetben--felsorolt gy'ógVszerek: ( 

s;-J (1 J Gyógysmtái'ban kiadott gyógysze~rt meghatérozótt téritési dijat kSII fizetni. 
(2) Nem kell téritést fizetni, ha az orvos ·a R.~s. §·ának (1) bekezdése alapján a gyógyszert ""~-
téritésmenteserl ·-rendelte. · 
(3) A :R .. 5; §~'á--(1) bekezdésének h) pontja·al&pján térÍtésmentesen rendelend6 'gyógYszefek 
jegyzékét, valamint a térltésmentes rendelésre jogosult orvosok körét a jelen utasftás 2. SZán'iú 

:melléktete·tartalmazza.- -" - ,. _~'?!' 
(4) A- téri~ntesség jogosultságáról az onios köteles meggy'6Z6dni, :es-- annak(1ógcrn;·ét -a 
Vényefl.feltUhtétni_ _ _ _ _ __ . _ _ _ .. _ .. ;-,oc;· 

(5JH&·áz orVoS-a Vényen a téiftésmelltess6g jo'g'clmét nemtüntette fel; 'illét61eg ~Eü. réndelke· 
Zés• jogeimen olyan gyógYszert rendelt. amely az i.Jtasftés-2. szlimú rriellékletében'-m8gh8táro· 
zori: téritésmente&9n rendelend6 gyógySZerek-csoportjéba nem keTült felvételre. a gyógyszerész 
jogdSúlt a QY6gyszér' térltéSitlent&s'kiadáSét megtaglidni. illetőleg a gyógy:Szeittéritéssel kiadni. 

&:-:J· (1) A-fekv6beteQ:·gy6gyilitéz8tbén {lpolt-betegitek ·a ·szükséges' gyógyszert az intézet 

--·~-~!e.~_!,keii_J).izt~i_tani. ________ .:: ..... --f:_':> .. ,. __ . .. .. _..... · __ . __ """ .. : 
(2) Az orvosi rendelő (orvosi munkahely} készletéből kell a béteget t_éritésmenteSen ellélni azzal 
a gyógyszerrel, amelyet az orvos 
"'a beteg vizsgálatánlll (pl.-laboratóriumi reagens). 
~·a beteg gyógykezelésénél (pl. kötözőszer;sebhintc5por},-
- ·a-·beteg azonnali ·ellátásánál (pl. fájdalomcsillapltó. 8fltlbiotikuri1, keringésre-ható 'gyógyszer) 
az orvosi -rendelőben. illetve a beteg lakásán felhasznék · 
{3) A jeien.LitSsltás 2.-szlimó melléklete . .valamint- máS jogSzabályok hattii-ozzák m8g azokat a 
gyógyszereket. amelyeket az eg~éQügyHntézméliyek a'gondozástJkba tartozó járóbetegek 
résiére térítésmentesen sajlit .készlétükb61-biztosttanak: - - -- ""'~----'-

7. §A gyógyszereknek a R. 6. §-a (1) bekezdésében meghatli~zon csoj:lórto.sltéstit és rendelé~ 
sük egyes szakmai feltételeit a jelen utasltás 3. számú melléklete tintalmazza. 

7 Í A.§_ Az Ut. -1 .• 2. és 3. szám~ melléklete a jelen utasitás melléklete szarint módosut• 

8.§ (1) Vényköteles gyógyszer rendelése esetén a vényen az orvos köteles a beteg nevét 
laklisclmét. életkorát és a rendelés keltét feltüntetni. a vényt alélrni, valamint bélyegzőjének · 
lenyomatával - magánvény esetében névbélyegzőjével -ellátni. --.--. · -~~ 
(2) Amennyiben az orvos az (1) bekezdésben meghatározottvényennem tüntette fel a beteg 
nevét. lakáselmét életkorát. vagy a rendelés kel tét. a hiényzó adatokat a gyógyszerész- ameny
nyiben jogszabály másként nem rendelkezik ~ a gyógyszer kiadésa előtt pótolhatja. 
(3) A Belügyminisztérium egészségügyi. szolgálaténak orvosai llltal kiéllitott vényen a beteg 
nevének és lakéscirnének feltüntetésa helyett .BMH megjetölés alkalmazandó . .Ebben az esetben 
a névre és a lakáseimre vonatkozó adatokat a gyógyszerész nem pótolhatja. 
(4) Vényköteles gyógyszert olyan vényre, melyet az orvos aláirásával és- a sürgős eset kivételé· 
vel - bélyegzőjének lenyomatáv-al nem létott el, kiadni nem szabad. 
(5) A térltésmentesen rendelt gyógyszer étvé'l:elét- a (3) bekezdésben foglaltak kivételévet

aiéírással kell igazoltatni. 
(6) Egy vényen legfeljebb két gyógyszer rendelhető. Olyan gyógyszer. amelynek vényét a 
gyógyszertárban vissza kell tartani, más gyógyszerrel egy vényen nem rendelhető. 
(7) Gyógyszert az orvos vagylagosan (Rseu~) is rendelhet. Ebben az esetben a gyógyszert a 
felírlis sorrendjének figyelembevételével kell kiadni. 
(8) Az orvos a vényt szükség esetén sürgősségre való utalással. azaz .cito· vagy Rstatim· 

jelzésselléthatja el. 

9.§ (1) -Az orvosnak a gyógyszer rendelésére vonatkozó előlrésokat a vényen félreérthetetlenül, 
jól olvashatóan, tintával vagy lrógéppel kell feltüntetnie. Magisztrélis gyógyszerek esetében a 

bélyegző lenyomatéval történő gyógyszerrendelés is megengedett. . 
(2) A gyógyszer nevének megjelölésére a hivatalos elnevezést kell alkalmazm, és a Magyar 
Gyógyszerkönyvben, valamint a FoNo·ban. tovébbé ·az útmutatóban feltüntetett rövid! téseket 

szabad használni. 
(3) Amennyiben az orvos a vényen a gyógyszer rendelésére vonatkozó szövegrészben olyan 
változtatást üavltés) eszközöl. amely a rendelés érdemi megvéltoztatlisát eredményezi, köteles 
a javltást a vényen aláirásával {kézjegyével) és bélyegzőjével meger6siteni. 
(4) Olyan vényre. amelyen az orvos a gyógyszer rendelésére vonatkozó et6trlisokat olvashatatiB· 
nu l vagy félreérthető módon lrta le. illetőleg az eszközölt javittist aláfrlisával {kézjegyével) nem 

er6sitette meg, gyógyszert kiadni nem szabad. 
(5) Vényköteles gyógyszer rendelése esetében a hasznéleti utasilást az orvosnak a yénye_n fel 
kell tüntetnie. Ennek hiányéban a gyógyszerész a használati utasitiist a gyógyszer szakésos 
adagolásénak figyelembevételével megadhatja. 

10. § (1) A vény kiéllitása során a rendelkező részben a vénylrés éltaiénos szakmai szabályait 

kell alkalmazni. 

• A mallékletek tartalmazzák az időközben bekövetkezett véltozásokat. 
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(2) Ha ·az orvos a ren(:lalt gyógyszer manny_iség:éi--nem egyértelmuen- tüntetta'fe:h ,·vagy _cizt 
Pontosan n_em határozta meg, a gyógyszeikészitinényb61 a legkisebb eredéti csOmagolási;- a 
FoN o· ba telvett -é!; egyéb_Jnagisztrá/is gyógyszerból-a FoNo-beli elótrésnak megfelelő rriannyi-· 
séget kell kiadni. -.. _- · ---._,. - ' -. . · 
(3) Magisttrálisitn rendelt _gyógYsz_er esetén· az en5s _hatlisú szer. mennyiségét számmal __ és 
betílvel is ki ken Imi. A gyógyszer ennek hiányéban is etkészlthetó, am_enhyiben a-dóZis túlléPé-· 

sének -&sete nem lin _fenn. - - - -_ - - - ' : 
(4) Amennyiben az orvos erős hatású. belső_18ges hasznlifetra szánt ~ert:olyán adagolás
ban'fendet amely a megállapitott legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a töllépést 
ázoryesnak a Iliirásával (kézjegyével) külön igazolnia kell. Ennek hiányában- ha a gy69vszerész 
azOrvossal rövid úton nem tud kapcsolatba lépni- a gyógyszer elkészftéss vagy kiadása során 
a maximális, illetőleg a ·szokAsos adagok figyelembev-éte1We1 járhát el. 
(5) -.Ha-· az- orvos valamely töTZSkön_wezett. 9Yógy_sZerk~Itinényból)'r e_n~~é_IVezett oyári_ 

. ·esomagollistól eltérő maonyiséget rénde!- amérinYiben- á.;Uslltl'fliny nem-borítható-.~ -rendelt 
memiylségheZ legközelebb álló csoffiagolást (csomagollisoket).kell kiadni. 

11. §'(1)' Ag\róg~z köteles a ·gyógyszer'"~lkészftése. illetófeg·l$:iadlisa során követett 
eljáráSát.- illetve az erre vonatkozó adatokat a vényen feltUntetni. 
(2) A vénvt.a -Qyógyszer készftöjének, kiadójának kézjegyével; a gyógyszertár bélYegzőjének __ _ 
lenyomatával kell ellátni; a gyógyszer ~~adásának (ismételt kiadásának) keltét a ·vényen fel ke~"'-· 
tüntetni. :.-' , ---- \ 

1_2. § __ {1) Az orvoSnak· a gyógyszert Olyan rnennyiségben kelJ: rendelnie, amely elegendő a 
szakszera gyógykezeléshez a legközelebbi orvosi vizsgálatig. Ha a legközelebbi orvosi \:iisglilat 
csak hosszabb id6 múlva válik esedékessé, az orvos - amennyiben jogszablily nem tiltja - a 
gyó"gysZer egyszeri Vagy kétszeri -isMételt kiadását i$ élőfrhatja. Az 8gy alkalofrimal kiadha;tó 
gyóg\iszéi m'é'nliyiségét úgy- kell -megéllápttani;·hOgy· az a ·s.:-1 O napi sZükSéQietet 'ri~_::t'al_adja 
meg. Indokolt esetben enné_l_nag_yobb mennyisé_g is rendelhető. _ _·t.,,--_," ·: 
(2) A -vény nélkül egY alkalommal kiadott gyógyszer mennyisége nem haladhatja -meQ az egy -'. 
gy~lri C:SOri-lagolás mennyiségét, illetól'eg a 8-10 napj-átlagos Szükségletet. · ···---~ · 
(3) Ellátési érd'ekból a vényre felirt gyógyszer összmennylsége csökkenthető, illetőleg_ az több 
részletben Ís kiadható. -

13. § -(1 J A vényköteles gyó~rek- vénVei .:.. ha aZ orvos·a-.1 2. § ·(1 J bekezdésében tóQiöltak 
alapjlio 'másképpen nem rendelkeZik - nem iSmételhet6k: _ _ _ 
(2) A vényköteles 9Y6gyszei'ek ismételt kiadásS Csak ·az· olvos 'él6íráia0Sie"riri(.:.C·-egVszeri 'Vagy 
1e9_féljebb'kétsze'ri alkalommal·--történhet. _ _ _ <--···-~c"-:"_'~'~'"'·'"'''"~"-'~-~-'~" ~-"---::-_"_'"o--_.,_~----:

(3) Er& -hatáSú JriagiszliálisogyógySzer isméteffkiadás elrendeléSe ·nélkül is megismételhető 
abbari az ·eSetben. ·ha a két kereszttel megjelölt szemek aZ eQéSz gy6Qyszerben foglalt'meilnyiSé
ge nem .haladJa meg az egyszeri legnagyobb, az egy keresztfel-és az egy üfes kereszttel megjelölt 
gyógyszer esetében a legnagyobb napi adagot. 

14. § (1) A2. egyszer beváltható vények- külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve
egy hónapig, az ismételten beválthatók három hónapig érVényesek. 

asa 

(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 gyógyszerész érvénytelenlti. Nem kell 
érvényteleniteni azokat a vényeket amelyeket a gyógyszertárban vissza kell tartani. 
{4) Az isrnételhet6ségre. vatamint a vény érvényességi idejf<re vonatkozó korlátozó rendelkezé
seket nem kell alkalmazni a vény nélkül kiadható gyógyszerek esetében. 

15. § (1) A gyógyszertérban vissza kell tartani a térítésmentesen, az R. 4. §-ának (2) bekezdésé
ben meghatározott módon rendelt. az R. 6. §-ának (1) bekezdéseszarinti lll. csoportba tartozó, 
az Ut. 1 O. §·ának (4) bekezdésében, valamint a külön jogszablilyokban meghatározott győgy
szerek vényelt. továbbá az állatorvos által rendelt. tömkönyvezett humán gyógyszerek vényeit 
(2) A visszatartott téritésköteles vényeket- amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik 
-3 hónapig, illetőleg az Ut. 1 O. §-ának (4) bekezdésében meghatérczott gy6gyszerek vényeit 
12 hónapig kell megőrizni. 
(3) Az R. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyógyszerek vényei vonatkozásliban ;a 
megyei (fővárosi) tanács vb egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve 3 hónapnél 
hosszabb megőrzési időt is elrendelhet 

16. § A gyógyszertárból el nem vitt magisztrális gyógyszereket a gyógyszer felhasználhatóségi 
idejéig, legfeljebb azonban a készltést61 számitott 30 napig meg kell őrizni. Ezen gyógyszerek 
vényeit a gyógyszertárban három hónapig kell megőrizni. 

17. § (1) Külföldi orvos által nem magyar állampolgár részére rendelt gyógyszer csak akkor 
adható ki. ha a rendelt gyógyszer azonossága, mennyisége és adagolása pontosan megállapft
ható. 
(2) A rendelt gyógyszerból legfeljebb kétheti szükségletnek megfelelő mennyiség adható ki. 
A vériy nem ismételhető. 
(3) Külföldi orvos által kiállított vényre a kébitószer rendelet hatálya alá tartozó, valamint külön 
jogszabályokbali meghatározott gyógyszerek nem adhatók ki. 

18. § (1 j Az állatgyógyászati célra történő gyógyszerrendelésnél és -kiadásnál a jelen Utasítás
ban foglaltakat értelemszerúen kell alkalmazni. 
(2) Az állatgyógyészati célra rendelt gyógyszerek elkészítésénél és kiadáslinél a Formulae 
Normales Veterioariae és a uA Magyarországon törzskönyvezett. forgalomba hozataira engedé
lyezett gyógyszerkészltmények, kémszerak és festékek, gyógytápszerek és tápszerek, immunbio
lógiai készitmények Vll. Hivatalos JegyzékeN előlrásait ls figyelembe kell venni. 
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. ·. .. 3.3 KÜLFÖLDI· 
GYÚGYSZERKÉSlíTMÉNYEK 

. RENDELÉSE 
. . . 

- Ai'EGI:SZsEGÚGYfM-INISZTER 3-371976.'-{eü. K 23.) EüM 
SZAM(J t,!TASITASA A:1. IMP_Q_RTALT_, . ____ _ 

GYÓGYSZERKESZITM~NYEK FORGALOMBA HOZATAlAROl. 
.Ri:NDELÉSÉRÖL _ÉS KIAD-ASAROL __ 

(A 30/1980.- (Eü. K: 23.) EüM szám4 utasilás alapján m6dosltott-szöveg.) 

A bé1J19vmin~Szterrel, -8 hOnvédelmi. m~isztefrel; -az: -j~~~QÜgymirÍÍszii!~-1.: .8 :kQzl~kédés~ ~ 
pciStaügyi miniszterrel; a pénzügyminiszterrel és a Szakszenrezetek Országos Tanácsávat egyet

értésben· a következő utasltást adom ki: 

1: § (1} Külföldi-elóállltású gy6gyszerkészltmény belföld~~-~sak ~bban ~z esetben hozható 
tOrljalomba, ha azt az Országos Gyógyszerészeti Intézet törzskOnyvezte (ny1lvántartásba vette), .. 
valamint forgalomba hoza_talát az .Egészségügyi Minisztérium engedélyezte. . --_ / 
(2) AZ."importált gyógyszerek rendelésére és kiadására a gyógyszerek rendeléséről.és_kladásérQ:J 
szóló 14/1976. (XI. 11.) EüM számú rendeletben, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 
32/1976 .. (Eú. K. 23.) EüM_ számú utasitásbán-.foglalt rendelkezések az irányadók. >...,_ 

(3) A jelen utasttás mellékJeteiben. ~elsorolt gyógyszerkészltménye~ vonatkozásában a_ (2) 
bekezdésben foglaltakat a 2-7. §-ban leírt eltérésekkel ke11-a1kalmazm. 

2.·§- {1 J ·A, jelen utasilás hatálya alá i:artozó- gyógysz:Ei"rek csak abban az eseiben rende_l~ők, _h~ 
á bEltag_ gyógykezelése más, forgalomba hozatalra-engcdélyezett_gyógyszerrel ~mé!yesen 
nem biztoSitható: -- - ~,: __: 
(2) A m_ellékletekben HSzH jelzéssel ellátOtt gyógy_sz~rkészit~ény~ke~ annak a szakn:ndelésnek 

-(gondozó) szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer JavallataJ_szenntl_ \:Jet~g-~é_g __ eseten a beteg 

-gyógYkezelésére területileg és szakmailag illetékes._ · , _ . _ . 
(3} A mellékletben HJn jelzéssel ellátott gyógyszerkészítményeket a körzeti_orv_~_s! ~zem1 korzetl 
orvos, üzemOrvOs {a továbbiákban: ke_zelőorvos) _a_kkor rendelheti, ha azt-a teru~etlleg ~s_sz~k; 

_ :mailág,.illetékes_fekvőbeteg-ellátó_ osztály. szakr~ndelés {gondoz~) _szakorvo~a Java.so!Ja. A JS; 
-- vaslatOt tevő intéZEJ~ T!lgne\lezé_sét. __ a_ jav_aslat _ke_Jtét __ ~ vé_~_Y __ flá_t-'_aPJ~n fel_ k~ll tuntetm. _A kezelő-

-~~;:~;::: .kr6r1'ik~~ b~te'9sé9ék esetán ~-a javaslat alapján, annak' kel~etlil SiámltVa·maximálisan 

12 hónapig ~endelheti a gyógyszert. Amennyiben a beteg szám~ra ezt~~ időtartamo~.meghal_a
dóan továbbra is szükséges a gyógyszer, úgy az csak újabb szakmtézet1 Javaslat alapjan rendel-

~~ ~ . 
~ (4) A gyógyszertár a (2) és (3} bekezdés hatálya alá tartozó gyógyszerkészitményeket-a Hstat1m 
_ jelzéssel ellátott vények kivételével- csak abban az es_etben adhatja ki, ha a vények megfelelnek 

a (2) és (3) bekezdésben foglalt követelményeknek. . . 
(5) Egyes meghálározon gyógyszerkészitmények rendelésére vonatkozo további korlétozásokat 

a jelSil utasTtás mellékletei tartalmazzák. 
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3.§ (1 j Egy alkalohlmal a beteg számára a tagközelebbi orvosi vfzsglilatig szükséges mennyiség, 
legfeljebb azonban 30 napi szükségletnek · megfélelO gyógyszer rendelhet(;, illetőleg adható ki. 
(2) A vény ismételt bevállása nem rendelhető el. 
(3) A vény egyszeri beváltás után érvényét veszti, és a vényt a gyógyszertár visszatartja. 

4. § (1) A jelen utasilás 1. és 2. szám ú mellékletében felsorolt gyógyszerek kizárólag orvosi 
vényre adhatök ki. 'Q'-"'' 

(2) A 3. és 4. szémú mellékletben szereplő gyógyszerek vénven nem rendelhetők, illetőleg 

vényre nem adhatök ki. 
(3) Az orvosi magángyakorlat keretében, magánorvosi vényen, a jelen utaslUis hatálya alá 
tartozó gyógyszerkészitmények nem rendelhetők. illetőleg magánorvosi vényre (külföldi orvos 
éltal kiállitott vényre) nem adhatök ki. 
(4) A jelen utasitás hatálya alá tartozó gyógyszerek vonatkozásában a gyógyszerek rendeléséről 
és kiadásáról szóló 32!1976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasilás 4. §-ának (5) bekezdésében 
foglaltak nem alkalmazhatók. 

5. § (1) Az 1. számú mellékletben felsorolt gyógyszerkési:ltményeket - orvosi vényre - a 
fővárosi, illetőleg megyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi feladatot ellátó szak'igaz· 
gatási szarvének vezetője (a továbbiakban: egészségügyi szakigazgatási szarv) által kijelölt 
közforgalmú gyógyszertárak adhatják ki. 
(2) A 2. szám ú mellékletben felsorolt gyógyszerkészitményeket-orvosi vényre-az ugyanebben 
a mellékletben felsorolt gyógyszertárak adhatják ki. 
(3) A gyógyszert ren'clelő orvosnak a beteget tájékoztatnia kell arról. hogy a számára rendelt. 
az 1., illetőleg a 2. számú mellékletben szerepló gyógyszerkészltményt a beteg lakóhelyének 
megfelef6en - kijelölt - gyógyszertérban szerezheti be. 
(4) Az egészségügyi szakigazgatási szarv- mérlegelve az ellátási helyzetet, valamint a helyi 
feltételeket- egyes importált gyógyszerkészftmények tekintetében elrendetheti, hogy a kijelölt 
gyógyszertárak- ·amennyiben készlet hiányában a gyógyszert kiadni nem tudják - a vényeket 
a betegektól k.lvánságra átvegyék, és a gyógyszer beérkezésa után azt utánvéttel. a beteg részére 
megküldjék, illetőleg a gyógyszer átvételének lehetőségéról a beteget értesftsék. 
(5) A szakorvosi rendelőintézetek-saját felhasználásukra-az illetékes ellátó gyógyszertárból, 
költségvetésük terhére, az 1., a 2. és a 3. számú mellékletben felsorolt gyógyszereket szerez: 
hetik be. 
(6) A 4. számú mellékletben felsorolt gy6gySz8rkészltiTiények kizárólag fekv6beteg-gyógyinlé
zetek részére kerülnek forgalomba. 

5/A.§ (1) A 6. szám ú mellékletben felsorolt gyógyszerkészitmények az Egészségügyi Miniszté
rium által meghatározott havi mennyiség keretei között az egészségügyi szakigazgatási szerv 
vezetője által kijelölt szakrendelés, illetőleg gondozó áltat a nyilvámartott és gondozon betegek 
közül. azok részére rendelhetők.- akiknél azt a szakmailag illetékes felügyel 6 szakfőorvos alózete
sen jóváhagyta. 
(2) Az (1 j bekezdés szarinti gyógyszerrendelés esetén a kijelölt szakrendelés, illetőleg gondozó 
vezetője- a beteg nevének, a szükséges gyógyszer megnevezésének, havonta kiadható mennyi
ségének, a gyógyszerelés időtartamának feltüntetésével - értesiti a területileg illetékes - a 2. 
számú mellékletben felsorolt - gyógyszertárat valamint a beteg kezelőorvosát. 
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(3). -A 2. ~mú melléld8tben- felsorolt .gy6gysz~rtér_-a (2)-' bekezdésben _foglaltak alapjén _ a 
betegetny_ifvénta_rtésJ?a_veszi. _ ,-_ _ __·-- _. __ ·. _ ___ _ ->:-: 
(4) A 2. számú t11elléicl8fuen felsorOlt g\,t6gyszertllr a 6. szám~ me\lékletben-s;terepl6 gybgySZe_* 
reket k~rólaQ-a '(3). bekezdés alapján nyi!Vánl_artott beteg.ek.számára, a· havonta.megá!lapltott 
mennyiségben adh8tja ki. _ _ _ 
(5) _Az lJ}-:( 4) .bek8zd6sben foglaltakka_l __ -kapcsQia~ ~~i.--_~rdináci~ fel_adatok az_ 
egészségügyi szakigazg8.tási sza·rv feladatkörébe tartoznak. Az egésZségügyi _szakigazgatási 
SlEtrY hetésköre e tekintetban kiterjed valamenilyi, a mCiködési területén elhefy:ezlc.edli egészség
ügyi intézményre. a felügyeleti hovatartozásuktól ffig!Jetfei'lül. 

a; § (1) _Az olyan kütföldi _gyógyszerkészft!Tiény, amely k~rólag Jekvlibeteg -gyógyintézetben 
alkalmazható, valamint azok a külföldi gy6sJvsl:erkészftméf!'fl!'!<.-.:amelyek forgalomba_·h.ozatali 
engedéllyel nem rendelk~nek, ~6rháti .{klinikai). __ ~r()j~ern~be_n_~~:ze~J:t~n\javasol_ha
tók:. Amennyiben a fekv6beteg-gv9gyintézetbeíi beé_llftótt_-:gyögySZe~ téfliP1a·-folytatása a 
beteg elbocsátlísát köv8t6en is szükséQeS, úgy' áz intézet·osztálvveze.tli"f6orvos8_'""" részl~_es 
indokolással-a gyógySler beszerzésére javaslatot te~ eszthetfel az Egészségügyi Minisztérium
ba. Az_Jndokolást olyan részletességgel kell elkésl:lteni, hogy annak. alapján a javaslat érdemben 

(ilbírillhat~ tegyen.. . _ 
(2) Az (1 j bekezdés szarinti _javaslatot -_az_ intézet Vezet.ójének _véleményével enátva """'a_. 
C-341 0-358. raktári szám ú_. nyomtatván\ton•, két példányb;ln, az intézeti_ fógy6gyszerész útj*ri 
kell fe_l~er~EisztSni. A főgyógyszeréSz lilaki. fonnai ~mpontból fetülvlzsi;lálja a javaslatot -~s 

.-amennyiben az szabályszerű, úgy aláirásával ~!látja, é$ postai úton (Egészségügyi Minisztérium 
GyógYszerészeti Főosztály, 137.4 Budapest y.,- ~ostafió~ 592) cfmzéssel ellátva_ továbbítja. ·-...,. 
(3) A javaslatho~. csatolni kell_a két példányban kiá11ftott vényt._ A vény csak ai Egészségügyi 
Minisztérium engedélyező felülbélyegzésével érvényes,_ illetőleg váltható be a kijelölt gyógy

szertárban. 

1.-.§ Az utasltás-meli~let~iben bekövetket6 vlllt~'zá~kafaz Egész.Ségügyl.K~zlönY~~-_kÖ~IEi:.. 
mériyként kell megjelentetni. 

A rendeletben hivS:tkJotí:'meÍiékletek szövegét az_ 197-~1_23. ~ Eci: K. tafté·,;:;,amt Ezen jegyzé
kekez aióta-forgalomb8 ker911 új (és az azóta _megsi:Cint) g'yógyszerkészitínényekk61.meQváltoz
tá'k. A i-en dEllésükre és kiadásukra vonatkozó szabályoZásukat-ezen könyv az egyes gyógyszerké· 
szftm~yek alkalmazási el~lrásának Megjegyzés rovata _tünteti fel. L tovább_á a 4.6 fejezetet is. 

~-B eSzei-ezhető a Nyomtafványilllátó Vállalat szaküzl~~~~n; 
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3.4 KÁBITOSZEREK RENDELÉSE 
ÉS KIADÁSA 

AZ EG~SZSÉGÜGYI MJNISZTER 8/1977. {Eü. K. 7.) EüM. SZÁM Ú 
UTASITASA A KABITOSZEREK GYÖGYASZATI CÉLRA 

RENDELÉSÉNEK ÉS GYÖGYSZERTARBOL KIADASANAK .-~,.-,.,. 
VALAM!NT A GYÓGYSZERTARAKBAN , 

ÉS A GYÓGYINTÉZETEKBEN A KABITÖSZEREK 
BESZERZÉStNEK, KEZELÉStNEK. NYILVANTARTASANAK, 

SELEJTEZtSENEK ES MEGSEMM/SITESÉNEK 
SZABALYOzASAROL 

A kábftószer termelésének, gyártásának, fe!dolgozásának, forgalomba hozata/ának, raktá~zásá
nakjis használatának szabályozásától sz6161/1968. (V. 12.) BM-EüM szám ú együttes rendelet 
12. !i-ában foglalt felhatalmazás alapjén - a Szakszarvazetek Országos Tanácsával egyetértés
ben -a következöket rendelem: 

ORVOSI VtNYEN KABITóSZEA RENDELÉSE 

1. § (1) Az 1/1968. (V. 12.) BM-EüM számú együttes rendelat mellékleteiben felsorolt kábitó
szerek és kábítószert tartalmazó készftménye!< (a továbbiakban: kábítószerek) gyógyászati célra 
történő rendelésénél az egyéb gyógyszerek rendelésére vonatkozó rendelkezéseket-a 14/1976. 
(XL 1_l.-) EijM számú rendelet 4. !i-ának (2) bekezdésében foglaltak kivételével -a következő 
bekezdésben megállapltott kiegészítésekkel kell alkalmazni. 

(2} Az orvos köteles~ tiniával kiál1ftott vényt aláimi és bélyegzőjénekjól olvasható lenyomatával 
ellátni. . 

(3} A kábltószerektéritésmentesen történő rendelésekor a vényt két példányban kell kiállitanL 
A másolati példánvra rá kell írni a ~Másolat" szót. Az orvos köteles a vény mindkét példányát 
aláírni és_ bélyegzőjének lenyomatával ellátni. 

(4) A vényen fe! kell tüntetni a beteg életkorát, a rendelt kábítószer mennyiségét- törzskö~yve
zett gyógyszerkészitményeknéL ha az többféle hatáserósségben_van forgalomban, a készlimény 
hatáserősségét -,valamint a használati utasitást. 

(5} Kábítószernek minősltett törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelésénél a készítmény 
hat~serőssé_gét arab számmal és betűvel (pl. Morphinum hel. inj. 2% [duo per centum]), a 
rendelt adagolási egységek (inj., tabi., supp. stb.} számát pedig római számmal és betűvel kell 
kiírni. Ha a készítmény csak egyféle hatáserősségben van forgalomban, a vényen csak az adagok 
számát kell fpltüntetni. , 

(6) Magisztrálisan elkészítendő kábítószer-tartalmú gyógyszerek rendelésénél a g;ógy~zerben 
fo_g~alt ~ábítószer mennyiségét arab számmal és betűvel, az adagok számát {Dent. tal. doses; 
D1v1de 1n doses) római számmal és betűvel kell feltűntetni. 
{7) Ha az orvos a kábítósi!ert a meghatározott legnagyobb egyszeri, illetőlég napi_ adagnál 
nagyqbb mennyiségben rendeli, köteles a vényen a kábítószer mennyiségét az 5_. §·ban megálla
pltott m6don kütön megerősíteni. 
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(8) A v~n~en ~:.ha~;rlál~ii:UtasitSs~ poniosáh. félr~_hét9tlerí~(kiitlfrrie9adÍli: 1-Ía-aib;yo~_Oiyan 
hasZnálittl utasilást kiván adni, hogy __ pt_fájdalorr_ eselén 1 Q ~ppet ~agy_ egy tablettát, a_v.énye_~ 
azt iS_ meg ,keti jelö_lnie:_:h-oQy- a beteg_ naponként összesen ·_Jeg_feljebb hány ·cseppet, dle_től_~ 
tablettát v9h_et be._ Há __ áz oTvos ·a ványen használati utasitásul .. az orvos kezéhez .. szavakat tuntetl 
fel· külöifhasz·néiati_úttisftáSt _adriia nem 'kell. A ványen.használati utasftásul .. rendelet szerint .. 
v~ .. utásífássze_rin~:meQjelöléseket-alkalmaznia_~nemszabad.. _ . _-> ____ , _- .. 
(9}_ Ha"* _Orvos Qsszetett gYóg~rben a·Tinctura opii, a ~ulvis opii, illetőleg az EKtractu~ opu 
-kábltósiert hatáskiegészltéS Céljából rendeli, és a rendelt asszetett gyó_gvszer OSSZmennylségá
ben a Tinetura opii a 0,75 g-ot (45 cseppet) vagy a Putvis opii a 0,08 g-ot, illetőleg az Extractum 
opii·a 0,05 g-ot nem haladja meg, a (6) és a (8} bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell 

alkalmazni. 

2.§ (i) A mag-ánorvosi gy_a_korlatban kábítóSzert Cs8~-fl~cmi1:atot~; vag~·gu-~i6é1~~~~-f~~lé~el 
ellátott vényúri a pon szabad rendelni_. A'~éi'lyúrlap fejléC(!ne~ tartalmaznia_ kell az-orvos nevét; 
magánprvosi rendelőjének és lakásának -eimét (község'; -~éros,. utca, 'házsiéínVtelefonszá~ét 
a rendelési időt. valamint az orvosi magángyakorlatra feiJcgos1t6 engedély számlrt. ~ ·· 
(2} -Az orvosi vényt t intéval kell kitillitan i. A vényen fel kell tüntetn.i a beteg nevét, életkorát, 
18kásétinét és a rendelés keltét valamint az 1. § (5)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
szarint a rendelt kébltószert. Az orvos köteles a vényt aláirni és névbélyegzőjének lenyomatával 

-.~\látni.· r 
3.·§- Ha az orvos az -,.-Ot'vosi iáskája .. 'részére .r6ridel kébltószert. a vényen"a káb~~ószer. nevét;-
.ffiennyiségét [1. §'·(5) -és' (6) bek;] és az .. orvoSi·táska részére .. szavakat'kell fel~untetn1e. 

:4:·§ á J Kábitószert·állatg'yógYászati célra fejléccel elllitott Vényúrlapon'kéll rendelni.-~ vánYúr· 
·.iap 'féjlécéne_k tartalmaznia _kell az állatorvos nevét. munkakörének megnevezését és ~-!'n~ahe

iyének elmét (kő~_ég, v~ ros. utca, há~ám)._ Az Allat~rv~Studomán\ti ~gye~emen, ~álam1~~- az 
..:. állátkórházakban állatgy6gyészati célra ·kábltószert az mtezmény vényurlapj án kell >ren~~lm. . 
.-·'(2) Atirlfával egy-példányban kilitlitand ó vényeniel kell tüntetni-az liilat tulajdonos_lina.krt,':_~~!-· 

lakáSeimét é's a·-rendelés keltét. vatamint az 1. § (5),- (6), (8)' és (9) bekezdéseiben foglalt 
reriélelkezések szerint rendelt kábftószert. A használati utasltásban··az átlartajét-és darabsz&mát 

~JS·meg·kell jelölni. Az áll?~tbrvos 'köteles a vényt aláirhi és hivatali bélyegzőjével. illetőleg az 

··: in!ézménV ~élyegzőjének len,yo~_atával ellátni.-

s; § -'Ha··az orvos, meiőleg az állatorvos a mér kiéllitott Vényen véltoitatást (javitá~) -~szközöl. 
-~ ezt--a·:javitott·résznél·kézjegyével:és=névbélyegzőjének lenyomatévaLmeg _kell _er6s1t_em_e,. 

6.§ (1) Ha a betegnek 10'hapnál hósszabb-időn ét folyamatosan· éS'rendszeresen kébltószerre 
van -sziiksége, az orvosnak a vény- téritésmentesen történő rendelés esetében _a vén~ásolat 
_h-átlapján fel kell tüntetni e, hogy a beteg részére a kábit~zerból előreláthatólag ~el y ldőpon

-.tig;- ·milyen időközönként, -milyen -mennyiség szükség~: ~-_orvos _köteles egybe~n a beteget 
(hozzátartozóját) felhívni arra, hogy a vényt a kábítószer k1adásának eng:c'élyezese vége~ a 

:beteg lakóhetye .szerint ·illetékes fővárosi ·kerületi tanács, illetőleg a várost tan.ács. vé_greh.~Jt~ 
biroltsága egMZségü~yi_fetadatot ell~tó _s~akiga~~atási s~ervéne~_vag_y _a me_gy~_l várost kerulet l 

hivatalnak (a továbbiakban: elsőfokú egészségügyi hatóság) mutassa be, a kábitószar kiadásá-
, nak engedélyezése utlin pedig a vényt vi_gye vissza a_ vényt kiállltó orvoshoz. · 

{2) Az első fokú egészségligyi hatósá!;Í a kábítószer kiadásának engedé_lyezése előtt ellenőrzi. 
hogy a bemutatott vényt az orvos a jelen utasttás rendelkezéseinek megfelelően állltotta·e ki. 
A vény szabályszerű kiéltitása esetében az első fokú egészségügyi hatóság a vény- térltésmeri
tesen történő rendelés esetében a vénymásotat - háttapjára rávezeti, hogy a gyógyszertár a 
rendelt kébftószerből mety időpontig, milyen időközönként. mityen mennyiséget adhat ki. 
{3) Az első fokú egészség U gyi hatóság kábitószar folyamatos kiadását legfeljebl:i'hái-Óriflilinapi 
időtartamra engedélyezheiL Ha az orvos megáliapítása szarint a betegnek flérom hónapon túl -
is sztiksége van a kábitószerre, úgyszintén ha az orvos megállapltása szarint a beteg gyógykeze
léséhez az engedélyezett kábitószar helyett más kábitószerre vagy az engedélyezettnél nagyobb 
mennyiségú kábitószerre van folyamatosan szüksége, az első fokú egészségügyi hatóságtól 
újabb engedélyt kell kérni. 
(4) Az első fokú egészségügyi hatóság köteles a kábitószar kiadásának engedétyezésér61. az 
engedély meghosszabbltásáról és az engedély esetleges módosftásliról megfelelő nyilvántartást 
vezetni. A nyitvántartást a Belügyminisztérium ellenőrző szarveinek betekintés végett rendelke
zésre kell bocsátani. 

7 .. § Az első fokú egészségügyi hatóság engedélyével elllitott vény bemutatásakor az orvos a 
beteget nyilvántartásba veszi. A nyilvántartAsban a következő adatokat kell fettüntetni: a sorszá
m.ot, a beteg nevét és lakcímét. továbbá azt hogy az első fokú egészségügyi hatóság engedélye 
alapján milyen kábltószerból, mety időpontig, mityen időközönként, mityen mennyiség adható 
ki. A beteg nyitvántartásba vétele után az orvosnak a vény- térltésmentesen történő rendelése 
esetében a vénymásotat - hátlapján fel kell tüntetnie az első fokú egészségügyi hatóság által 
rávezetett engedély alatt a nyilvántartás sorszámát, azt alá kelt lrnia és el kell Játnia bélyegzőjé
nek, magánOrvosi gyakortat esetében névbétyegzójé~ek lenyomatávaL 

AZ ORVOSI VtNYEN RENDELT KABITÓSZERNEK KÖZFORGALMÚ 
GYÓGYSZERTARBÓL KIADASA 

8.§ (1) Az orvosi vényen rendelt kábitószemek a közforgalmú gyógyszertárból történő kiadásá
ra az egyéb gyógyszerek kiadására vonatkozó rendelkezéseket az alábbi (2) és (3) bekezdések
ben fogtatt ettérésekkel kell alkalmazni. 
(2) Ha az orvos a rendett kábftószer mennyiségét és adagolva kiadandó kábitószarnél az 
adagszámot nem az 1. § (5) és {6) bekezdésében fogtatt rendelkezések szerint tüntette fel a 
vényen, vagy ha a rendett kábítószer egyszeri vagy napi adagja a megállapltott legnagyobb 
adagokat meghaladja és ezt az orvos a vényen az 5. §-ban megállapított módon nem erősítene . 
meg, úgyszintén ha az orvos a vényen a használati utasítást nem az 1. § (8) bekezdésében foglalt 
rendelkezés szerím tüntett'3 fel, a közforgalmú gyógyszertár a kábltószert csak "Statim", nCito~ 
vagy sPericuium in mora" jelzésset történő rendelés esetében adhatja ki, akkor is csak legfeljebb 
olyan összmennyiségben, amely a Gyógyszerkönyvben megállapított legnagyobb napi adagot 
nem hatadja meg. 
(3) Ha az orvos az erre vonatkozó rendelkezések ellenére a vényen a beteg lakáseimét a beteg 
étetkorát vagy a rendelés kettét elmulasztotta feltüntetni. a gyógyszerész a vénytátadó személy-
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tőf megkérdezi a· hlánVZ6 adatokat. -azt a- vériyre-' ráVezeti,. aláirásává l m9ger6slti- és ei: ·igy 
kieg6szftett vényre kiadja a káb!tószert. Ha a bet9g.lakásclme ,.BM orvosa .. vagy ;.HM·orvosa'! 
feliratú bélyegző-lenyomatával.ellátott.vényen ninCs feltüntetve, a-rendelt kábitószert-a be1eg 
lakáselmének fellijnte~ése nélkül kell kiadni. _ . - _ ___ _ · _ ._ . 
(4} A_ .kiedott-kábttósze~_ -átvételét a gyógyszer átvevöje a vénvery --térltésmentese~_történ6 
rendelés esetében a vénvmAsolaton -is•·.-alálrásával és személyi ig8ZQiványa számán'ak·- külföldl 
állampolgár. esetéban az útlevél száménak '- féltüntetésével ig8Zofja:-A szeméiVi _igazotvlmy vagy 
az útlevélszámának helVes feltüritetését a gyógyszerész ellenőrizni köteles. A;.BM orvosaN vagy 
a 

6
HM_orvosa" feliratú bél~zO Jenyomatávar' ellátott vényeken a személyi igazolvány számát 

nem kell faltüntetni.. 

9.§ (1):Az első fokú egészségügyi hatóság engedélyével és az orvos nyilvántartásénak sorszá
mával ellátottvényre a káblt6szert_ csak ugyímaz a kpzf~rg~lmú gyóg~e_a:tá_r:a-~~atja ki_foly~_ma~ 
tosan. A gyógyszertár a kábitószemek elsO lzben törtér:t~_ k_i~dá_sak?f:-8-Véfiyt...., tMtéSme~t_e_sen 
történő rendelés esetán a vénymásolatot is- visszatartja,·Tl!rftéskötel_es:vény.~éna g~_gy
szertár a kábft6sze'rt ai-első fokú egésZségügyi hatóság 'által- engedélyezett id6közökbeil, -az 
engedélyezett mannviségben ú jabb vény benyújt_ása nélkül, térltésme~ltesség esetén csak vény-· 
másolattal ellátott !!'jabb vény alapján adja ki iSmétetten. A kábitószar átvételét és az átvétel 
időpontját :Oz átvevő a vényen, térltésmentesen történő rendelés-esetén a vénymásolaton,... hely 
hiányában a véríyhez erősitett papirlapon - aláirásával és személy i igazolványának számáva_l./ -· 

_ külföldi éllampolgár esetén az útlevél számának_ feltüntetésével igazolja. - - _ f 
(2} A közforgalmú gyógyszertár múködésének ideiglenes szüneteltetése-esetén a gyógyszertár 
vezetője köteles a szüneteltetés tartama alatt ki~da'ndó gyógyszereket .elére elkésZitení;.iUetóleg , 
előkésziteni és azokat a vonatkozó vényekkel együtt jegyzőkönyv kiséretében- a helyettesítő "<
kőzforgalmú gyógyszertér vezetőjének átadni. A helyettesítő gyógyszertár vezetóje az átvett 
káblt6slerekr61 a szünetel5 gyógyszertár múködésének újbóli megkezdése napján elszámo_l ez 

utóbbi gyógyszertár vezetőjének. _ ;/'i _ , 
(3} Ha a beteg {hOzzátartozója) bármely okból fel nem használt kábltósze_rt_ s_ k.o~~~g.alm~
gyógyszertárnak visszaszolgáltat, a gyógyszertér a visszavételról jegyzőkönyvet kéS:i!t.f; Jegy; 
zőkönyvnek a következő adatokat kelf·tartalrTi<izhia:.az átvétel idópontja, a bet~ neve .. és 
lakclma, az átvett kábitószar neve és mennyisége. A jegyzőkönyvet a_ kábitószart visszahozó 
személlyel alá kelllratni. A visszahozott kábitószart mint selejtanyagat a jagyz-ókőnyvvel együtt 
annak megsemm1sftéséig a kábitószarszekrényben elkülönltve·meg kell őrizni. 

10. -~ (1) A közforgalmú ~ógyszertá~akban minden vényt- térít~smentesen tört~nő rendet és 
esetért a vénymásolatot.is -,amelyre kábltósze'rt adtak ki,"vissza kell t::irtani. A vissZatartott 

, -\fényeket'--, tér!tésm9ntesen· történő- 'rende!és'··esetében-"a-·vénymásolatokat-~ sorszámozva-és 
-' összefűzve két évig meg_ kell őrizni. A vények sorszámozását minden naptári- éVben újl)ól kell 

kezdeni. 
(2} Azokat a (.,Máso/ar) jelZéssel ellétott vényeket, .amelyeken ~~ orvos Tinetura :Op li'- vagy 
Pulvis·opli, illetőleg Extractum·~pii kábitószart tartalmazó_ olyan--összetett gyógyszert rendelt; 
amelyben az emlitett-kábitószar összmennyiségenem haladja meg·az-1. §(9) bekezdésében 
meghatározott mennyiséget, sorszámozás nélkül a 14. §(3) bekezdésében megéltapiton idő

pontig meg kell őrizni. 
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A KÖZFORGALMÚ- GYOGYSZERTARAKNAK 
KABITOSZEREKKEL VALO EUATASA; 

A KÖZFORGALMÚ GY(}GYSZEATÁRAKBAN A KABITOSZEREK 
NYILVANTARTASA. TÁROLASA ~S ElSZÁMOlASA 

11. § (1) A közforgalmú gyógyszertár a szükséges káblt6szereket az ene 8 célra rendszeresitett 
megrendel6füzetben levő rendelőlappala megyei (fővárosi) tanács gyógysl:ertér,! ~Qzp~nak 
(a továbbiakban: gyógyszertári kőzpont) gyógyszerraktárából szeni be. 
(2) A megrendelőlapot mésolópaplr alkalmazésllval három példányban kell kiáli[tani. Az első 
(fehér szlnú) példány a megrendel6füzetben marad. a mésodik (sárga szlnú) és a hannadik (kék 
sz! n ll) példányt a gyógyszertér vezet6je megküldi a gyógyszertári közponJ gyógyszerraktérának. 
A gyóg'yszertári központ gyógyszerraktára a sárga szlnO példányt visszatartja, a kék szfnú 
példánvon pedig feltünteti a leszállitott kábitószerak mennyiségét és azt igazolásával ellétva 
visszaküldi a közfOrgalmú gy6gyszertárnak. 
(3) Ha a leszállitott kábtt6szerek mennyiségében eltérés mutatkozik, erről három példányban 
jegyz6könyvet kell készlteni. A jegyz-őkönyvnek tartalmaznia kell02 észleltmennyisági eitérésre 
vonatkozó adatokon felül a csomagoláson feltüntetett adatokat (pl. a gyártó, esetleg a forga· 
\omba hozó nevét a gyártási számot. a csomagoló 6s az ellenőr nevét, az esetleges vizsgálati 
számot) is. A jegyzőkönyv egy példAnyát pedig meg kell küldeni a gyógyszertári központnak 
a szükséges intézkedés megtétele végett. 

12. § (1) A közforgalmú gyógyszertárakban a beszerzett, valamint á' kiadott kábítószerekről 
nyilvéntartást kell vezetni. 
(2) A közforgalmú gyógyszertárban minden kábítószernek minősüló anyagról-és készltményröl 
az erre a célra rendszeresitett kábrtószer-nyilvántartási lapot keiLkiállltanL A.különféle hatése
r6sségben forgalomba kerülő, ugyanazon hatóanyagat tartalmazó: -kábítószemek min6sül6 
törzSkönyvezett gyógyszerkészitményekról külön-külön kábítószer-nyilvántartási lapot kell kiél
lltani. 
(3) A kábltószernyilvántartási lap .. bevéter részében a megrendelőlap s~mát ésa bevétele
zés időpontját, valamint a bevételezen anyag_ (készltmény) mennyiségét tel kell tüntetni. A kábl· 
tószer-nyilvántartási lap .kiadás"részében-vényenként külön-külön tétel alatt- a vény sorszá
mát és a kiadott kábitószar mennvi~gét kell bevezetni. A kébltószert tartalmazó tőr.zskönyvezett 
gyógyszerkészitményeknél mind a -..bevétel"; mind a .. kiadás- részben nem a gyári csomagolll
sok számAt, hanem az adagolási-egységek (tabi., amp. stb.) darabszámát kell feltüntetni. 
(4) A kábitószer-nyilvántartási :lapokat minden naptári év végéveile kell zárni. -A bevétel és.a 
kiadás közön egyenleget kell vonni. A kábltószer-nyilvántartési lapon mutatkozó zárókészletei 
a következő n<i:ptári évben mint nyitókészlelet kell a· kábltószer-nyilvántartési. lap .. bevéter 
részében- az előző évi adatoktól megfelel6en elkülönltve (egy sor kihagyásával) - feltüntetni. 
Az előző évi kiadások lezárása utén a következő évi kiadásokat új oszlopba kell bevezetni. 

13. §A kábitószareket er6s fal ú és biztonsligi,zárral ellátott szekrényben vagy fiókban kell tartani. 
Szükség esetén a kábitószerak a kétkeresztes szerakkel közős szekrényben is tllrolhatók, de csak 
külön polcon vagy fiókban. 
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14. § -,,)-A közforgalmú :gyógyszei'tárakban- a- ~_ábftószer'ek 'kezelésével járó anyariVe5itéség 
(porl6dás, száradás, bepárolgás stb.) eimén --:a-' jelen. útasilás ·alkalmazása szempontjéből -
Porok eset~ben· legfeljebb 5%, folyadék esetébetl"'eQfeljebb'1 Q% szlimolhatö·et -
(2) Ha a közforgalmú.Qy~rtár kábitöszerkész:letének ellenőrzésekor valamely kábitószar 
készletében az (1 )·bekezdésben meghatározott kálón (a tovébbiakb,an:káló) felUli hiány mutat-_ 

kozik·:'erről· nég)~ :példánybaii j8gyz6_k~nVVet:,l<;ell kéSz1teni.- :1!,- i•~9'yz~kö_nyv-:~--- példányél áZ 
ellenórzést-.Veg'iő kUidött-veszi át két példányát a 9Y6Qvszertar,vezet6je t<ötel$.mégkii1deni a 
gyögyszertári központnak egy 'példányát-Pedig a gyógyszéÍ1árfum·f<ell~eQ6_rii:ni. A gyógyszer~ 
tári központ a--jegyzlikönyv egy példányát -megküldi -a megyei (f6vár0si) -tanács -végrehajtó 
bizottsága egészségügyHeladatokat ellátó szakigazgatási_.szervének. 
(3) Ha. a közforgalmú gyögVszertár kábitószerkészletének él_lenőrzésekor a Tinetura opii.-a Putvis 
opii és az.Extractuti'i:opii,kábitósiérekb6Lklilón felüli.. hiány .nem .mutatkozik,_ a ~10. ·§-_ _-(2) 

bekezdése':alapján ·visszatartott-~ényekré,kiádottii(ébit,~--menn_víségét·a_.,~tH,~ószer·nYil:: 
vántartási lapokra rávezetni nem-kéll'és·a viss2atartottvéi1Yeket:az-~le~rz6,kö~<j-elenl_ététleo 
meg kelf seffimislteni.- Ha pedig ezekb61-a káblt6szerekb61.kál6n 'felüliohlány motaikQzi_k.,a .1 O._§ 
(2) bekezdése alapján visszatartotfvéiwekre kiadott kábitószerak mennyiSégét egy1ét9lbe~-~ 
kábit6szer-nyilvlintartási lapokra pótlólag rá kell vezetni éS.;'!.visszatartott vényeket egy :sorszám
mal ellátva a:1 O.-§ (1J bekezdésében megállapitott rendelkezés starint két évig meg-kell ~!im i. 
Amennyiben az ·emlitett_ kábit6szerekb61 a ·yisszatartott -vények -alapján_ kiadottd,ábitósZEltek _ 
mennyiségének a kábitószer-nyilvántartási lapokra rávezetése után iS kálón·felüli·hiá_ny mutaJ·
kozik. a ·(2) bekezdésben fogiatt rendelkezés-szenni kell eljárni. . \_ 

15. § (1 J Ha a kábitószar kezélése, tárolása közben a kábltószer mennyiségéberi bármelYokból 
'{töréSi.kisz6r6dás stb.-miatt)·-veszteség (hián'(). álloy: el 6, a-közfor{lalm_ú gyógyszertár vezetője 
kötilles errői·Mrom példánVbiihijegyzőkönyvet készlteni. kjeQyzókönyvnek tanafmaznia keiLa 
kisz6r6dott. használhatatlanná ·.Vált: vaQy_ megserriffiiSült -kábft6szer- nevát--és menriyiségét.. -a 
veszteség bekövetkezéser'iekkörülményét éS időpontját.' A jegyzőkönyv két példány~t_-1!! gyógy~ 
szartár vezetOje megküldi a gyógyszertári közp~:mtnak, a'inely az egyik példányt: a m~-~i __ (-f6vá-, 
rosi)'·tan'ács-Végtehajtó bizottsága _egészSégúgyi-·feladatoka! éllátó szakigazgatási szervéhe~.· 
toVábbftja;. ;11 L ,''.;--" >~·( 

(2) ·A megsemmisü1Lkábft6szer-mennyiség6t'a vonatkozó kábltós:zer-nyilvántartáSi·lapoli:·a 
.;kiadás': részben· fel kell tüntetni, a j&g"yz6könyvnek a gy~rtárban visszatartott· példányát 
pedig.-,mint kiadási bizonylatot-a megfelefó·sorszámmaLelláfva·a;vények 'közé kell,hely_ezn_i. 
(3)_ A·használhatatlanná _vált_ (ffieg' nem(Sllmnlisült) .::kábltószert-'i:)sSze, kell :_gyíijteni és:· mint 
selejtáliyagot megsemmisltéséig a kábitószarszekrényben elkülöriltva_·meg,kell ~rimi. 

;1.-,c-

--, tt'§~Ril ifköifóíli~liiiü"'{fi6QVSíiihé'd)álfri91Y Olt661 ~(pnrlöi'Qilóliíbol :tOitériO"k'iVOiils 'hliáft} 
a tív69Yszertári=központ gy6gvszerr8ktárának·káblt6szert küld Vissza Vagy egy_ másik gyógvszer· 
táriiakkábltószert ad át. a továbbftandó kábftóSzerekr61 három -példányb'an siállitójegyzéket kell 
kiállftani. A szállftójegyzék két példányát a küldeményhez kell rf!e_l_lékelnl, amelYek közül az 
egy1kef3z átveYő' ilz átvétel i_gazolásáYál köteles a gy6gyszertárnak:viSSzaküldeni.Aszállit6jeQy
zék.et a kábitóSZer-nyilvántartási lep kiadási~ illet61eg beVételezési bizonylataként meg kell6tizni. 
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A GYOGYINTtzETEKNEK KABITOSZEREKKEL VALO ELLA T ASA; 
A GYÖGYINTEzETEKBEN A KABITÖSZEREK NYILVÁNTARTÁSA,

KEZELÉSE ÉS ELSZÁMOlASA 

17. § (1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógyszerész által vezeten gyógyszerraktárral rendel
kazó fekv6beteg-gyógyintézetekban -ide nem értve az egyetemi klínikákat- kábltószerfelelös 
az intézeti gy6gyszertár, illetól eg a gyógyszerraktár vezetője. Az egyetemi klinikékft_n ~er
felelős a klinika gyógyszerfelelős orvosa. Az egyéb fekv6beteg-gy6gyintézetekben az intézet 
vezetője köteles kábltószerfelel6s orvost kijelölni. 
(2) A ktibítószerfelel6s feladata a ktibit6szerek beszerzése iránti intézkedés, a beszerzett kábitó· 
szerek nyilvtintartása és gondoskodás arról, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetben a kábitószerak 
kezelése, tárolása, a betegekhez való eljuttatása és elszámolása a jelen utasltás rendelkezései 
szerint történjék. 
(3) A kábltószerfelelós köteles évenként legalább egySzer a fekv6beteg-gy6gyintézet vala~ 
mennyi fekvlibeleg-osztályán a káblt6szerek kezelését (tárolását) és nyilvántartását (elszámolá
sát) ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a kábitószer-nyilvántartási lapokon az időpont 
feltúntetésével és aláirásával igazolni kell. 

18. § (1) Az intézeti gyógyszertár a ktibit6szereket a Gy6gyáruértékesit6 Vállalattól vagy a 
gyógyszertári központ gyógyszerraktárától szerzi be. A beszerzésre a·11. § (1) és (2) bekezdésé
ben foglalt rendelkezések az irányadók. 
(2) -Az. intézeti gyógyszertárral nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézet a betagellátáshoz 
szükséges kábltószereket a Gyógyáruértékesitb Vállalattól. a gy6gyszertári központ gyógyszer
raktárától. közforgalmú gy6gyszertárból vagy intézeti gyógyszertárból szerzi be. A kábitószemek 
a GyógyárUértékesiló Vállalattól vagy a gyógyszertári központ gyógyszerraktárától való beszer
zésé~ a 11. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. A kábitószemek 
közforgalmú vagy intézeti gyógyszertárból való beszerzése a szúkséges példányszámban kiálll
ton megrendelőlappal történik. A megrendelótapon fel kell tiintetni a fekvőbeteg-gyógyintézet 
megnevezését, a rendelés keltét valamint az 1. § (5)-(7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
szarint a rnndelt kábltószert. Az aláirt megrendelőlapot el kelllátni a fekvőbeteg-gyógyintézet 
bélyegzőjének lenyomatávaL 
(3) Ha a leszál1ftott kábitószerek mennyiségében eltérés mutatkozik. értelemszerűen a 11. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés szerint kell eljárni. 
(4) A gyógyintézet betegellátó osztálya kábftószer igénylése esetében az orvos az igénylő la pon 
az 1. § (5)-(7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles a kábitószart feltüntetni. --

19. §A kábltószereknek az intézeti gyógyszertárakban, a gyógyszerraktárakban és a fekv6beteg
gy6gyintézetek fekv6beteg-oszttilyain történO kezelésére (tárolására) és nyilvántartésára (elszá
molására), valamint a kezelés és a}wilvántartás ellenőrzésére az egészségügyi intézmények 
gyógyszerkészleteinek nyilvántartására és eiszámolására vonatkozó rendelkezések az irányadók 
az alábbi 20. és 21. §-ban foglalt kiegészltésekkel. 

20. § Az intézeti gyógyszertárakban a kábitószerek kezelésével járó anyagveszteség (porlódás, 
szóródás, bepárolgás stb.) eimén- a jelen utasilás alkalmazása szempontjáb6_1- porok esetében 
legfeljebb 3%, folyadék esetében pedig legfeljebb 8% 'SZámolható fel. 
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21.§ (1) A:z intézeti Qy6gyszertárral.v8gy gy6gyszerész által vezetett gyógyszerraktárral riem 
rendelkező fekv6beteg-QY6gyintézetben a beszerzett valamints fekv6béteg~·o:Sztályoknak át
adott kábltöszei8knek gyög'Yszer-nyilvántartó lapon történ6 nyi1Vtintaités6róf 8 kábít6Szertele-
16s orvos ga~1doskoélik. - · 

(2} A Íekv6bet8g-gV6gyint~k egyes felcv6beteg•oSztályain a_gy6gysZerfelel6s-o_rVos kezeli 
a:kébft6szereket _és gonddSkpdik az oszttiiYnak kiadptt ktib!t6szerek nyilvái1tarlásár61. 
22. § (1} Az· Országos·' Ment651:01gálat k6rházluiál és ffi~i6tilloináSiíináf:&- -11:.:.2r; .§;okbán 
foglalt rendelkezéseket kell értélemszerOen alkalmazni ai alábbi bekezdésekben foglalt kiegészf
tésekkel. 
(2).-A káblt6szereket a megvei ment6tillomtisok-a -megyei vezet6'-mant6tilloméstól, a megyei 
vezetO ment6tillomtisok és a budapesti me_nt6ti_llomtisok az Oiszágos Ment6sz'olgálat_központi 
raktárától igénylik ~z erre a célra' rendszereslte_tt:;lg6nylésN C, _t1rlappat. ' • ,:,•: /:;,: '> ' 

(3) At. Országos Ment6szotglllat központi ráktárának k6bftbSzerellátás6ra-·a 1 8.'_§11J'békezdésé
ben foglalt (Eind~lketéSek az iránYadók. 

23. § (1) A járóbeteg-elllltás intézményei (rendel6intézet. üzemi orvosi rendel& stb.) a'betégel-
16táshoz szükséges kábítószereket - a (2} bekezdésben foglalt kivétellel - .-pro ambu/antieN 
gy6gyszerigényl6 könyvvel_ szerzik be. A rendelvénYt- másol6papfr alk8hhazásév8i'...: annyi
példllnybari kell kiéllltan'i, ticigy két példény a kábftÓ&zer kiadésakor a gyógyszertárban marad-, 
~asson. A rendelvénven fel-kell tüntetni az intézmény nevét és pontos elmét a rendelás kellf; 
a rendelt kébftószer nevét valamint az 1. § {5)-(7) bekezdéseiben foglaJt rendelkezásek·szeril'lt 
a kábftőszer mennyiségét és az adagszámát A:z aláirt rendelvény valamennyi példányát eJ-kelt 
látni ·az ·in~ézmény hNatali bélyegz6jének terlyomatával. 
(2) k fekv6beteg~gy6gyintéteLjéróbe~·~krentlelése,_- valamint a kórbáz~.rendel6intézeti 
egységben m0köd6 rendel6intélet a .kllbftószert -olyképpen ·szerzi be, -mint' a fekv6beteg
gy6gyintézet fekv6beteg-osztlllya. 

(3) A_ beszerzett és a ~etlátéshot felhasznált klibtt6szerekr61-nyilvántartást kelkvíizel~i., _ ·. 
- ' - ,.,, __ -,--·-- ' 

24. § Az intéleti _-gyógystertárakban, _-a- -fekv6beteg·gy6gyintézetek gVógvszerraktéráb_an :éi 
fekv6beteg.osztlllyain, valamint a jár6beteg;.ellátás .. intézményeiben a- kábftóstereket. zé~hát6 
szekrényben, a többi gy6g'(Sl9f8kt61 elkülönttetten keli tartani. - -

26.§ A fekv6beteg-gy6gyintézeteknél és a járóbeteg·ellllt4s intézinénVeinéla14.:§ .{2) belteZ
désében,-a -15.- §·-bán;és a 1_-6;--§.-ban foglalt rendelltezlisékef értelemszer(ien -alkalmazni kell; 

2_6. l_ A. 1.7":'2:1. §-okban_~ a_ 2~26._ §~ol<:ban foglalt rende:Jkez_áse~ _é_rtelemsze_rii_an kiterjednek 
az.áli8tegéméőuQyiintézménYek!á-is. · - · · ... "·- · ' · " 

-A KAalrOSZEFú:K -seLEJrez~s-e:~s MeGse~MI'~ifrtsE ·- - - - ,,;, 
ZI. § (1_)_ A kébit6szerek selejtezését a· közforgalni'ú'ésjiltéteti·Jjy6gyszertél'akbaií~'·-lovábbá a 
fekv6beteg-gyógyintázetekben és -a jtiróbeteg-elltités intézményeiben, valamint az ·állategész
ségügyi.intétmlinyekben a szakmai-SZempontok-figyelembevételével folyamatosan kell .végezni. 
(2) A selejtezett kábltószereket- ideértve. a Jejárt gyógyszereltet is- azok megsemmisítéséig a 
többi"ktibltószerrel egy szekrényben. decaZOktól m9gfeiel6en elkUiöRitVS-kell mej;;l6riZni: 
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(3) A selejtezett kábft6szereket évenként egy alkalommal kell inegsemmisfteni. A meg~misl
tésnél jelen kelllennie az imézmény vezet6jének (hefyettesének} és a területileg -ill&tékeS megyei 
(fővárosi) tanács végrehajtó bizottsllga egészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve 
által megbizott szakközegnek (pt. gy6gysl8rtári kötpont szakközege). 
(4) A selejtezett kábitószerak megsemmisftésér61 megfelel6 példányszámban jegyz6könyvet-kell 
készlteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megsemmisftés időpontját. a megsemmisltett 
ktiblt6szerek nevét és mennyiségét. valamint a megsemmisftás módjtit. ______ , __ .,. 
(5) A jegyzőkönyv egy példányát az intézménynél meg kell6rizni. egy páldánydf'),edl{f"'meg kell 
küldeni a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizoltSliga egészségügyi feladatokat ellátó szak
igazgatási &zeNének. 

ZARO ES HA TALYSA LÉPTETO RENDELKEZÉSEK 

28.§ Kézigyógyszertérben kébftószert készletben tartani nem·szabad. 

29. § (1) A gyógyszennintavételezásre jogosult szeNek igazolt szakközegeik útján ellenőrzés 
céljából a ktibft6szerekb61 mintát vehetnek. A mintavétel a megfeleifi elismetVény ellenében 
történik. 
(2) A ktiblt6szerekb61 vett mintákat zárható helyen. a többi gyógyszermintától elk-ülönftve kell 
meg6rizni. Megsemmisltésükre a 27. § (3)-(5) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irány
adók. 
30. § (1) A közforgalmú és az intézeti gyógyszertllrakban. a fekvőbeteg-gybgyintézetekben, a 
járóbeteg-elláttis intézményeiben és az tillategészségügyi intézményekben a kábitószerak be
szerzésére, kiadására és nyilvántartására vonatkozó minden iratot, valamint a leszá1Utott kábitó
szerek mennyiségében mutatkozó eltérésr61,--a kábítószerkészlet ellen6rzésekor a kálón felüli 
hiányról és a kllbft6szerekmegsemmisltésér61 készitettjegyzőkönyveket két évig meg kell őrizni. 
(2 i Az ONOSi vények, valamint a 16; § (2) bekezdésében emlitett jegyz6könyv rilegórzésére a 
10. §-ban foglalt rendelkezések az irlinyadók. 

31. § (1) A gyógyszerttir, a fekvőbeteg-gyógyintézet, a járóbeteg-ellétó intézméoy és az állat
egészségügyi intézmény vezetOje abban az est1tben, ha -alapos gyanú mer:üUel- arra, hogy 
káblt6szerrel visszaélés történt, köteles erről a -Belügyminisztérium Közrendészeti Osztályát 
(Budapest. VIli. Mosonyi u. 9,) és a területileg illetékes megyei (f6városi) tanács_-végrehajtó 
bizottstiga egészségügyi feladatokat ellátó szakigatgatási szeNét haladéktalanuféítesiteni. 
(2) A megyei (fővtirosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi feladatokat ellátó Sl&kigaz
gatási szerve -köteles az intézmények kábltószerkészletében bármely okból bekövetkezett hiá
nyokról tett bejelentéseket megvizsgélni és visszaélés gyanúja esetán errOl a Belügyminisztéri
um Közrendészeti Osztályát érteslteni. 
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_ A KABI"J:"OSZER __ TERMELÉSÉNEK. GYARTASANAK.- -. 
FElD0LGOZÁSANAK, FORG_ALOMBAHOZATAlANAK.- RAKTÁROZAsANAK 

ÉS HAS~~LATANAK SZABAL YOZÁSAROL SZÚLO _1 /.1968. (V •. 12.} 
BM-:-EüM'.SzAMú EGYÜTTES RENDELET MELLÉKLETEINEK • 
_KIEG~SZITÉ_S~~öL-SZúLú 15/1981. (XII. 8.) EUM SZAMO: 

RENDELET~-- SZÁMO ~ELLÉKLETE•_ 

A Magyar Népköztársaság ~ii/etén forgalombahozataira engedélyezen kábltószerek és kábitó
szert tartalmazó.gyógyszerkészltniények- jegyzéke. 

1. Gyógyszeralapanyagok és készitmények 
Opiumk~ttmén'(ek: 

Extractum opii sicC~ in -(Siáriú: óf)iuffikivomij) 
Opium concentratom '(dúsftott 6Pium;-.Domopon)··· 
Opium nativurri (ópium} 
Polvis opii_·(ópiumpor) 

O .. Pulvjs_opii et ipecacuanhae (pulvis Doveri) 
Tinetura opii (ópiumtinktúra) 

Martin és morfinszármazékok: 
Morphinum {morf_in) és s6i 

O_ -Aethylmorphinum_ (etilmorfin) és s6i 
D .. CodeinUm-(kodein. metilmorfin) és sói 
O_ DihYdroCodeinum··(dihidrokodein;_hidrokodBin) és sói (Hydroco.din)

HydfOCOdonum (hidrokodon; dihidrokode!non')'-és sói. (Supracodin) 
Oxycodenum (dihidrooxik_odeinon) és-sói-(Oxycodon) 

' _ Thebacanum (acetildihidrokod.einon)o:éS_sói (Diacodon) ("; _ 
Thebalnum (tebain} és sói 

Cocainum (kokain):-és.'sói'· -----.-:-< 
Q_iphenoxylatum (difenoxilát) és sói _ 
fentanylum:{fentanil, 1-(2-fenetii)-4-(-N-propionilino).:.piperidln]--- ,,: , , 
Methadonum_-{metadon; 2-dimetilamino-4,4-difenU-heptán,-5-on) éuói·(Depridol)-
Pentazocinum-(f'-sntazocin) és s6i -·-"'"'--~"'--
Peihidinum (petidin, 1-metil-4-fenilpiperldin-4-karbonsav-!'!tilészter) -és s6i.{ci.olargan) 
Piri~midum (piritramid} és sói ,:>->15~1- < 

• A 16!1981. (XII. 8;) EUM sz. rendelet mellékletei {1., 2. és 3. számú melléklet) az Egészségü-
gyi_ Közlöny_1982._ 1. számábanjelentek meg. , -- · - --- -

2. Törzskönyveiett 'gyógyszerktiszltmények 
O O 12.481 Codeinu·m.hydrochloricuin tahi: 0,01 
D. O 12.331 Codeinum hydrochloricum tabi. 0,02 

2.825 Depridol_ inj. 
2.826 Depridol tabi. 
3.436 Dipidolor inj. 

91 O Dithascop inj. 
12.707 Dolargan inj. 
12.706 Dolargan tabi. 

579 Domatrin inj. 
580 Domatrin tabi. 

3.402 FentanyJ inj. 0,5 mg 
O D 11.597 Hydrocodin_cseppek 
O D. 12.269 Hydrocodin inj. 
O O 11.596 Hydrocodin tabi. 

3.494 lexir drazsé 
3.495 lexir inj. 

12.716-Morphirmm hydrochloricum:inj. 1% 
12.717 Morphim..im hydrochloricum inj; 2% 
11.538 Morphinum hydrochloricum inj. 3% 

1.079 Morph1num hydrochloricum 2%~ Atrapinum sulfuricum 0,05% inj. 
3.080 Oxycodon tabi. 
1.881 Tetracor-neacod cseppek 

o'-iffuegj81ötl kábt16~·e~ek_-orvosi vl!nY~n történ~ _reOderés, gyógysZertárból Vaió kiadás. 
/ gyógyszertári és gyógyintézeti tárolás, nyitvántartás és elszámolás-szempontjából nem 

':: tekintendők kábltószernek. 
O , O A megjelölt. készitmények gyógyszertári, gyógyintézet] _l;:l_e~erzés, orvosi vényen történ~ 

rendelés, g'yógyszertárból való kiadás, gyógyszertári és gyógyintézet] tárolás, nyilvántar-
tás és elszámolás szempontjából nem tekintendők káblt6szernek; ·· 

A'klbltÓ~~; termeié~é~ek;'gyártásának, !eldOtQod'StmBic, Íorga1ombah0zat81ának. raktározéS.§-: 
nak és felhasználásának szabályozásának és felhasználásának szabályozásáról sz616 1 /1968. 
(V. 12.) BM~EüM számú együttes r_endelet mellékletein~k kiegészltéséről sz61ó15/1981. (Xll. 
8.)' EüM_számú"r&ndelet 1., 2:, -s:. számú mellékl_etei az _E-ü.- K. 1982. 1. számab-arl jllh:intek meg. 
Mlidosftifs: 11!1§84. (XI. 16.)' EüM Sz.- rendelet {Eli. K. ~4.). 
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3.5 EGYES GYÓGYSZEREK 
RENDELÉSE ÉS KIADASA 

Az éG!:SZS!:GOGYfMtNISir~R 30/1978. (Eu.: K:25:) Eü~·( · 
SZAMú UTASITASA . 

EGYES GYOGYSZERKésZITMÉNYEK GY0GYA5ZA.Tl 'Cél~A 
-RENDELÉSÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK~ 

VALAMINT A GYÓGYSZERTARBAN TöRTéNO"" 
NYILVÁNTARTASANAK SZABALYOZASARÖL' 

A jelen utasilás hatálya alá tartozó gyógyszerkészftmén~~-:OV6gyásiati.~lra val6~.iendelését ·és 
kiadását.· valamint a gyógyszert6rban_ történ6 nyilvánt8rtását·--- a ·Szaksiervei9tek -Oi'Szlígos 
Tanácsával egyetértésben- a következőkben szabályozom. · _, ~.-~;,;, 

1. § (1 J Ezen utasitás mellékletében felsoroJt gyógyszerkészitmények gyógyászattcélra történlí 
rendelésénél. gyógyszertérból való kiadásánál és·nyilvántartásánáf1a,gyQgy'sZ:erek rendelésére 
és kiadására vonatkozó rendelkezéseket -_·a-.1411976. {Xt 11-.) EüM számO relidélet 4. §-ának 
(2) bekezdésében ,foglaltak kivételével - az altibbiakban megállapltott_ kiegészltésekkel kel~ 
alkalmazni.• ; 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott_gyógyszer.eknek térftésmentesen történ6 rendelésekor·· 
a vén~ két p(lldár:~~n kell kiállftani. A másolati példánvra rá kellim i a ,.Másolat":szöt. Az orvos 
köteles a vény mindkét-példányát aláírni és bélyegz6jének le_nyomatával ellátni. 
(3), ft:_-kiadott _gyóg_ys_zerkész_l~rnény~ átvételét a vé:~v~n _{vénym_ás?~aton).alálr4!;sal iga~tni 
kell,:-~s a _vényen.fEf-keli _tülltetni a_Z át\l'evlí személyi igizÓivá.n"Yának .:.:küÍfö!d_i .~Íia_rilpolgár 
esetében Sz úil~élnek- a számát. A.személyi igazolvány va9V:-az-ütl~l sülriláhak~elyes 
t6Itü·n;~~éSét' a,:s~v.9Qf~.i:é~ ·eil~nőiiini ~-?~185 .. A -.~·B'M · __ myósi(. 'vagy a _ .. 1-{M,,-~-~:;.!e_li_ratú··._ 
bélyeQzö lenyoiJlatával_eUá~Q,tt vényeke_l)· .. a -__ $ze_~élyi _ígazl)lváryy számát nem. k&ll_ feltü_ótet~i. 

2. !i A gyógyszertárban minden vényt- téritésmentesen történlí rendelés esetén a vénymásolatot 
is-. amelyre az 1.-§ (1) bek~désben meghatározott készltményt adtak ki, vissza kell tárta ni. 
A:-vissUitartott vényeket - téirtésmentesen történlí rendelés esetében -_a v_énymásolatokat -

sorszámozva és_ összefőzve két _év_ig_ meg kell 6ri_zni.._A vény~_-_son;zámát,ITiinden:naptá~i.~l)en 
(lj~~lJwiL~~~e-?,i: __ , __ ,_,·- "iL,,,...... --_-~:&-''(''~..-· .• , · 

/3_.;j§;A'._~y?-~YSzli~,faliliáir·~:-~~It.·-_vaia~ipr·.~_·_-k_iid6iti-~iir\~úU&ir~i;_11it~;~~~á:·_tífriozó 
gyŐg-YszerkéSzíiffi{lftySkr6f a S/197_?.-,{E~. K; 7~l,_E_üM síáníiJ __ u~~ft~s 1_2, ,§2~,i)8~ 'méQhat~~óil 
nYilvántartást kell vezetni azzal az·eíiéress&l, hogy a nyilváritartási lap .. bevétel"_rész~ben nem 
a megrendelőlap, hanem a terhelési értesítés (számla) sorszámát kell_bevezetni. · 

4. § A mellékletben felsorolt gyógyszerkészitmények vérly nélkül orvos részére még személyi 
igazolvány felmutatására sem adhatök ki. 
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6. !i Az utasttás'oinelléÍieténi v6natkoz6-kiegésZftéSeket az,EgésiSét;i"ügy(Minisztérium-közle-
ményben teszi közzé. . 

8. !i Ezeia utasftás ·fendelkezéseit {tét~!es nyiivántartlis) é,ieletnszerOen 'a g\tóQvíntézetekben is 
alkalmazni kell. 

. "MEiüKtET-
Az EGÉSZSéGüGYI MINI$ZTER 30/1978.-(Eü.-K. 25.) EüM' 

. SZÁM9 UTASITASAHOZ 

Centedrin tabletta 
Dalgal oldat*. 
Parkan tabletta" 

• Az E~M 89.-950/1979. (Eü. K. 198Ó.1-.) EüM számú k:Özleméilye; ill: az EÚM'80.84911986. 
(Eü. K. 9.) EüM sz. kőzleménye alapján. - """'' 
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3,6 EGYES GYÓGYSZEREK 
RENDEtÉSE 

FEkVŐBETEGOSZTÁLYON · 

AZ EGésZSéGŰGYl MINIStr.ÉRI.iJo/!· __ ái1~7/1984. {Eü.:K._ 1_0_.) 
EüM SZAMú KÖZLEMÉNYE-_EGY~~--GYÖG)'SZEREKNEK FEKVÖ.BETEG

OSZTÁLYOK ORVOSAl ALT ÁL JAR08'fleG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ 
- RENrietésEFitn~-''·>-

A 14!1976. (XI. 11.) EüM szAmú rendelei lehetövé teszi, hogy fekvőbeteg osztélyOk-.Orvosai 
az Osztályról elbocslitcitt betegek részére az -Allami-:Egésisé_gügyi :Szolglllat vénvein-.gyógvszert 
rendeljenek. Ezen vények~t JegtöbbSzör az ·osztá!yon-'8Wéb-ig'azolványok·kiad6sllnfll-is -ha_szná
latos·intézményi számcn:atlan fejbélyegz6velllitjék·el. metyek használata nem személyhez kötött. 
Gyako~i. hogy ezen munkahelyeken a vények illetéktelenek részére is hozzáférhetők. Igy az 
utóbbi időben megnövekedett a visszaélés'ek és-a,vényhamisftások száma. Ennek megakadlilyo
zésa érdekében a ktiblt6szerek a 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM szémú együttes rendelet ll. szllmú 
jegyi:'ékében foglalt pszichotrap gyógyszerek (Aktedron, Centedrin). 30/1978. (fü. M. 25.}, 
EüM szllmú utasltás mellékletében foglalt gyógyszerek, a 15/1981. (XII. 8.) EüM számú rend~·· 
ler3. szám ú mellékletében O D·val megjelölt törzskönyvezett gyógyszerkészitmények (Code~n 
hydroch!Oricum tabletta, Hydrocodin csepp, injekció és tabletta), továbbá az Andaxin tablettá, 
Oorlotyn tabletta, -Elen ium tabletta, Etoval tabletta. Eunoctin tabletta. Hypnovai-Calcium tablet
ta, Noxyron tablettá, Seduxen tabletta, Savenal tabletta és injekció, Tardyl tabletta csak olyan 
bélyegz6vel·rendelhet6k, illetőleg olyan bélyegzővel ellátott vényre·sdhat6k_ki, amelyek a 
37/1962: (Eü: K. 15.) EüM számú utasitásnak a mellékletében szerepelnek. illetve amelyeket 
a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium. valamint a Munkásőrség Ország~f'ara~(;S
noksága, és a MAV Egészségügyi Szolgálata és a· Központi Aliami Kórház és-Re'"!~,~őintézet. 

rendszeresitett _ ·-. . 
Az intézmények vezetöi kötelesek arról gondoskodni, hogy az osztályról elbocsátott betegek 
v'érinYel történő elllitása érdekében a sZükséges-mértékben az emlitett bélyegzök rendelkezésre 
álljanak a gyógyszer rendelésére feljogpsltott osztályos -orVosok részére (szá~mal ellátott. kettOs 

--kereteS köralakú, vagy-téglalap alakú bélyegző). 
.- ·E:i:ei"!"-bély8gz6kil'ek:-'az érintett orvosok-részére ·történő étadása során gondoskodni kell arról. 
hOQv'megfelelő felvilégoskást kapjanak a bélyegző hasznéletával kapcsolatos személyi, anyagi 

és szakmai felelósségükról. 
··AZ' irlléZinéiiY-ek' Vezetó(siábáiYOZZék iilirlden· mUnkáh81Verí·a- ·véiíY~keS''béW'EiQZ'ők megfelaló 
--tárolását és azt rendszeresen etlenőrizzék. A szabályok megsértőivel szemben alkalmazzanak 

feleh5sségievonást.-- . 
Magánorvosi gyakorlatban a 8!1977. (Eü. K. 7.) EüM számú utasftás:~· §.ában, állatgyógyászati 
célra történő rendelésénél ugyanezen utasitás 4. §-ába?-foglaltak szarint kell eljárni. 

[Az Eg~ségügyi Miniszté~i,um_30.249/198~. (Eü. K. 9.) -EüM sz. közlern é nye alapján kiegészí

'tett szöveg.] 
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3.7 FOGAMZÁSGÁTLÓ SZEREK 
RENDELÉSE ÉS KIADÁSA 

AZ EG~SZS~GÜGYI MINISZTER 23!1973. (Eü. K. 17.) EüM 
SZAMú UTASITASA A GYÓGYSZERES {HORMONÁLIS HATÁSÚ) 

FOGAMZASGATLO SZEREK RENDEL~S~RÖL ""-'?'= 
ÉS KISZOLGALTATASAROL 

{A 30/1973. (Eü. K. 21.) és a 23/1983. (Eű. K. 23.) EüM számú 
utllsftások alapján m6dosftott szöveg.j 

1. §A gyógyszeres (honnonális hatású) fogamzésgátl6 készitmények (továbbiakban: fogam" 
zásgátló szer) a 12. §-ban foglaltak kivételével a térsadalombiztositás terhére, orvosi vényre 
rendelhetők. 

2. § Fogamzásgátló szar a 16. életévét betöltött nő részére rendelhető. 

3. § (1) Fogamzásgátló szert 
- rendelőintézetek nőgyógyászali szakrendelése, 
- kórház·rendel6intézeti egységben múködő nőgyógyászali .szakrendelés, 
- klinikák. Orvostovábbképző Intézet csal é d- ·és n6védelmi tanécsadói, 
-_a család~---és n6védelmi, illet61eg a terhestanácsadók orvosai rendelhetnek. 
(2) ~ (1) bekezdésben felsorolt intézetek orvosain kivül fogamzásgétl6 szert rendelhetnek 
még:, 

-a körzeti orvos (bányaüzemi körzeti orvos), 
- az ,üzemorvos, 
- az üzemi körzeti orvos. 

(3) A 18. életévét be nem töltött n 6 részére fogamzásgátló szart csak az (1) bekezdésben 
felsorolt intéletek szülész·nőgyógyász szakorvosai rendelhetnek. 
(4) A fogamzásgátló szert a n 6 állandó vagy ideiglenes .lakóhelye, jlletőleg munkahelye szei'int 
illetékes, ·az,(1 )-(2) bekezdésben felsorolt intézetek orvosai (szakorvosai) irhatják fel. 

4. § (1) A fogamzásgátló szart rendelő orvosnak- a fogamzásgátló szar felirása előtt meg kell 
győződnie arró~ hogy az igénylőnél nem áll_ fenn olyan állapot. ·megbetegedés,:.amalyet a 
fogamzásgátló .szer .szedése károsan befolyásolhatna. Ennek érdekében az .orvos köteles. a 
szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetőleg megfelaló egészségügyi intézményben azokat elvé
ge~etni. Köteles -továbbá a fogamzásgétló szart szedő nőket gondozásba.venni, téjékoztatást 
adm a gyógyszer szedésér61, hatásáról, esetleg fellépő mellékhatáséról. 
(2) Á fogamzásgátló szert szedő nőket ellenőrző vizsgálatra kell berendeloL Az. ellen6rz6 
vizsgálat időpontját a fogamzásgátló szert felíró orvos határozza meg, és közli az érdekelttet 
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6.§ (1) A fogamZésgáttó __ Szert térs8dií'lonlbi.Ítositlis'terhére.a .. TilrsadaiOmbizto$/tási F6igazga
t6slg Térltéskötef_Bs Vény~-en (A.; SZ. N_y.-351 O~~- r. sz.),_ valamint a R §-ban meghatározon 
egészségügyi szol~l_atoknál rendszeresitett vénven is lehet fellrni. , · 
(2) A fogamzásg6il6 szeren kivül a vériyeil más gyógyszert fellml nem szabad. Fogamzásgátló 
szer_ legfeljebb 3 hÓnépra szükséges mennyiségben lrhat6 fel. 

8.§ (1) A fÖQámz6sQáiÍ:Ó Sier_-rendeiésére jOgosult oivps. .il 'togamz6sgátf6·szert szed6 n'6 
kezel61apján az orvosi vizsgálatok eredményeit, az egészségi állapotilval kapcsolatos fontosabb 
észrevéteteket a fogamzásgátló szer rendelését és annak szedéSével kapcsolatban adott utasitá
sait részletesen rögzlteni köteles. 
(2) A fogamzásgátló 'szert szed6 n6kr61 betilfendes vag~ gondoiási-'nyilvlin.ta-rtást kell vezetni. 

7. l A- fogamzáSgátló szere_k ·renOeJWvel. szédé$éW_f_kfi~átbári_·_~~~~- 9_V6g'yi~téZéti 
felvétel és ellátlis a betegbeutalás rendjér61 szól6 niiríísZtérf\rtaSités fendeik8ié58fsierillt tOrté

n ik. 

8.§ A fogamzásgátló szerek teirráséra az alábbi meghatározott szervek egészségügyi szolgélata 
ellát651 körébe tartozó n6k -az állami egészségügyi szaigálat 3. §-liban meghatárOzott orvosain 

-kl"vül- az alábbf egészségügyi intézmériyeket is igénybe vehetik: 
- a Belügyminisztérium egészségügyi ellátáséra jogosultak az alapellátlis gy6gyitó-megel~6 
munkakörében dolgozó beJUgyi orvosait, továbbá a BM SzakorvoSi Reildel6iittéze( it6gi,lóQY~-~ 
szati szakrendelését 
- a·ttonvédségi egészségügyi igényjogosUltak 8· Honvéd_ K6rházak:n6gy6gyászati szakrendelé- --~--
sét valamint az illetékes honvéd orvost 
-a vasutasok és ig'énvjógoSult csaiádtagjaik a vasút üzemorvosi, a MÁV területi egészségügyi 
központok n6gy6gyászati szakrendelését, a MAV kórház-rendelőintézetek (Budapest, Szolnok.) 
Ó6gy6gyászati szakrendelés és terhességi tanácsadlis orvosait. --- ~ 

9. !i Az egészségügyi miniszter külön rendelkezései alapján meghatárOzott gyógyint~ __ a 
fentiektől eltér6 m6don is rendelhetnek fogamzásgátló ·sz&rt. , __ _... 

10. § (1) A fogamzáSgátló szerek a közforgal nl ú gYógYsieirtárek Utján-keriilnek:-iórgalomba'. 
(2) .A fogamz6sgátló szer-az (1) bekezdésben meghatározort kőzforgalmó-gyógyszertárakon 
kivm-a 8._ §-~n rrieghatlifozOtt egészségügyi"szolgálatok ·gyógySzertliraiban is forgalomba kerül 

és ott besZerezhető. 

:11'• § Megtagatihat)a·az.orvos a fogamzásgátlósZer rendelésétAltt6\;_aki 'ait-nem az-oJVos 
eil6frásainak megfelel6en·-szedi, az orvos utasitlisait nem rintja -be-Vagy a··:részéfe:felftt.gybgyszert 

másnak-adja át. 
'··- -~ _,__ ' - .. 

,--2~ ~-Ha ~ .fog'a.";ásgátiO-Szeri-az--.érd&kelt személy-.fl~ ·a.3:--§ {4). bekeZdésÍtbE!n megjelölt 

OJVbsnállratja fel; azt a 3; § (1 }-(2} bekezdésben·roogjelölt báimely·orvosnál fellrathatja. Ebben 
az esetbeh'.a iogamzásgátló szer-teljes árát tartozik megfizetni. Ezt a körülményt·az ·5.,§ (1) 

bekezdésben meghatlirozott vényen .. Teljes áron w megjelölésset kell feltüntetni. Ugyanfgy kell 
eljérni abban az esetben is, ha a fogamzásgátló szert a ttirsadalombiztositási szolgáitatásokra 
nem jOgosult személy kfvánja feliratni. 

13. § A fogamzásQátió szetek alkalmazásának egészségügyi feltételeit a mindenkori módszertani 
útmutatóban lefektetett szakmai irányelvek határozzák meg. 

AZ EGI::SZSI::GÜGYI MINISZT~RIUM 
89560/1979. (Eü. K.1980.1.) EüM SZAMú 

KÖZLEM€NYE 
A GYÓGYSZERES (HORMONÁLIS HATÁSÚ} 
FOGAMZASGATLO SZEAEK RENOELtS€RÖL 

Es KIAOASAAOL 

A gyógyszerek rendeléséról és kiadáséról az egészség U gyi miniszter 32/1976. (Eü. K. 23.) EüM 
számú utasftása-rendelkezik. Az orvos az utasftés 3. sz. melléldetének 11. fejezetében szereplő 
gy6gyszerek legfeljebb egy havi mennyiségének háromszori kiadáslit is el6irhatja. Az ismételten 
beváltható vények három hónapig érvényesek. 
A közelmúltban forgalomba kerültek, valamint várhatóan forgalOmba kerülnek olyan gyÓgysze
res (hormonális hatású) fogamzásgétl6 szerek. melyek kiszerelés! egysége· az egy -hónapra 
szükséges adagnál nagyobb mennyiséget tartalmaz (Continuin tabi., R igevid on tabi.._ P---Ostinor 
tabi.). Ezekben az esetekben az ismételhető jelzés csak a vény érvényességi idején belül felhasz
nálásra kerülli gyógyszermennyiség figyelembevételével alkalmazható. 
A kiszerelés! _egységben foglalt tablenamennyiség, valamint az alkalmazási séma alapján -tehát 
a vérrfnek maximálisan 1- vagy 2-szeri ismételhet6sége rendelhető el. 
A gy'ógyszertáraknak a vények ismételt beváltásakor fentieknek megfelel6en értelemszerCien kell 
eljárniok. Amennyiben az orvos a vényen másképpen nem rendelkezik, úgy az átlagos adagolási 
m6dot kell vélelmezni, esetenként márlegelve az átmenetileg magasabb dózis alkalmazástinak 
szükségességét és lehetőségát is (pl. Rigevidon tabi. esetében). 



3.8 lNZ.UUN 
ÉS ORALIS ANTIDIABETIKUMOK. 

. RENDELÉSE ÉS KIADASA 

~ eG~s~GOGYI-MI.NIS'zreR 5!1967. (Eü. K. 2.} Eü~-~-MÚ 
UTASITASA AZ INZULIN ~S AZ ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK 

RENDELÉSÉRÖL. KISZOLGALTAJASAROL 

1, § lnzulint, val~mint orális antidiabetikumot - kivéve a fekvőbeteg-gyógyintézetben ápolt 
betegeket- csak cukorbeteg réSzére' szabád rendelni, a g'Y6gykeztilés SzemponjábOI szükségas, 
egySzerre legfeljebb egy h6naprii-elege~d6' rileril'lyiség~"ri: 

z. § (1 J A'z inzulin és az orális antidiabetikum Slkalrriazásának szükségességét, valamint a 
naponkénti szükséges adagot els6 fzben fekv6bet9g-gy6gyintézetben-(kórhéz, klinika, egyéb 
gyógyintézet) kell megállapltani. 
(2) .Ha a kezelőorvos •. illet61eg a kezel6orvos szeigálati vagy szakmai felettesénék- véleményá 
szerint a betegnél szöv&lmény fellépése stb. miatt ú jabb megéllapitás szükséges, ·a betegek / 
fekv6beteg-gy6gyintézetbe '{kórház. klinika, egyéb gyógyintézet)- kell utalni. r 

(3) Orális antidiabetikum napi adagjának beállitása kivételes esetekben járóbetetlen is elvégei;; 
het6Jlélgyógyászati szakrendelés (belgyógyá,sz csoportvezet6;-felülvizsgál6 főorvos) által, h~ 
megvan a lehetősége a szakszeni vizsgálatnalvilvizelet éS vércukor fOlyamatos ellenőrzésének ,_, __ 

""· (4)-A Szakorvosi :rendelőintézet igazgatója állapftja -meg, hogy·ifl~tékességi·területén·-mely 
járóbeteg-szakrendelés (belgyógyász csoponvezet6, felülviZsgáló főorvos) jogosult ;az-orális 
antidiabetikumok napi adagjának a járóbetegen 1örténő beállrtására; :~"i 

3, §,Cukorbetegség megállapitása -esetén;- amennyiben a- beteg- részére inzulin vagY<orliUs' 
antidiabetikum alkalmazása szükséges; á szükséges gyógyszert· -an·nak---naponkénti,·-ad8ridó 
mennyiségét a kórházi, klinikai zárójelentésben, illetőleg ezt a célt szolgéló orvosi igaze:lásban 
fel kell tüntetni. Ezt az-igazolást a betegnek- vagy hozzátartozójll~ak- kell átadni. 

4. § (1) Mindeh olyan cukorbeteget. akinek gyógykezelésére inzulin vagy orális antidiabetikum 
szükséges, ilzerre vonatkozó kórházi zárójelentás, orvosi bizonyftvány adatai alapján nyilvántar
tásba kell venni: A nyilvántartást az igénylőlakása szer_inti il.letékes renclel!5inté_zet_i __ iga~gaJ~Yé!9Y 
általa megbizott személy ( cukorbeteg gondozó, szakrendelás stb. a továbbiakban: nyilvéntartás
ba-.vev6) végzi. 
(2) A nyilvántartásba vevő, amennyiben megéllapltotta. hogy a beteg az illetékessége területén 
laKik, a beteg nevét feljegyzi és két példányban nyilvántartó lapot állit-ki. Az e célra rendszeres!· 
tett· wCukorbeteg nyilvilntartó lápja ántidiabetikum rendiiléséhezw .&ln·evezéSCi nYomtatványt 
C 3410-328 _r. számon lehet 'beszerezni a· Nyomtatványellátó Vállalat szaküzleteiben. A még 
rendelkezésre álló eltérő mintájó, a rendelőintézetben esetleg raktáron levő vagy háZilag készl
tett íirlapot fellehet használni. 
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(3) Nyilvántartási -lapra a következő adatokat kell rávezetni: 
a) nyilvántartási szám, 
b) a beteg ne_ve, születési ave . 
c) a beteg lakclme, 
d) annak a fekvőbeteg-gyógyintézetnek (kijelölt cukorbeteg-gondozónak stb.) megnevezése, 
amely az antidiabetikum szükségességét igazoló bizonyltványt kiéllltotta, 
e) a meghatározás id6pontja, 
f) a kiállitott bizonyítvány szerint a beteg egynapi inzulin-. illetőleg orális antidia"betrltifm:szük
séglete. 
g) a rendelt inzulin neme (rendes vagy elhúzódó hatásó), 
h) a kezelOorvos által rendelt inzulin (illet61eg orális antidiabetikum) teljes mennyisége (üveg
és egységszám. illetőleg a tabletták széma) és naptári nap szarint megjelölve az az időtartam, 
amelyre a kezelOorvos az inzulint (orális antidiabetikumot) rendelte. 
(4) A nyilvántartólap egyik példányát át kell adni a nyilvántartásba vett.betegnek. A másik-lap 
a nyil~ántartásba vevőnél marad. Ez utóbbi lapon a h) rovatot nem kell-Vezetni. -

6.§ (1) Az inzulin és orális antidiabetikum vényre történO rendelésére a cukorbeteg gondozását 
végző kezelOorvos (körzeti, üzemi orvos stb.) jogosult. 
(2) Az inzulin, orálisantidiabetikum rendelésére feljogosult or'llos az általa esgtenként- havonta 
- rendelt gyógyszermennyiséget a bateg nyilvéntartási lapjára pontosan köteles- bejegyezni. 
Mind a vényen. mind a beteg nyilvántartási-lapján azt is fel kell tüntetni, hogy a felirt mennyiség 
mett61 meddig terjech5 időre szükséges. 
(3) Amennyiben a cukorbeteg részére naponta szükséges inzulin, orális antidiabetikum mennyi
ségében változás állott be. a 2. § (1) és {2) bekezdésében emlitett, beállltásra jogosult intéz. 
mény stb. zárójelentése, orvosi igazolása alapjén csak a 4. § (1) bekezdésében emlitett nyilván
tartásba vevő vezetheti be a betegnéllevő- és sajét - nyilvántartó lapjára. 
{4) Ha cukorbeteg a rendelőintézet illetékességi területér61 elköltözik, az ój lakóhelyén a 4. § 

{1) és {2) bekezdése szarint kell eljárni. -Ilyen 8S9tben nyitvántartásba vételét :a beteg'nyilvánt~r· 
tó lapján is fel kéll jegyezni, és egyidejCilag értesiteni kell azt a rendelOintézetet amelynak 
területéről a beteg elköltözött. 
{5) Ha a cukorbeteg csak ideiglenesen tartózkodik a rendelőintézet illetékességi tetü/etén kivül, 
akkor nem kell központi nyilvántartásba venni. 

B. §_A beteg nyilvántartótapját gondosan megőrizni és.minden inzulin, orális antidiabetikum, 
injekciós fecskendő és injekciós tű rendelése alkalmával az orvosnak- ezek bejegyzése céljából 
-átadni köteles. Ezeket az adatokat az orvosnak a saját nyilvántartásába (karton; egészségügyi 
törzs/ap, naplóJ is fel kell jegyezni. -

7. § Az orvos nyilvllntartásba nem vett beteg részére - illet6/eg nyilvántartásba vett beteg részére 
szöv6dmény fellépése eselén a nyilvántartási lapjára feltüntetett mennyiségen.felül-legfeljebb 
400 E inzulint rendelhet, ha az inzulinra életmentés céljából van szükség. 
llyen esetben az orvos köteles a vényen az inzulin halaszthatatlan szükségességét NstBtím", 
.,cito" vagy wpericulum in mora w jalzéssel igazolni. 

{A 8. §-t a 32/1976. (Eü. K. ~3.) EUM szllmú utasitlis hatlllyon.klvüLhelyezte,], 
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AZ EGESZSEGOGYI MINISZTER 20/1867. (Eü. K.16.}-EüM~
SZAMú UTASITASA A KOLFÖ_LDI GYARTMANYÚ INZULIN 

Es-ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK F!;ENOELESER0L 
ES KIADASAROL 

[A ;,,;71. (Eli. ,C. 1.) EüM,;zámtJ. i;letVs iJ_ 23/~981. (~ü._- K. ~-5;]-·EüM-szlmtJ,~tBs~~/ 
m6dosftott szöveg.} 

1. §A külföldi g;ártmányú inzulin és orális antidia~ikum (továbbiakba'n: külfőldi antidiabeti
kum) rendelésére és kiadására az inzulin és az.orális antidiabetikum rendelésér61, kiszolgáltatá
sáról szóló 5/1967. (Eü.--K.:2;}.EüM számú utasfltliS rendelkeléseit az-alábbi 24. §-okban-foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. -

2,§ (7-) Küiföldi anti;;Íiab&tikum ~beteg·g~~l~~;~-~Miltö~6~~ezelés~jéb61 
cukorbeteg részére:Csak abban az esetben rendelhet6/ha orvostudományi egyetem _belklinik6ja 
(tovlibbiakban: belklinika) vagy az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete aié tartozó 
egyéb fekv6beteg-gyógyintézetnek, 8 ·f6városi, a megyei, 8 megyei jog ú városi tanácsvégrehaF 
tó bizotts6ga egészségügyi osztlllya által kijelölt fekv6beteg-gy6gyintézetnekt~a-Közlekedés~, és 
PostaUgyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egészségügyi szolglilat, illet61eg a fegyverenr6k 
és a fegyvere& testületek egészségügyi szolgálata keretében m6köd6 fekv6beteg-gyógyinté~.: 
nek, a--gyógyintézet vezet6je·által kije1ölt belgyógyászati tisztiilya megállapttotta. :hogy a beteg 
lillapote hazai gyértrninyú inzulin, illet61eg orális anti~i_abetikum _alkalmazásával: nem-tartható 

egyensúlyban: . · · _ , ·-... 
(2) A cukorbeteg résZére csak olyan- belföldi forgalombahozataira engedélyezett és folyamato
sari beszerezhet6·..-. külfötdi antidiabetikum rendelhet6. amely.antidiabetikum alkalmazásának 

oszükségességét a belklinika, illet61eg a fekvtibeteg-gyógyintézet kijelölt belgyógyászati ~lya 

·megéllapftottti.:'i, - ·<·---··:-'-~ .- .;0. __ 
(3) A.külföldi aritidiábetikum alkalmazásának szükságességét a belklinikának,AIIet~ _~: tekV~_
beteg~gyógyintézet kijelölt-_belgyógyászati' -~lyának vezetője ( he_I\'EI~~_} -Trbsl;)ai1·i~azoi~-~
Az igazolést két példányban kell kiállftani. Az igazolásban fel kell.tüntefrli1a cukorbetegJteVét 
születési-évfm; lakcimét; a külföldi .antldiabetikum megnevezéséf :és ll naponkénti ~ü~es 
mennyiséget: A belklinika, illet61eg a belgyógyászati osztély a betegnek. a gyógyintézetből való 
elbocsátésakor az igazolás két példányát litadja a betegnek (hozzétartoz6jának) azzal, hogy az 

'·· , egyik példényt~a beteg-nyilvántartésbavétele,-illetőleg ha:mér.korábba_n nyityántartásl;la vették; 
a_ beállott, Vélt~nak a._ nyi_lvántartó lapo~ra- rávezet& zvégett- -:-.. át -:kell :adnia:-a ,beteg:-l*'sa 

-~_rint_illetékes .n~_ndelf5,in_téz~t ig_a_zgat~j~n-ak, i1Iet6~eg _az á_ltala a nyll_vánt8rtásbavéteJI_el megbi
.. ~tt -mé!Ynek [a tovébbiakban: nyi!Vántartásba vev6: 5!1967::"(Ey;._ K:-:2:) 'EüM"SZáínú-utá_sitás 

4. §-énak,(-7) bekezdése]. a mésik példányt pedig meg kell6riznie. 
(4) A külföldi antidiabetiku!Tialkalmazásának szükségességét megilllépltó;belklinika,.-illetőleg 
fekv6beteg-gy6gyintézeti belgy6gy6szati osztály_ köteles·a cukorbe~egeta_gyógyill_té~tb61 való 
elbocsátás;akor legalább--kétheti szükséQletének- megfelelő·mennyi&égü,antidiabetikumi1ia1el:. 
16tnl:c,- ' ·-";''' 

3. § (7) A nyilvántartásba vev6 a beteg (hozzátartoZója) által litadott igazolás [2. § (3) bek.] 
·alapján a beteget nyilvántartásba: veszi;·illet61eg·Jia:már -korá~!Jan--nyiiVéntattásba vették,-,a 
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beállott változást rávezeti a nála és a betegnéllev6 nyilvéntartó lapra. Ezt követ69n a·nyil~lnitar
tésba vev6 a vényre felirja. illetőleg fellratja az igazolásban megnevezett külföldi antidiabetiku
mot. legfeljebb 30 napra szükséges mannviségben és a vényt az igazolással együtt "B beteggel 
{hozzátartozójával} vagy posta útján megküldi a beteg lakhelye szarint illetékes kijelölt tjy6gy
szertérnak (1.: 4.6 f_ejezet). 
(2) A gyógyszertár a beteg (hozzátartozója) által átadon vényre kiadja, a vénynek posta útján 
történt megküldése esetében pedig a beteg eimére a szállitási dlj utánvételezésével-megküldi 
a rendelt külföldi antidiabetikumot. A gyógyszertár a gyógyszerrel együtt átadjá;'fiiet6f8Q. meg
küldi a beteg folyamatos gyógykezeléséhez szükséges gyógyszermennyiség biztosilásáról szóló 
értesltést. 
(3) A cukorbetegnek a gyógyszertár értesftésével jelentkeznie kell a gondozást végzlS kezel6or
vosnál (körzeti orvos, üzemi orvos stb.}. A cukorbeteg részére-a gyógyszertár értesitése alapján 
-a továbbiakban a gondozást végző kezel6orvos rendeli a szükséges antidiabetikumot az eh~irt 
mennyiségben. A kezelőorvos általirt vényt a továbbiakban a cukorbetegnek (hozztitartozójá
nak) kell eljuttatni az (1) bekezdésben megnevezett gy6gyszertlirhoz. mert továbbra is ez a 
gyógyszertár adja ki (küldi meg a posta útján) a rendelt külföldi antidiabatikumot. 
(4) A 32/1976. (Eü. K. 23.) EüM-siámú utasilás 2. számú melléklete B/1. pontja alapján 
térltésmentesen rendelend ők a 33/1976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasittis 2. szám ú mellékleté· 
ben szerepl6 antidiabetikumok. 

4. § (1) Ha a cukorbeteg gondozását végző kezelőorvos véleménye szerint a cukorbetegnél
a beteg állapotának javulása vagy rosszabbodása, szövődménv fellépése stb. miatt- a külföldi 
antidiabetikum alkalmazása szükségességének ú jabb megállapltása vagy az alkalmazott külföldi 
antidiabetikum helyett más külföldi vagy belföldi antidiabetikum megállapitása szükséges, a 
beteget-belk.liniktira, illetőleg a 2. § (1) bekezdésében emiltan fekvőbeteg-gyógyintézet kijelölt 
belgyógyászati osztlilyára kell beutal ni. Amennyiben kizárólag az alkalmazott külföldi antidiabe
tikum napi mennyiségének megváltoztatása szükséges, a napi mennyiséget belgyógyász szak
orvos (belgyógyász szakorvosi képesltéssel rendelkezlS körzeti, üzemi orvos. csoportvezető 
belgyógyász főorvos, belgyógyász szakrendelés) a járóbeteg-ellátlis keretében is megállaplt
hatja. 
(2) Ha a külföidi antidiabetikum alkalmazásának szükségessége megszúnt, vagy az alkalmazott 
külföldi antidiabetikum helyett mlis antidiabetikumot kellett megtillapftani. úgyszintén, ha az 
alkalmazott külföldi antidiabetikum napi mennviségét meg kellett változtatni, a beállott válto
zásról a belklinika, a fekvőbeteg-gyógyintézet kijelölt belgyógyászati asztélyénak VezetlSje 
(helyettese), illetőleg a belgyógyász szakorvos két példányban igazolást állit ki. Az egyik 
példányt a betegnyilvántartlist vezet6nek adja át. a másik példányt megőrzi.' A belklinik8 • 
illetőleg a belgyógyászati osztály a beteget a gy6gyintézetb61 való elbocsáttiskor - szükség 
esetében - ellátja lega-IAbb kétheti szükségletnek megfelel6 mennyiségú antidiabetikummal. 
A továbbiakban a 3. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók. 

6. §A fővárosi tanács, valamint a megyei és a megvei jog ú városi tanácsok végrehajtó bizoltsá
gai egészségügyi osztályai kötelesek a maködési területükön levő gyógyintézeteket, egészség
ügyi szarveket tájékoztatni arról, hogy melyik fekvőbeteg-gy6gyintézetet (fekvőbeteg-gyógyin
tézete,ket) jelölték ki arra, hogy kíilföldi antidiabetikum alkalmazásának szükségességét iQazol
hassák. 

913 



3.9, A GYÚGYSZERRENDELÉS 
EllENő.RZÉSÉNEK MEGSZER\TEZÉSE 

AZ EGI':SiSI':GűGYI MINISZTEA 12/1978. (Eü." K.:4:} ·euM -
SZÁMÚ UtASITASA - . 

KGYOGYszERRENöi:'LJ:s ELleN6RZ~SENEK MEGSZERVEiEstA'OL 
A JAROBETEG-EllATASBAN 

A-·pénzügyminiszterrel, a Minisztertanács Tanácsi HiVatala elnökével. a Szakszarvazetek Orszá
goS Tanácsil_val és az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetével-egyetértésben az·afábbi utasf
tást ai::lom ki:·-O 
. - - --<·:··:- --_ : 
1. §A k0rsz'erü_:.gy6QY$i:eiterápiás eiV~k hatékony érV&iyesltéSö;-i:fQYög)iszerebendelé:sér&:és 
kiadá_Slira ·.vbnatkozö·rendelkezések .megtartáslinak ellen6rzése·az:Egészségügyi.·Minisztérium, 
illet61eg 8 f6városi, mégyei Tanácsok V.--8.- eQészSbi:!Ugyi feladatokat 911Idő SzakiQai:t;jatási 
szarvének (a :továbbiakban: egészségűgyi szakigazgatási szarv} feladata. E feladat ellátása során 
együtlinOködnek a _SZOT- Társadalombiztosfttisi FóiQazgatósligtival,.illetőleg a területi igazgató

·-ságaival; 
r., 

2.'§ (1) Az Egészségügyi MiniSztérium ai i,-'§-bali meghatárázOtt feladataifaz-OrsZágos GyóQy-
szerészetHntézet (a továbbiakban: OGYI) bevonlisával látja el. -, 
(2)-Az'OGYI az (1) bekezdésben meghatlifozott tevékenység keretében: -,"--
-elemzi és értékeli_ -a gyógyszerforgalom országos adatait, figyelemmel kiséri az-egyes gyógy
_SZerhatáStani ClöOportok felhasználásának alakulását s ennek- során feltárja ·az esetlegesen 
jelentkező nem kivánatos tendenciákat; 
-'a hatástani csoportokon--belül vizsgálja az egyes gyógyszerek felhasználásának.af8kulását . 

..:.. időszakonként- meghatározza. azokat ._a gyógyszercsoportokat és ·készftménye!iet ·_',enietYeJ<: 
területí.felhasználási adatait ·szükségesnek tartja figyelemm~l-kisérni és elemezni; \~:.::.:.j 
-javaslatokat dolgoz ki a területi ellenőrzési módszerek fejlesztésére; 
'-:gyógyszerterápiás, gyógyszertani útmutatók, .szakmai irányelvek. kidolgozáSát és -kiadésat 
kezdeményezi; ·- .-,·-,;,:._ 
:_:.az. Egészségügyi-Minisztérium esetenkénti megbizása alapjén értékeli az egészségügyi szak
·igai:gatási.-szervnek·_a 3.-§- (3) 'bekezdése Szarint összeéllitott-jelentését. 
(3)-_Az_OGYI a (2). bekezdésben megjelölt feladatok'l:lllátása keretében viisgélja a gyógyszerte
r~_pia:-ko~erú_ségé~;:a .. h_atékony és _gazdas89_0$ _gy-ógyszer_a_Jkalmaz.á_s, __ l>1:~mJ)_o_ntj~it. 
f4J _Az. rt /bekezdisben rÓeghatérozott feladatok hatékony \léQt-e~a]ttisa -érdé'iéét.erl az·o-GYí'-
nál-Központi Gyógyszerterápiás Bizottsligat kell Jétf8hoznLA_bizottság tagjait az egészségügyi 
miniszter jelöli ki. 

3. !i (1) 'Az egészségügyi szakigazgatási szarv. az 1. §-l?anmegfuitározott-tevékenv$éQe1céreté-
"Qen:--c ' 

- elemzLés értékeli.( illetékességi területén) a gyógyszerfelhasznélést. az-.Egészségügyi_ Miniszté· 
rium·által területi-bontásban megadott országos adatok alapján; 
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- elemzi és értékeli a felügyelete al8tt múköd6 GyógysZertéri Központnél esetenként-.m9ghatá; 
rozott területi és _batástani bontásban - bekért gyógyszerforgalmi adatokat: 
-.elemzi és-értékeli a térftésmentes gy6gyszeri'endelések ellenőrzése soi'én sZerzeÜtapasztalato
kat: 
- ellen6rzi és értékelő tevékenysége alapján megfelel6 intézkedéseket tesz (pl. orvosok célzott 
továbbképzésére, célzott ellenőrzés végzése stb.); 
- vizsgtil ja az egyes gy6gysz8rek, gyógyszeralapanyagok rendeltetésszerű-hurnén gyó9yászati 
célra való- felhasznélésát. · ~'-"~·· 
(2) Az egészség(jgyi szakigazgatási szarv esetenként elrendelheti, hogy a felügyelete alatt tiltó 
Gyógyszertéri Központ meghatározott gyógyszercsoportok gyógyszertári forgalmi adatait a 
kfvánt területi bontásban feldolgozza. 
(3) Az egészségügyi szakigazgatási szerv a járóbetegellátás gyógyszerfelhasznélésának ellen6r
zése területén végzett el6z6 évi -munkájáról minden év februér hó 15-ig jelentést tesz az 
Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztályának. 

4. § (1) Az egészségügyi szakigazgatási szarv vezet6je a gyógyszerfelhasználás ellen6rzésében 
feladatokat ad a megyei felügyelő szakfőorvosoknak és az az évi munkaértekezletükön értékeli 
a gyógyszerterépilis elvek érvényesitése során szerzett tapasztalatokat. 
(2) A gyógyszerfelhasznélás ellen6rzésével-kapcsolatos egyes döntést előkészft6 munkák ellá
tástira az egészségügyi szakigazgatlisi szarv vezetője a Megyei Egészségügyi Szervezési Terve
zési lnforméciós Központnak is megblzást adhat. 

5. !i (7) Az egészségügyi szak igazgattisi szerv feladata a térltésmentesen rendelt gyógyszerek, 
valamint a gyógyszertárakban 15%-os térités ellenében forgalomba hozott. illet61eg téritésmen
tesen k_iadott gyógyészati segédeszközök rendelésére és kiadlisára vonatkozó· jogszabélyok 
betartásának ellenőrzése. • 
(2) 'Az importált gyógyszerkészitmények forgalomba hozata Iéról, rendeléséről és- kiadáséról 
szóló 33/1976. (Eü. K. 23.) EüM számú utasltás végrehajtásénak·ellen6rzése keretében az 
egészségügyi szakigazgatási szervnek figyelemmel kell kisérnie az utasitlis hatálya alá tartozó 
gyógyszerek forgalmát Az ellen6rzésnek szükség esetán a gyógyszertárakban visszatartott 
vényekré is ki kell terjednie. 

6. !i A 3. és 5. §-ban meghatározott f6városi, megyei feladatok ellátása el6segftése érdekében 
az egészségügyi szakigazgatási szerv vezet6je együttműködik a SZOT Társadalombiztositési 
F6igazgat6ség Megyei lgazgatóséga ellenőrző főorvoséva l, vatamint igénybe veszi a felügyelő 
szakf6orvosokat és a szakgyógyszerészeket 

7.§ Az utasftásban foglalt feladatok végrehajtásáhozfolyamatosan irányelvek kerülnek kiadásra. 

• Az 5. § (7) bekezdésében előirt feladatok végrehajtására vonatkozó irányelvet az_-Egés_zségGgyi 
Minisztér~um.1977. márc. 21-én 81.240/1977. szám alatt a megyei '(fővároSina·nács vb 
Egészségugyl Feladatokat Ellétó Szakigazgatási Szervek vezetóinek megküldte. 
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3.10. GYúGYASZATI 
SEGÉDESZKÖZÖK RENDEt:."éSE 

. ÉS KIADASA . 

, - . :Az..EG~SZSi:GüGYf-.MINiszrE_R--21/1~2.-:(eü,"-J(. 20.)-·:··, __ 
EUM szAMú UTASITASA A GYÖGYASZATI SEGÉDESZKÖZÖK 

RENOELÉSÉRÖL J:s .KISZOLGAL TATASAROL 

i A-i ~észstJgügyi miniszter--11 !1985. (E ü. K. iB.} ;iiM.sz.-utasltásilval módo~ított szőveg.} 
-A magy&j\ állampolgárok gy6gyitó-m_ege16z6;elláté$áró_l :-szól_M7l197D.:~(MI."24.} ~-,EüM szám ú .-· 
rendeletnek-: a 12/1982. (X. 12.) EiiM Slámú_féndelettel·t_Tiegtillápffutt:'"--4.--§-·a-~rehajtáséra 
- a:z érdekelt miniszterekkel. országos hatáskönj szervek -~tc5ivel és a Szakszervezetek Órszá~ 
gos-Tanácsával egyetértésben- a következ6-utasltést ·aaom-ki:-

1 :·§'Al Iampolgéri jog alapján történO gy6gyész8ti ~éd~köz rendelésre jogosultak: 
a) az Egészségügyi Minisztérium. valamint a tanácsok felügYelete alá tartozó gy6gylt6-megel6· 
z6 intézmények. szalgálatok teriilatil_eg.és szakmailag illetékes orvosai a f6városi. betegbeutalá$i' 
rend figyelembevételével, t 

·b) a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szakszervezetek és a társadalombiztosftási" szerv~k 
ONQSSi, külön rendelkezés -szerint. , ,_ 
c) -a MAV egészsltQügyi szolgálata,. .a fegyveres er6k és a fegyveres testLilete~ egészségügyi 
szolgál~flinli!k-_orvosai,::külön ,rendelkezések szerint. 

2. § _(1 )_A _gyógyászati segé_!:l_eszközök rendel~ _szakmailag illetékes ~osok kórét,;~ rer,a_del· 
het6 gyógyászati segédeszközök- jegyzékét_és a kiszolgáltatési helyeket valamint:a kihoid&s 
idejét az 1.-_sZámú melléklet tartalmazZa. - - · ,. <- _:
(2) AZJ,számú inaliéidet IV~ tejezetében szerepl6_gy6gyászati segédeszközök közül a_ 4&:;36--"3 
~Ovégi_ag_ITJ_ csoportba tartozó az .L. lt, K. Kt• tételszám alatti termékek téritési dfja 6%. 
{3) Az ortoPéd cip6k rendelésének indikáciÓit, az ortopéd rendelésre szakmailag illetékes 
Ótvosok kÖrét. 8oZ orÍopéd cipők jegyzékét;: a kiszolgáltatási helyeket -valamint a ki hordás idejét 
a 2_._számó melléldet_tartalmazut:_ 
(4) :Az). számú_ mellékletben -~-val jelölt'-.9Y{)gy~i segédesz~özöke_t.:azok az-()rvosok 
rendethetik. akik a 14/1976. (XI. 1.) EüM számú re.ldelet-(a-továbbiakban: R.).1.- §-ának (1) 

-- · bekeZdése· ·alapján "gyógyszer" rendelésére JoQoSultak. ·-A g'i(óg'{á'Szati -'segédeszközöket ·az R · 
5: §-ának (1) bekezdésében foglaltak-részére- kivéve -~.szakmunkástan_ulókirt'- lehet térftés~ 

. n1entesen rendelni. 
(5) A magyar állampolgárok szemészeti gyógyászati segédeszköz rendelésére és kiszolgáltatá· 
sára vonatkozó rendelkezéseket a 25/1980. (Eü. K. 18.)~_EüM számú uta'sltás tartalmazza. _ 

_3, __ ~ ~.g_~?J-~ l!'~_g_ánq~C?si tevékenysége_keretében gyógyászati _segédeszközt állampolgári 
jág(>n_it~rnieildélhet. A magánorvos által_rendelt gyógyászati :segéd!JSZ:közt teljes_fogyasztási 
áron-kell ki~olgáliatni. A.magánorvosi gyakodat~n gyógyászati-segédeszk~ ~k.nYomtatbtt _ 
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vagy gumibélyegz6 fejléccel ellátott vényúrlapon lehet ·rendelni. A vénylírlap fejlécének tartal
maznia kell az orvos nevét magánorvosi rendelője és lakása elmét (város, község, utca. ház
szám), telefonszámát a rendelési időt valamint az orvosi magángyakorlatra feljogosiló enge
dély ~mát. A vényen fel kell tüntetni a beteg nevát, személyi számát. lakeimét (irányltószám
mal), a gyógyászati segédeszköz magnevezéslit és árjegyzéki formát, az eltérő kivitelre történő 
utalást. Az orvos köteles a vényt 81áirni. és névbélyegz6jének lenyomatával-ellátni. 

4. § Az 1. és 2. számú mellékletben megállapftott időn belül azonos gyógyásimfse§itleszköz 
újból rendelhető, ha: 
a) az életkorral járó természetes változás (gyermekek. időskorúak) azt szükségessé teszi. 
b) a beteg egészségi vagy testi állapotában olyan változás következett be, amely azt indokolttá 
teszi. 
c) a gyógyászati segédeszköz a rendeltetésszerű használat közben, a beteg hibáján kfvül el hasz· 
nál6dott, gazdaságosan nem javlthat6,- illet61eg a javltás költsége meghaladja a gyógyászati 
segédeszköz fogyasztói árának 50%-át. 

5.§ (1) A gyógyászati segédeszközt az orvos az A 3510--169/a r. sz. (térftésköteles) és az 
A 3510--169/b r. sz. (térftésmentes) .Vény gyógyászati segédeszköz rendelésére· elnevezésú 

, nyomtatvánvon {a továbbiakban: vény) rendeli. Egyidejíileg a beteg részére étadja a térftési dij 
befizetésére szolgáló esekket azokban az esetekben, amikor a téritési díj kiegyenlítésére nem 
a kiszolgáltató helyen kerül sor. Á vénymintákat az utasltás 3/a és 3/b számú mellékleta 
tartalmazza. 
(2) A vény a kiálirtástól számflott 90 napig érvényes. 
(3) Azokban az esetekben. amikor a gyógyászati segédeszköz hiánya az állampolgár-keres6kép
telenségét idézheti elő. továbbá egészségi állapotának rosszabbodásét okozhatja, az orvos a 
gyógyászati segédeszköz soron kivüli elkészftését lrhatja elő. Ezt a vényen a wsürg6s~ szó 
feltüntetésévet és a sürgősség indokolásával. bélyegz6jének lenyomatával. valamint külön 
aláirásával is jelzi. 

6. § (1) Ha az orvos nem jogosult az indokolt gyógyászati segédeszköz rendelésére, a betegat 
a beutalási rend szarint illetékes orvos110z (intézménybe) utalja. 
(2) A fekvőbeteg-ellátó intézményből elbocsátott beteget. elbocsátáskor a szükséges gyógyá
szati segédeszközre jogosltó vénnyel is el kell látni, melyet a beteg kórlapján és a kórházi 
zárójelentésén is fel kell tüntetni. 
(3) A gyógyászati segédeszközt rendelő orvosnak minden esetben tájékoztatni kell a beteget 
a gyógyászati segédeszköz beszerzésének helyéről. használatának módjáról. a téritési dlj össze
gér61. a befizetés és a befizetés igazolásának körülményeiről. a segédeszköz kihordási idejéről. 
nagyobb értékű segédesz_köz visszavételezésének helyéről és ha ellenőrz6 vizsgálat is szükséges, 
annak időpontjáról. Ha a gyógyászati segédeszköz használatának elsajátltáséhoz megfelelő 
gyakorlat szükséges. a beteget az illetékes fekvőbetegellátó osztályra, illetőleg szakrendelésre 
kell utalni. 
(4) A típuscipőt felíró orvos köteles az állampolgárt tájékoztatni a tipuscipővel kapcsolatos 
visszatéritési dljról, illetve a kiszolgálás módjáról. 
(5) Az üzemi balesetet szanvedett és hadirokkant személy az orvosi rendelvénytás a cipőszámlát 
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személyesEm. vagy,·poSta :útján jtittathiJÍ:ja ela G~Yészati-&;gédeSzkÖ~ök,GyárátMf{,Budápest 
XIII., Dózsa-Gy. út 144.)·· , -
A gyár'-a szári'l'la összegét. de legfeljebb·a rendelet 'mellékletében ·meghatlirozott összeget..:. a 
bizonylátok- kézheÍ::vételét61 számflott 15 napon _belül_- postán-küfdi meg az·igényl6nek: :-

7.§ (1) Az lilla'nlpolgár a mlíszakilag riÍeghibásbdott gyógyAszati ~édéSzkőz javltásAt..::_oivosi 
javaslat nélkül -· köZvetlen ül kérheti a gVártóióJ,illeMiég Si: azÚOfgalrilaz_ótól. 
(2)'Az oryosi Szempontból rendelietéss:Zériíen nem használható-gyógyászati ·segédéSZköZ: jávi
tását a ·rendelésre jogosult orvos kezdeményezi. 
(3) A visszavételre felajánlott nagyObb értékiJ gyógyászati segédeszközöket -a -me:uékletben 
ineghatározott helyeken vásárolják vissza. 

8. §.Az ·1 : Szám ú melléklet JV, fejezetében. -valamint-a_-2-:_;~_mú :_rilefléklétben_,ne_in~cSZérépl_ő; de 
a beteg számára sajátos állapota mian feltétlenüi<SzükSég~'egyédi-készftésú/illetYe,beSzerzéslí 
gyógyászati Segédeszköz igénybevételét az iiletékes ol'száQ'os'oiritézet;- klinika·.jaVaslata.alapján 
az EgéSzségügyi Minisztérium engedélyezheti. Ezekben az esetekben a térítési dijét is az Egész
ségügyi Minisztérium határozza meg. 

9.- §-·A gyógyAszati segédeszközök 1-endeléséveliés-kiszolgéltatásával kapcsolatos feladatok 
megvalósltásénak ellenőrzéséről a fővárosi, megvei tanács Végrehajió bizottSága egészségügyi'· 
feladatokat ellátó szakigazgatási szarvei (a továbbiakban: egészségügyi-szakigazgatási -sze...J-) 
kötelesek gondoskodni. 

tO.§ A Győgyászali Segédeszközök Gyár'és a Fogtechnikai Vállalat-a termékei után fizetendő 
téritési dij jegyzékét - megfelelő példányban .,. az -egészségügyi szakigazgatási szervnek, az 
orvostudományi egyetemeknek és az Orvostovábbképző-lntézetnek. valamint·a·gyógyftó-meg
előz6 ellátás. országos és állami intézeteinek küldi meg.-Az egészségügyi szakigazgat~i szarv, 
az Orvostudományi egyetem. valamint az országos és az állami intézet vezetője.biztósitja~-hOgy,_ 
a térítési_ díj jegyzéket a gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosult orvosok me'gkápják. ' 

Az utasilás 1. és-2. sz. mallékletét a 18/1985 .. Eü. K. tartalmazza. 

<3.11 CUKORBETEGEK 
GÉPJÁRMŰ VEZETÉSI 

ALKALMASSÁGÁNAK ELBIRALASA 

KIVONAT AZ-EGf:SZSI:GüGYI MINISZTEA 6/1976. (Eli. K. 3.) EUM SZAMú 
UTASITÁSÁNAK MELLÉKLETÉBÖL -- '"''""'"'' 

Cukorbetegség esetén-a biztonsligos közlekedés érdekében- a 2. CSoportba• tartozó gépjér
m0vezet6, ha diétával egyensúlyban tartható, az 1. csoportba tartozó gépjármllvezető-jelölt és 
gépjármlívezető, ha diétával vagy gyógyszeresen - inzulin adása esetén napi maximum 40 E 
inzulinnal - tartósan egyensúlyban tarthat'ö. alkalmas lehet a gépjármúvezetésre. Azt, hogy a 
beteg tartósan egyensúlyban van. kezelőorvosénak kell igazolnia. 
Az 1. és 2. csoportba tartozó gépjérmúvezet6-jelöft és gépjármllvezető cukorbetegség esetén 
alkalmatlan géPjármúvezetésre, ha acidózisra hajlamos, vagy nála egyéb (pl. szemfenéki elválto
zás, cardiovascularis-, illetőleg renális kérosodás, obiiteráló érelváltozás) a közlekedés biztonsá
gát veszélyeztető szöv6dményt észlelnek. 
Mindazon esetekben. amikor a gépjérmúvezető-jelölt vagy gépjárml!vezetó cukorbetegsége 
ellenére alkalmas a gépjármllvezetésre, az időszakos orvosi vizsgálatot célszerll soron kívül a 
szükségesnek látszó gyakorisággal elvégezni. 

~A csoportba sorelás feltételeit az egészségügyi miniszter 1/1976. (l. 16.) EüM számú rendele
te (Eü. K. 3.) tartalmazza. 
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3.12 EPILEPSZIAS BETEGEK 
GÉPJÁR M ÜVEZETÉSI 

ALKALMASSÁGÁNAK ELBIRALASA 

Antiepileptikumok rendelésekor az 1 /1976,-:(1. 16.} EüM sz. rendelet a Gépj6rmúvezet6k egész-_ 
ségi alkalmasségénak orvosi megállapttllsllról, ill. ezen rendelet végre:hajtásár61 sz6l6 EüM 
6/1976. (Eü. K. 3.} sz. utesftlis 81al)járdell elbfrálni a -gépjármíivezetési alkalmasságot és 
hasonló szellemben a baleseti yeiszél~l járó-munka_:~~z-het6_~gétf_·_:·/ 

4 TÁBLÁZATÖK 



/ 

4.1. MÉRTÉKEGYSÉGEK 

A nemzetközi mértékegységrendszer [System International d'Unites 
(SI)) könyvben előforduló alapegységei: 
a hosszúság mértékegysége: méter ( m) 
a tömeg mértékegysége: kilogramm (kg) 
az anyagmennyiség mértékegysége: mól (mol) 
az idő mértékegysége: másodperc ( s) 

egységei: 
munka. energia. hőmennyiség: joule (J) 
anyagmennyiség-koncentráció: mól/köbméter (mol/m') 
molalitás: mol/kilogramm (mol/kg) 

A nemzetközi mértékegységren_dszeren kivüli, korlátozás nélkül-hasz· 
nálható (a könyvben előforduló) törvényes mértékegységek: 
térfogat: liter (l) 
hőmérséklet: Celsius-fok ("C) 
idő.: perc (min) 

óra (h) 
nap (d) 

A mártékegységek decimális többszöröseinek és törtrészeinek 
előtétszavai (prefixumok) ezek jelei és szorzói; 

prefixum jele szorzója prefixum jele szorz6ja 

exa E 1018 deci d 10-1 
peta p 1 o15 centi c 10-2 
t era T 1012 milli m 10-3 
giga G 109 mikro " 

10-6 
mega M 106 nana n 10-9 
kiló k 103 pi ko p 10-12 
hektó h 102 femto f 10-15 
deka da 1 o' att o a 1o,..'" 



l 
l, 
l 
l 

Gyógyszerek adagolása során' használatos egységek: 
1 evőkanál kb. 15 ml; 
1 gyermakkanál kb, 10 ml; 
1 kávéskanál kb: 5 ml;, 
1 csepp (vizes oldatb61) kb. 'ho-lhs ml; 
1 csepp (alkoholos oldalból) kb. 'ho-%, ml; 
1 késhegynyi kb, 0,5-1,0 g 

Térfogat-mértékegységek és átszámolásuk: 
11=10 dl=1000 ml 
1 gallon=4,551=4 quart=8 pint 
1 guart=1,141; 1 pint=0,571 
(angol mértékegységek); 

1 gaUon=3,791=4quart=8 pint 
1 quart=0,951; 1 pint=0.47 l 
(USA mértékegységek) 

Tömeg-mártékegységek és átszámolásuk: , \ ,' , , , 
1 g= 100 cg=1000 mg = 1 OOO OOO ~g (mikrogramm), azelőtt y (garry 
~t , 
1 ounce (=31,1·9)'=8 drachm=24 scruple=480 grain; 
1 drachm=3,9 g; 1 scruple=1;3'g; 1 grain='0,0648 g 
(gyógyszer-mértékegységek); , , 
1 pound (kb. 453,9 g)= 16 ounce; 1 ounce = 28,35 g 
(kereskedelmi mértékegységek). 

Energia (nemzetközi kalória) átszámolása: 
1 joule (J)=0,2388 kalória (cal); 1 cal=4,1868 J. 

,. 4.2 SZÁMNEVEK LATINUL 

arab szám római szám latin név 

1 l unus, -a, -um 
2 ll duo, -ae, -o 
3 lll tres. tria 
4 IV quattuor 
5 v quinque 
6 VI sex 
7 VII septem 
8 VIli acto 
9 IX novem 

10 x decern 
11 XI undeeim 
12 XII duodecim 
13 XIII tredecim 
14 XIV quattrodecim 
15 XV qu indeeim 
16 XVl sedeeim 
17 XVII septemdecim 
18 XVIII duodeviginti 
19 XIX undeviginti 
20 XX viginti 
30 XXX triginta 
40 XL quadragints 
50 L quinquaginta 
60 LX sexaginta 
70 LXX septuaginta 
80 LXXX actogin ta 
90 XC nonaginta 

100 c centum 
200 cc ducenti, -ae, -a 
300 cc c trecenti, -ae, -a 
400 CD quadringenti 
500 D quingeti, -ae, -a 
600 DC sescenti, -ae, -a 



. 

. arab szám -- röÍrl:ai szám 
· .. · .. , _ latin néV' 

. 

70.0 .oc c . septingenti; -ae, -a 
800 DCCC octingenti, -ae. -a 
900 .• CM nongeliti, --ae, -a 

1000 M mille 

. 4.3 NORMÁLTARTOMÁNYOK 
ÉS -ÉRTÉKEK AKLINI KAl 

LABORATÖRIUM l 
DIAGNOSZTIKÁBAN 

Az adatok többsége·a Magyarországon-1980 óta kötelező haSználatú 
SI (Systéme International d' Unites) mártékegységekben szerepel. 
A kivételesen 13!lófordul6 nem SI szerinti jelölési módokat, pl. az enzim
vizsgálatoknál azért kellett megtartani_ •. mert ezek elvégzésének mód
szertani lehetáségei akadályozzák az egységes SI szarinti dimenzioná
lást. Eredményértékelési félreértések kiküszöbölése miatt a vérhemoglo
bin-mennyiség kifejezésére a WHO által is előnyben részesttett g/l 
(tömegkoncentráció) használata javasolt. 
A feltüntetett normáltartományok és-átlagértékek nem tekinthetők.ab
szolút értékOnek, mivel terjedélmi okok miatt az analitikai, kor- és nemi 
összefüggéseket csak kiemeit fontosságú esetekben tüntettü_nk feL 

Jelmagyarázat: 

O Sl-érték·100~% 
e SI-érték ·1000~%o 
+ erősen módszerfüggó 
d napi. 24 órás 
•• F"" . széklet 
"fvs" fehérvérsejt 
h óra 
L'' likvor 

min perc 
P" plazma 

Pa Pascal. a nyomás mártékegysége (1 Hgmm~ 133,322 Pa) 
s másodperc 
,.Sz" szérum 
,.U" vizelet 
•. U/1"" lU/l ~ NE/l ~ nemzetközi egység/liter 
"wt" vörösvértest 



Acetecetsav l. KetontartaJóm 
. Adenozintrifoszfát (ATP) ~Vér" 
Adrenalin .. P" 
-,.U". _ max.-
Adrenokortikotropin (ACTH) .P" 
AFP l. a-fetoprotein ... · · 
Alanín-aminópeptidáz (AAP) .Sz" 

37 ·c max. 
Alanin-aminotranszferáz (GPT, ALT, 

ALA T) .Sz" op t. 25 ·c max. 
37 ·c max. 

Albumin .Sz" • 
Albumin/globulin hányados (A/G) 

,Sz" 
Aldoláz (ALD) .Sz" 25 ·c max. 
+ Alkalikus foszfatáz .Sz" 
-felnőtt nő 30 ·c 
-. felnőtt férfi 30 ·c 
~ újszülött 2 .hónapos korig 30 •c 
- 15 éves.korig 30 ·c 
- .fvs" (GAPA) 
Alvadási idő • Vér" max. 
+a-amiláz 
-felnőtt .Sz" amilokróm-módszer 

37' C 
- felnőtt .u· amilokróm-módszer 

max. 
-felnőtt .Sz" maltoheptóz-szubszt-

rátum 37 ·c· 
-felnőtt .u· maltoheptóz-szubsztrá-

tum max. 
-felnőtt ,.Sz" maltotetraóz-szubszt-

rátum . max. 
- felnőtt'.U" maltotetraóz-szubsztrá-

tum 37 ·c 
-felnőtt .Sz" 4-nitrofenil-mal-

tbheptóz 37 ·c;; max. 
- felnőtt .u· 4-nitrofenil-maltohep-

tóz max. 
cS-aminolevulinsav .. P .. 
- u· max. 
AminosavnitroQén ... P" 
+ Ammónia.,Vér" max. 
-.u· 
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1100-1600 
0,26-0,7 

100 
3,3-14,4 

55 

22 
35 

3!>-55 

·1;5-2· 
12 

35-95 
35-105 
90-220 
90-300 
40-100 

7 

80-300 

11mol/l 
nmol/1 
nmol/d 
pmol/l 

U/l 

U/1 
U/l 
g/l 

U/l 

U/l 
U/l 
U/l 
U/1 

min 

U/l 

1500 U/l 

30-10<) U/1 

500 U/1 

30 U/L 

20-110 U/l 

200 'U/l' 

900 
300-400 

38 
2,9-4,3 

100 
20,0-60,0 

U/l 
nmol/1 
11mol/d 
mmol/1 
11mol/l 
mmol/d 

Anorganikus-foszfát ·"Sz" -.u· .. 
- .F" 
- elearanea 
Antisztréptolizin titer (AST) .sz· 
-·csecSemő max. 
- felnőtt max. 
a1-antitripszin ,.P" 
Antitrombin lll .P" 
O Antitrombin-teszt .P" 
+ Aszpartát-aminotrSnszferáz 

(ASAT, GOT) .Sz" opt. 25 'Cmax. 
37 ·c max. 

BAD l. gyomornedv • 
Bázisfelesleg (bázís-excess; B E) .art. 

vér .. 
Bikarbonát l. hidrogénkarbonát 
Bilirubin össz ... Sz"" max, 
-direkt .. Sz" max. 
O Brómszulfalein retenció (BSP) 

.Vér" 3 perc 
- 45 perc max. 

Calcitonió"~P-~ max. 
CEA L karcincembrionális antigén 
Cink .P." nó 
-férfi 
- .. U" max. 
Clearence l. Anorg. foszfát. és Kreati-

nin 
O CO-Hemoglobin .Vér" max. 
Cöruloplazmin .. P~ 
C-reaktlv fehérje (CRP) .Sz" max. 

Dezoxikolsav ... P" -:.: 
Dopamin .P" 
-.u· 
-.L" 

max. 

Effektlvtiroxinarány (ETf!_-teszt) 
Eozinciii sejtszám • Vér" 
Epesav össz. · .. Sz .. 
-.u· 
Euglobulinllzis-idő .P" 

0,8-1,55 
24,0-42,0 
13,0-26,0 
0,16-0,22 

2 ·10' 
3. 10' 

1,55-3,0 
170-300 
0,8-1,1 

18 
30 

-2,8-+3 

18 
5 

1,00 
0,05 

8 

1,5-11 
1,5-23 

22 

0,05 
0.1~.5 

0,4 

600-1800 
40-70 

3,2 
20-40 

0,85-1,13 
0.0~.08' 

5-76. 
8-12 
5-24 

mmol/1 
mmol/d 
mmol/d 
ml/s 

U/1 
U/l 

mmol/1 

11mol/l 
~tmol/1 

pmol/1 

11mol/l 
~ol/l 
JlmOI/d 

g/1 
mg/1 

Jlmol/1 
ng/l 
JlmOI/d 
ng/l 

10'/1 
Jlmol/1 
mg/d 
h 
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Fehérje össz .• sz· 
:.;.·;;u·· max. 
- L" 
- NitrOgén'"Fc . . . max; 
Q Fehérje-öószetevők .Sz~ 
-albumin-" 
~a, 

-a, 
-~-p ..... 
-rés< 
Fehérjéhez kötött jód (PBJ) .sz· 
Fehérvérsejtszám (WBC) • Vér" 

o'....:.--.u" max; 
Ferritin .P" nő 

·=férfi 
acfétoprotein (AFP) 
- .ma!jzaMz"12-15. terhességi hét 

· ~ .magzatviz" 36-40. terhességi hét 
,',._c -,: ,''\''-- - max-.r-

..: :.fetális' .vér" ;16-18 .. terhességi hét 
-'- ~terhes anyai vér" 20-32. terhessé' 

gi hét 
'- .köldökzsinórvér" maxc 
~~felnőtt" .Sz" max. 
Fibrindegradációs termékek .P" max; 
Fibrinogén • p· 
Fibrinolizisidő 
Follikulus stimuláló hormon (FSH) 

.u· nő.:. 
-férfi 
Folsav .Sz" 
Fosztolipid .P" 

,G-asztrin -~sz-"-·--- max.· 
O Gli~ált hemoglobin (Hb-A,c) 

... ~-·- _ ·"'-V\':1: --j _ .. ~---- ----- _,_:_ max. 
ai-globulin .Sz" 

· a,~globulin •• Sz" 
pcglobulin 
y-globulin .Sz" 

· Glukagon .Sz". 
pcglukoronidáz ~Sz" . . ·· 
GlutamáNlehidrogenáz ·. 

(GLDHhSz' max. . . 
93o 

65'-80 
. 1.50 

0,2,-JJA 
2,5 

0,48-0,62. 
0,02-<1,05 

0,062-<1,096 
0,08-{), 115 
0,11-<1,20 
275'-830 

4-8' .. 
3· 

11-211 
33-236 

6-10 

0,5 
3,5-4,4 

60-190 
150 
15 
10 

2,0-4,0 
180-450 

4-22 
3-18 

16-45 
2,1c-3,8 

g/l 
lllg/d 
g/l 
g/d·· . 

nmol/1 
'1'0'/1 ...... 
10'/1 
J.lg/1 
•J1g/l 

mg/1 

mg/1 
J.lg/1 

J.lg/1. ' 
IIg/l 
J.lg/1 
lllg/1• 
g/t ... ·>, miil-·· 

mU/1 
mU/1 · ··· 
n mal/l 
mmol/1 

: •135 ·'ng/l 

0,08 ..... 
1-4. . g/1 
5-9 g/l 

5,3-10 g/l 
9-1} g/1 

0,3-14,0 · pmoi/J 
270=650 : mU/l 

3,8 U/l 

Glutainát-oXálácetát-transzamináz 
(GOT) .1. .aszpartát'aminotranszfe-
ráz -__ , . _ . 

Glutatnáhpiruvát-transzamináz . -'
(GPT) L alanin-aminotranszferáz · 

+ y-glutamil~trariszferáz · (gamma-
GT) .sz• · · · max. 

Glükóz ,sz· éhomi • 
- posztprandiális 
-.u· 
-.L" 

. max. 

Glükóz-64oszfát-dehidrogenáz (G-
6-PD):;!': ;,. 

- .. wt• 

Gyomornedv 
-volumen 
- alapszekréció (BAO) 
- csúcsszekréció (PAO) 
-max. szekré~ió (MAO) .. 

Hb-A,c 1. glikált h~~oglobin 
H ernatokrit .. Vér" nó _: 
-férfi . 
Hemiglobin "Vér" · 
Heologlob_in össz ... Vér" ríó 
-férfi 
- (1 Fe)nö 
- fédi 
- (4 Fe) nö. 
-férfi .. , .... 
HDL-koleSZterin (-aél!tmprotein) 

"Sz" nö" 
-férfi. . •• 
Hep~rinto!érancia .. P:' 
Hideg agglutinin titer 4 ·c 
Hidrogénkarbonát (standard HC03) 

.. art. Véi"" '-
- .. vénás,véf'I- . 
a-hidrciXibutifát-dehidi"Ogenáz {a-

HBDH')' ,;Sz' . · · 
5-hidroxi-indolacetát ,(5-HIAA) "U" 

- - max 
17 -hidroxi-kortikoid -,;U" 

U/l 28 
3,35-5,55 

7,2 
0,15-1,1 

2,75-4,4 

mmol/1 ""~" 
mmol/1 
mmol/d 
mmol/1 

0,5-6,0 U/1 
120~2000 U/l 

8~200 ml/h 
max. 5 mmol/h H+ -tartalom 
max. 30 mmol/h H+ 'tartalom 
max. 25 mmol/h H+ -tartalom 

0,37-{),48 
0,40-{),54 

0-372. ,,, Jlmol/1 
121-153 g/1 
135-174 g/1 
7,5-9,5 mmol/1 
8,4-10,8 mmol/1 
1 ,9-2,4 · mmol/1 
2,1-2,7 mmol/1 

1 ,5-1 ,9 mmol/1 
1,1-1,6 mmo.l/1 
12~150 s 

1 :80 alatt 

21-26 mmol/1 
23-27 mmol/1 

50-140 U/l 

47 ~mal/d 
19-55 ~mal/d 
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f}:oh_i_droxivéijsBv l. ketontartalom 
Húgysav .Sz" nő 14Ch340 JlnlOI/1::.:, 

11mol/l 
mmol/d. 

- férfi 200-420 -,.u·.< · :·.· . max. · '12· 
Humán korlogo0adotiophormon (hCG) .u· 
-terhesség 4. hét· . · • 50<h1QOOO •mU/ml 
-terhesség:3 •. •hónap '500<h100QOO mU/ml :. 
- Whesség 2. harmad. 1 O OO<h30 OOO • mU/ínl • · 
-terhesség 3 .. harmad 5 OO<h15 OOO• mU/ml. ,,,, 
Huínáli;placentáris laktogéh (hPL) .Sz"· 
- 1-1 O. terhességi hét 23-4.1 nmol/1 

. - -,15. terhességi hét 
-,20, terhességi hét 
-~25. terhességi h'ét :: .. 
--30. tethességi .. hét 
--35. terhességi hét 
--40. terhességi hét 

+ hlÍf!JunglobuHOÍ~k .Sz' 
,-IgG'.. . 
-'IgA 
-AS-IgA 
-IgM 

.-,IgD 
-IgE .... · , 
Inzulin .,'P_"- éhe-zési · 
O J.zoamiláz · . 
- nyál-izQamiláz .Sz" felllŐtt 
- paricréBS'-~~:őamiláZ ~Sz" _felnőtt 

KalciUm 'ö'sSZ~ .. Sz" 
- iónizált-
- .u· 
-.L" .. 
Kálium.Sz" 
-~u· 
"""(.;"· 
- F' 
-:w~· ····· ..... 
Karbamid (KN) .sz· . 
~.u· 

Karb!>nát+ co •. Vér~ '·~ 
Kar~in_oembrionális antigén 

.sz· 
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(CEA) 
max. 

· :3~5·;(, : nmoi/J 
68'-196 nmQI/Li 

124--222 nmÓI/1 
220,.356 nmól/1 
26<>'420 nín'ol/1•·" 
26<h570 nmol/1 

a'-18 g(l 
0,94;5'. 911 

0,03--0,04 g/1 
·U,5-2,z, 9/l 

0,003--0,4 g/1 
0,0001 ~.0005 g/1 

56-172 'pmol/1 

0,42--0.52 
0,48'-U,58 

2,2-2,8 mmol/1 ·. 
1 ,05..., 1 ,30 mmol/1 · k 

2;5<h6,25 · mmol/d 
1,36-1,50 mmol/1 
3,5-6,;1 mmQI/1 
5Ch90 · · mmol/d 
2;<>'4,0·· ··minotti·· L." .. ' 
26-120 ·mínol/d,.._ 
9Ch 120 mmol/1 
2,0-'8,3 mmol/l.• . 

.. 222~·13· . •· ,mmol/dc ·. 
mmoltl;,:. 

Katekolaminok .u· 
-:--adrenalin_ 
"7' dopamin 
- homovanilinsav 
- norádrerialin .----
- vanilmandulasav (VMA) 
Ketontartalom- .. Vér":. ;-__ 
- acetecetsav 
- 13- hidroxivajsav 
- összketontestek 
17-ketoszteroidok .u· nő 
-férfi 
Kimotripsiin- ... F" 
Klorid .Sz" 
-.u· 

. -.L" 
- .F" 
Koleszterin össz .• Sz": 
-észter 
-szabad . ·• · 
+ Kolinészte_ráz .. P't;.-, 

max. 
max. 

max. 

max. 

100 
3,2 

7-35 . 
590 

4-J4 

nmol{d. 
~mol/d 
~mol/d 
nmol/d 
~mol/d 

18'-80 • ~rrn;lll"'~ 
2 <h 170 ~mol/1 

12<h250 ~mol/1 
7-49 ~mol/d 

24--70 ~mol/d 
85-550 ~g/1 
96-1 08 · mmol/1 

1 05-220 mmol/d 
11 Ch 130 mmol/1 

2Ch155 mmol/d 
3,9--6,7 mmol/1 
összkoleszterin 70%-a,;: 

1,94 mmol/1 

-acetilkolin. min. · 1200 U/l 
- butiriltiokolin min: 2800 U/l 
Kolloid ozmotikus nyomás .Sz" 655-682 kFa( ~ 288'-300 mosm) 
Komplernentkoncentráció .. P" 
-C, 
-c. 
Kopraporfirin .u· 
Kreaiin "Sz" nő 
-férfi 
-.u· nő 
-férfi 
Kreatinin .. sz::· 

max. 
max. 

max. 

- .. U~ .nő max. 
- féili . . max. 
-clearence 1 ;73 m' testfelszfnre 
Kreatin kinéz" (CK) ;Sz' max. 
-O MB ii:'oenzim max. 
Krioglobulin 

Laktát (tejsav) .sz• 
Laktát-dehidrogenáz . (LDH) .sz• 

opt. 25 ·c 
- O izoenzimek LD H 1(. 

LDH 2:· 

0,83--1,77 
0,15-0,45 

300 
88 

102 
2,1 
1 45 

35-106 
0,19 
0,22 

8(}"120 
50 
0,20 

negativ 

g/l 
g/l 
nmol/d 
11mol/l 
11mol/l 
mmol/d 
mmol/d 
11mol/l 
mmol/ttkg/d 
mmol/ttkg/d 
ml/mih 
U/l 

0,56-1 ,88 mmol/1 

12<h240 U/l 
0,2<h0,30 
0,28'-0,44 
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LDH 3 
LDH 4 
LDW5 

Leucin•aminopeptidáz (LAP) .Sz" 
Lipid· össz: 'Sz' ' 
Lipid L mégHDL~kolesZterin 
a,-lipoprotSiti .. sz," _ 
a,-lipoprotein .Sz"c•. 
P-lipoprotein .Sz" • 
Likvor 
- bilirubiri 
-fehérje 
-glükóz ,,. 
-IgG •· 
·- kalcilnri. 
- kélium' ·· 
-klorid 
-nátriu-m:·"··-
- sejtsiái'n -··! · : ,_ • 

- tejs·av 
-tejsav-dehidrogenáz max. 
Litium· (.Li) ·~Sz" tertipitis tartomány 
Llzisidő • Vér" " min. 
Luteinizáló honnon (LH) .Sz"' 
- follikuláris ftizis 
~ ovtilációs fázis 
~ lotelilis ftizis 

Magnézium .Sz" 
U" 

;;,.:makroglobulin .Sz" 
Malát-dehidrogentiz (MDH) .Sz" 

. .,., •. _ · 25 ·c 
MAO Lg'yomornedv ... · 
MCH (Wt.J!tl. Hb.-tart.) 
MCHC {W!,< tit!. Hó.'-cc.) 
MCV"(Wt átUérf:) 
p,-mikroglobulin .Sz~ 
-.U" .. "· . 
Methemoglobin l. hemiglobin 
O Minőségi vérkép: · ' 
-'-bazofil 
-eozinofil 
- limfacita 
- monocita ~'---~ --"" ---
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0,16-0,25 
0,00..c0,18 
0,00..c0,16 

15--28 
3..c8,8 

U/1 
g/l 

1 ;l~f.9 ._-_· ·' m~~l/1 
2,9-7,7 g/1 
2,5--8 g/l' 

-
0.2~.4 
2,5..c3,88 

. 0,043 
1-1,3. 
2-'3,3 

120---130 
137-147 

0---10. 
1,35-1,61 

50 
0,8-1,2 

12 

-.1~3 

8-18 
0,5--2,5 

0,8--1,3 
3-4,3 

1,5--4 

50---140 

1,65--1,86 
19,8-22,3 
. 85i'95:·· 
1,1"-2.4' 
2;4-'3.2 

'• ;0,00;-0,01 
O.o1~.04 
0,2M.40. 
0,02"--,0S: ' 

g/1 
:mmol(l 
g/l<• • 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 

cmmol/1· 
10'/1 
mmol/1 
U/h-
flmOI/1 • 
h·c 

flg/1 ----·"' 
f1g/l 
flg/1 .,·'"; 

. -.;•.,\-, 

mmol/1 
mmol/d 
g/l 

U/L. 

fm ol 
::. 'inmol/1 
'fl ··---· 
mg/1 
mg/d 

.:_.: 

- ptilcika 
- szegment , 
Mioglobin .. Sz" 
-.u·. 

Nátrium .Sz" 
-.u· 
-.,L" 
-.F" max. 
- .nyál" nyugalmi max. 
Neutrális zsfr .. Sz" max. 
Noradren~lin l .. Katekolaminok 
Növekedési hormon (STH) .P" fel-

nő.tt max. 
-gyermek min. 

. 5'- nukleotidtíz .P" 
Nyál " .. · 
- anqrg: 'fOSzfát 
-kalcium 
-kálium 
-klorid 
- nátrium' nyugalmi max. 

aktivált 

Ólom·Nér" 
- U" max. 
O ";oxigéntelltettség .art. vér" 
- .. vén. vér" 
Ozmolalitás 
-.P" . 
-.u· 
-.L" 

Összaci4itás l. gyomornedv 
ÖsszbilirUhin l. 'bilirubin 
Osszfehérje l. fehérje 
OsszhemOglobin l. hemoglobi~ 
ÖsszkaJCiUm l. kaJcium 
össikoleSiterin i. koleszterin 
()sszlipoid L lipid 
Osztradici ~P" 
- follikoláris fázis> nő 
- c>vulációs ftizis, nő 
- lutetilis fázis, nő 
- menopBuZa,- nő-·' · ·· max. 

0,01-0,05 
0,50..c0.70 

Q-10 
Q-234 

136-144 
13Q-215 
137-147 

55 
6 

22 

233 
465 

4-16 

3,2-4,2 
1,1"1,3 
2 Q-30 

6-12 
l) 

6-100 

0,3-1 
0,5 

0,95--0,98 
0,60..c0,80 

270---295 
5Q-1100 

280-'320 

90---600 
18Q-1000 

70---700 
110 

mníol/1 
mmol/d · · 

mmol/1 
mfll!lll!lc~ 
mmol/1, 
mmol/d 
mmol/1 
mmol/1 

._pmol/1 
pmol/1 
U/l 

mmolfl 
mmol!l 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 

f1mol/) 
flmolfd 

' mmoÍ:/kg H,O 
mm\:>1/kg H,O 
mmOI/kg H,O 

pmol/1 
pmol/1 
pm-ol/l 
pm ol/l 
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-férfi ,,, 
- prepubertás ' 
-.u·, 
ÖSzti'idL:·>'f:'" -~ _; __ -~ __ , 
'~.u· 1 ~2!1', hét 

2Sc,3li.Mt 
' 35',38, hét 

PAO L·gyomornédv 
P8J' lifehérjéhez kötött jód 
pCO, '.art, vér" 
- .. vén. vér" 
- kapilláris vér 

. Pancrea~.l'ledv _;H C0 3 
- kimotfip'szin 
--tripszin 

max. 
max. 

Parattto_rmon .,P" ._-_: 
Parciálj~ .. tromboplasZtinidő, aktivált 

. (PTT) ..• ~· , ..... , 
Piruvét (pkoszőlősav) .Sz" 
+ Pi_rüvM-kináz .. wt." 
Plazma.alvadási idő · (rekalcifil<llciós 

idő).· max. 
. Plazmatérfogat • 
· Plazminogén .P" 

_p0 2 ;;:art. vér" :·; _, ; -
- 15', 19. év életkór min. 
- 20-29. év életkór min. 
.,.30-39., év életkor min. 
,- 40-49. é~ éle.tkór min. 
"'. 5.0-li9. év életkor min. 
.:. '60-69~ év életkor · · min. 
-70-7f). év é.letkor min. 
-80. éli felett · min. 
-"vén. vér" 
Porfirinek; felnőtt: 
- ht;~ptakarboxi .. F" max. 
- heptakarboxi ,.U" max. 

- - hexakarboxi .. F" max. 
--l)exak13rboxi ..,.._U" max. 

_ .-.kop_ro. -rF." max. 
_;kopra .u· max. 
-~ OSsz_:~t"-, max. 
,..,... össz.:;.tr" max. 
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184 
73 

0:..37 

10-30 
3!HIO 
80-160 

4.66;:5.59 
. 5.45:,.7;05 
. '4;5"6;1•;··· 

pmol/f 
pm ol/l 

'mmof/d 

11mol/d 
;flmól/d'' 
jtmól/d · 

kPa 
l<Pa" 
kPá" 

mmoiZC 
U/rroin ·' 
U/min 

98-1o4 
14-84 
28-130 
0.1~.7 . -flQ/L 

30-45 
0,02~.24 

42-68 

240 
30-50 
2,2-4,5 

'f1.2 .. 
10,9 
10,8 
10.4 

9,7 
9,6 

..9,1. 
8,8' 

4,0-6,7 

·~ 
4 

·3 
. ;35 

s ' 
mmol/1 
U/10" 

s 
ml/kg 
U/l 

,, 
kPa:" 
kPa'· 
kl'a 
kPa 
kPa 
kPa 
kPa,., 

~~:; "· 

J~ 
.120 

nriiol/g 
rrimol/d ... ~ 
nmol/g 

..mmplfd.,. 
H'1'W9; 
nmolfd 

' f!Q/d ..• ' 
. nmof/d.,, 

_.;",·. 

-uro .F". max. . 7 hmol/g . 
- urc;> .• U . · . · . max. .· . ., . 30 mmol/d 
Porfm~~k l. még 8;ammolevulinsav porfobilinogén, protoporfirin 
Porfobilm.ogén .U 3,5-6,8 11mol/d 
Prealbumon .Sz" .. . 0.1~.4 g/l 
Pregnandiol ,u· follikuléris fázis, nő O 0-5 2 11mol/d. 
- luteális fázis; n6 5:0-2S,O f!mOI{d*' 
- férfo 0,0-4,5 flmOI/d 
Progeszteron .. P" 
- follikuláris fázis, nő 
-luteális.fá:Zis, nő 
- menopauza, nő 
-férfi 
Prolaktin .Sz" n6 
-férfi 
-.u· nő 
- .. U .. menopauza riő 
-.u· férfi. 
Protoporfirin .. Vér", .. vvt. 
Protrombin ·.,·P" 
O Pl'otrOmbinszint-

maX. 
max. 
max. 
max. 
max. 

Rekalcifikációs idő l. plazmaalvadási · 
idő 

+ Renin .... P .. fekvő; -nyugalmi test-
helyzet>· 

- álló testhelyzet 
e Retikulocitaszám .Vér" 
Retrakcjós idő • Vér" . 
Réz .Sz" 
-.u· 
Savanyú (acid) foszfatáz .Sz" össz. 

37 ·c 
- prostata eredeta max. 
SpeJmiums:z;ám 
Standard karbonát l. hidrogénkarbonát 
Süllyedés .Vér", nő max., 
-férfi max, 

Szabad zsirsav .Sz" 
Szén-dioxid' l. pCO, · 
Szén-monoxid 1. CO~herrooglobin 
Szerotoni.n 1._ 5'-hidroxi-indolacetát 

0,7-2,0 
2,6.:.50,0 
0.2~.9 
0,3'-1,2 

25 
20 

480 
325 
325 

500-1800 
60-100 
0,8-1,2 

0,2-1.4 
0,2-2,8 

0,00~.015 
30-45 
12-24 

0,2-1,0 

2-11 
4,0 

40-250' 

20 
10 

0.~.8 

nmol/1 
nm ol/l 
nmol/1 
nm ol/l 
flg/1 
f!Q/1' 
flU/ml 
11U/ml 
11U/ml 
nmol/1 

. mg/1 

nmol/1/h 
nmol/1/h 

min 
f!mol/1 · 
f!mOI/d 

U/1 
U/l 
10'/ml 

mm/IÍ ·. 
mm/h 

mmol/1 
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Széruinfehérjék l. fehérjeösszetevŐk -
a;.:, ~-globulin 

. · : : · ~-globulin 
. , ··.. Y'giobulin 

Szexuálszteroidkötő 'fehérje (SBG) 
.P" nő 

-férfi 
Szorbit.deidrogénáz (SOH) .P"max. 

T,'kötési kapacitáS'~p· , 

50-'ZO 
20-40 

1,0 

0,85-1,13 

'·<: 
i.nmolfl;,. 
ninol/l 
v/1 

T 4-kötő globulin (TBG) .Sz" max. 320 · .. nmöl/1 
Tejsav l. laktát ' "' ,,, 
Tejsav-dehidrogenáz,J.,Iá,ktát-dehidrogenáz 
Teljes vaskötő képesség (TVK) .Sz' 

nő. · • 44C63 
-férfi ' 53-72 
Tesztosztero~ ,.Sz" nő 0,7-3;0 
-férfi 6 B-31 
Timo! '0-4 
Tireotropin (TSH) .Sz" 1 B-189 
Tiroxin (T,) .Sz" össz. 65-155 
- szabad 12-30 
Totál GO, l. karbonát+ CO, 
Transzferrio .. Sz" · 
Triglicerid .Sz" 
Trijódtironin (T,) .P. Sz" teljes 
-szabad · · 
+ TripSzin ,.Sz" 
- duodenumnedv 
T rombélasztag ram r 
- K ;, .. 
-m, 
Tromb.inid6 .P" 
TrombOCitaszám ,.Vér" 

max. 
2-3,2 
-2,0 

1,5-3,0 
3-10,0 

100-400. 
500-2500' 
11-13 

4,5-6,5 
90-125 

; 15-22 
150-300. 

~möl/1' 
~mol/1 
nmol/1 
nmol/1 · 
E. . .: .. ·· 
pmol/1 ·"' 
nmol/1 
pmol/1 

g/1 
mmolti· 
nmol/1 

· pmol/l·;n 
~g/lY c:: .· 
119/l-·' 
min 
min 
mm. 
s 
10'/1 

Urát-l. húgysav
Urobilinogén .u· 
-újszülött 
-gyermek 

max. 
~max. 

6,8 ' 11mol/d 

Vanilio,marfdulasav (VMA) .u· 
Vas (11+111) .Sz" nő 
-férfi 
-.u~. 
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13,5 11mol/d 

4-34 :: 11mol/d 
12-26 :··. "·11ÍllÖI/I 

•n"0-23 · · · ~mol/1 • 
B-18 · ~mo!Yil:. 

Vaskötőképesség t teljes vaskötóké~OS!iég 
Verejték. kálium . · -,. • . - · : . max.- , 
--klorid ·- -maX, 

1o;o 
40,0 
40,0 

mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 - nétrium max. 

Vérgáz-paraméterek l. bázisfelesleg: _ 
· hidrogé~karboríát ·• 

oxigénteli teltség·· 
pCO, 
pO, 

Vérlepény•retrakció l. retrakciós idő 
Vérmennyiség (vértérfogat) 
VérepH . . 
Vérzési idő 
Vitamillok 
-A .Sz' 
-B; ~p· 
- B,2 .. Sz" 
-C .P" 
-D, .P" 
Vizeletfajsúly (sűrűség) 
-fehérje.·· '> · 
~ fehérvérsejtszám 
-nitrogén 
- ozmolalitás 
-pH • 

min. 
max. 
max. 

- vörösvértestszám max. 
Vörösvértestszám (vvt .. RBC) .Vér" 
- átl. Hb- •(Fe) konc .. l. MCHC 
-át!. Hb- (Fe) tart. l. MCH 
-át!: térfogat l. MCV. 
-élettartam ·(51_ c,-T,.) 
- oZrllotíkUs rezisztencia 
-süllyedés, Westergren:érték l. süllyedés 

Zsírsavak .. sz· összes 
-szabad 
.:';F· száoaa• max. 

60-80 
7,38-7,44 

60-180 

ml/kg 

s 

1 ,22-2,65 • ~mol/1 
O, 19 11mol/l 

150-750 pmol/1 
34-80 11mol/l 
1, 7-3,5 ug/l · 

1,022 
150· · mg/d 
3. 10'/1 
0,23 g/ttkg/d . 

50-11 00 mosm/kg H,O 
4,5-7,8 

2. 10'/l 
3;7-5,3 .•. 10''/1 

25-35 
75-51 

9,5-15,0 
0,3-0,8 

19 

d 
mmol/1 NaCl 

mmol/1 
mmol/1 
mmol/d 

[Összeállitotta: dr. Németh Mária (Országos Labota;óriumi Intézet), 
lektorálta' az OLI múnkabizottSága.] · 
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4.4 FERTŐZŐ BETEGS~GEK 
LÁPPANGASI IDEJE 

A 19!1966. Eüritl siÁMú UTASITAS SZERINTBEJELENTEN~Ó; 
FERTÖZÖ B.ETEGSE.{3EK · 

Betegség neve: 

AIDS (szerzett immunhiányos ál-
lapot) •. ..,; 

Antrax (lépfene) 
Ancylostbiniézis 
'Bri.Jcállózis 
Diftéria 
Oizeritéria' ~ 
Dyspepsia coli 
Echinococcózis 
Encephalitis~infectiosa virasa 
Febris flava 
Febris- recurrens 
.Hepatitisz A 

. Hepatitisz B 
K8rato_c0njt:fllctivitis epidemica 
Kolera 
Kullancsencefalitisz 
Lepra 
Leptospirózis _ _ "- _ _ .. 
Lissza (rabiesi, veszeitséQ) 

Lappangási idó:· 

hosszú, néhány hónaptól több év 

1'-7'nap 
!Hl hét 
1-4 hét, leggyakrabban 14· nap 
2-1! nap . . . 
1-1! nap, leggyakrabban 1-'3 nap 
1-4 nap . 
1-2 év · . . -. . , · 

·- kórokozótól függ6en változó e• l 
:Hl nap · · 

· - 5-15 nap, leggyakrabban 8 nap ,, 
15-50 nap, leggyakrabban 28-30 
nap 
45-160 nap 
5-12 nap • "'' ·. 
1--5-nap, leggyakrabban g'-3. nap-
1-2 hét .. . . / 
1--jl év, de ennél hosszabbis lehet 
4,-20 nap . . .. 
2-1! hét, ritkábban több hónap 

Malária · 
harmadnapos formában 2 hét, .ritkán hóna~ok 
negyednapos follllában 4 hét 

Malleusz . . . . . 1-5 nap :·• . 
· ·Meilingitisepidetnica 2-'1 o nap, leggyakrab~an3-4nap 

Me·ningitis serosa 
Chóriomeningitis lymphocyta • · .B-21 nap . •.. . . . _... • . . 

· Meningitis aseptica · !<órokozótöl.f.ügg6eri változó-
Mononucleosis infectiosa 2-6 hét 
Morbilli 9-1 O nap, a kiütésekig 14 nap 
Ornitózis 4-15 nap, leggyakrabban 10 nap 
Paratifusz 1-'3 hét 
Parolilis epidemica (mumpsz) 2-3 hét,·le_ggyakrabban 18 nap 

940 

1 
1 

Pertosszisz . -- . 
Poliomyelitis anterior acuta 
O•láz · 
Rubeola 
Salmonellózis 
Schistosomiázis 
Skarlát 
Staphylococcózis 
Taeniázis 
Tetanusz 
T oxoplasm6zis 
Trachóma 
Trichinellózis 

Tularémia 
Typhús abdominalis 
Variola , 

7-10 nap 
4-30 nap 
2-'3 hét 
2-3 hét 
1-'3 nap, ritkán több 
4-jl hét 
2-8 nap 
3-30 nap (újszülöttel<n'él)"'~ 
B-14 hét 
4--21 nap, leggyakrabban 1-2 hét 
bizonytalan 
bizonytalan, 5-12 nap 
1-45 nap, leggyakrabban 1 0-14 
nap , 
2-10 nap 
1-'3 hét 
7-17 nap, leggyakrabban 1 0-12 
nap 

19/1966. EüM SZÁM Ú UT ASITAS SZERINT NEM BEJELENTENDÖ 
FERTÖZÖ BETEGSÉGEK 

Betegség neve: 

AkutÍelső (alsó) légúti hurut 
Aphta epizootica 
Ascariázis 

Bornholm-betegség 
E. coli 0124 fertőzés 
Enterobiázis 
Erysipelas hominis 
Erysipeloid Rosenbachi 
Ételmérgezések kórokozótól füg-

g6en 
Botulizmus 
Giardiázis 
Herpangina 
lmpetigo contagicsa 
Influenza 
Listeriózis 
Mikózis 
Oedema rnslignum 
Pneomórlia 

1--5 nap 
3-7 nap 

Lappangási id6: 

a petékből 2 hónap alatt fejlődnek 
ki az ivarérett férgek 
3--5 nap 
1-1! nap 
2-4 hét 
1-3 nap 
1-3 nap 

1-2 órától 1-2 nap 
1-7 nap 
1-2 hét 
3--5 nap 
3-5 nap 
1-3 nap 
1-4 hét, bizonytalan 
kórokozótól függően változó 
1--jl nap 
kórokozótól függ6en változó 
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Strongyloidózis 
Szkabiesz 

az első expozíció alkalmával 
ismételt expozició esetén 

Trichuriázis ··::,: · 
Varicé11a 
Yersiniózis 

bizonytalan 

2-'6 hét 
1-4 nap 
bizonytalan 
2-3 hét 
3-'10 nap 

. ;,,. __ :-

[Q~szeáiJítona: dr. Str_aub Ilona. (Országos Közegészségügyi l_lltézet).] 

. . ·-.:-.. · 

-_,_·;• 

4.5 'GYERMEKEK.TESTTÖMEGE 
ÉS HOSSZMÉRTÉKE A SZÜLETÉSTÖL 

18 ÉVES KORIG 
(kőzt!pértékek} 

.. · ·· .. · testtömef{kg) 
életkor 

. ···. testhossz (cm) .... ·.· . fiúk lányok fiúk lányok' 

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 
2,5 év 13,61 13.43 92,1 91.4 
3 év 14,61 14.42 96,2 95,7 
3,5 év 15,56 15,38 99,8 99,5 
4 év 16,51 16.42 103,6 103,2 
4,5 év 17.42 17.46 106,7 106,8 
5.év 18,89 18,57 110,0 109.4 
5,5 év 20,68 19,96 114.4 112,8 
6 év 21,91 21,09 ·. 117,5 115,9 
6,5 év 23.22 22.41 120.4 119,1 
7 év 24,58. 23,68 124,1 122,3 
7;5 év 25,90 25,04 127,1 125,2 
8 év 27,26 26,35 130,0 128,0 
8,5 év 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,tl1 31,89 140,3 138,6 
10,5 év 33,93 33,79 142,3 141,7 
11 év 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 
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 
14 év 48,81 49,17 162,7 159.4 
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Életk~~.', 

-14,5év 
15 év. 
15,5 év · 
16 év 
16,5 év 
17 év 
17,5 év 
18év 

testtömeg (kg)· · 

fiUk· 

s1.66 
54.48 . 
56;65 
58,83 
60,33 
61,78 
62.41 
63,05 

. 50.35 
51,48 
52,30 
53,07. 
53,57 
54,02 
54,02 
54,39 

testhossz· ·(c!!,!) 
~ ;':;, ~tiúk _, 

165,3 160.4 
167.8 161,1 
169,7 161,7 
171,6 162,2 
172,7 162.4 
173.7 162,5 
174,1 162,5 
174,5 162,5 

4:6 EGYES GYÖGYSZEREK 
TARTA-SARA 

KIJELÖLT GYÚGYSZERTÁRAK 
JEGYZÉKE 

Külföldi gyógyszerek tartására kijelölt gyógyszertárak: 

Szecialista Országból szérrhazó 
gyógyszerkészitmények 

Minden 
gyógyszertár 

Nem szecialista országból származó 
(az 1., 2 .• 3 .• 4. és 6. számú importjegyzék 
szerinti) gyógyszerkészitmények · 

A táblázat szerint 

Gy~erek 
·az importjegyzék 

A gyógyszertár ·helye · 
1. l 2. l 3. 

Külföldi 
6. inzulin 

.... melléklétében 

Ajka FrankelL u. 9. + - + - -
Aszód Szabadság tér 2. + 

... 
+ - - -

Baja Tóth Kálmán tér 2. + + + + + 
Balatonfüred Csárda u. 1. + - -+ - -
Balassagyarmat Rákóczi u. 22. + -h - + -
Barcs Lénin u. 23. + - - - -
Bácsalmás Hősök tere 4. + - - - -
Bátonyterenye Népköztársaság u. 14. + - - -
Berettyóújfalu -Bajcsy-Zs. u. 3-5. + - + - -
Békés Piac tér 1. + - + - -
Békéscsaba István király 6. + + + + + 
Biatorbágy Szabadság u. 14. + - - - -
Bicske - Kossuth tér 12. + - + - -
Bonyhád Szabadság tér 13. + - + - -
Budakalász Kossuth L. u. 20. + - - - -
Budakeszi Szikszai S. tér 1. + - - - -
Budaörs Béke tér 7 .. .+ - + - -



. 
Gyógyszerek 

• b-·- • Külföldi 
, ~ 9Y~gys~e~ár he_lye 1. 6. inzulin. 

az importjegyzék 
A Qyógysze{tá·r _ helvEi 

1. 3. 1'•- Külföldi 
2. inzulin 

me!! ék.letében .. · meflékletében 

Budapest 
l., Mészáros u. 2. + 
l., Széna t8r 1. + 

ll., Dimitrov ú. -2.-. -+ !,,..-,. 

ll., Mártírok útja 54. +. .. 
lll., Füst Milán u. 30. -+ ~ 

J ll., Martos Flóra sétány 1. 
-·ni., VOrösvári u. 84. '-"'. 

IV., Dózsa Gy. u. 30. . + 
IV., ~ozsonyi u. 1B. o ' - . 

v., DOrottya u. ·13. -~ + 
V., Rosenberg hpr. u. 21. '·:..:.·:: + 

VI., Lenin krt. 95. + + 
VI., Népköztársaság u. 99. + 
VI., Rudas L. u. 69. + 

VI L, Péterfy S. u .. 13. + + + 
VII., Rákóczi u. 86. + + sza., vas. 

és únn. nap 
-. .._____ 

VIli., Aúróra u. 22-28. ·+ '+ 
VIli., .Báross u. 44. + 

IX., Mésíer u. 43. + --';-

DC üllői u.'121 .. + + 
~-· _Pongrácz'út:17. + 
X., Zalka Máté tér 3. + ;:_ 

· XI., ·Fehérvári út 12. + 
XI., Karinthy F. u. 2. + 

XII., Alkotás u: 1/b + +' ~" 

Xll., Alkotás u. 29. - . + 
XII., Eötvös u.' 4. - --'•. + ,..". 
XII., Rácz Aladár u. 5. . -..___.-, .. + .,,_ 

XIII.,'Béke W 11. + - - - -~3 

XIII., Gyöngyösi sétány 1. + 
XIIL, Ki lián u. 7 /b, D. épület + 
XIII., Szt. István krt. 28. +'' -
XIII., Vizafogó sétány 1 O. -· + ___ ;._ 

XIV., Erzsébet királyné u. 47. p-· + --;:-<• 

XIV., Örs veiértere 
SzakorvoSi Rend. Int: ~- ·+ 

XV., Rákos u. 68; + ~..:.: .-: ·4 --~"---~----. 

Budapest • 

l "f'":: . XVL, Veres P. u. 25/b 
. + . - ~ "----

XVII., Baross u. 7. - - + 
XVII., Pesti u. 170/a + 

. 
-. .. -

XVIII., Vörösfény u. 171. + - - - -
. XVIII., Dolgozó út )2. ·+ - - - -
• XVIII., Havanna lakótelep . u l 'c. • n 
.. . . Kondor, B, sétány 13. - + ,.--.,- - -
XVII,I., Thököly út 3--5. 

l -Szakrendelé Intézet + - .. + -XVIII., Vándor Sándor u. L·_ + - ·- - -
XIX .. -Csé n g ő u. 3. ·+ - - - -

. XIX.,. Ady Endre u. 61. + - - - -
XIX.,.Vörös Hadsereg u. 10~, - ... •+ - -
XX., Ady. Endre u. 43_. .+ + - -
XX., pácsírta u. 157. ·- - + - -
XX.,,Já,ncsiqs M.-u.-104: - - + - ·-··= XXI., Aruház tér 21. ·:.: - + -

XXI., Rákóczi F. u. 125. •t - - - -
Cegléd Gubodl u. 13. + + + + + 

Rákóczi u. 53. + - - - -
Szabadság tér 2. + - - - -
Teleki u. 14. + - - - 7 

Celldömölk Köztársaság tér 15. + - + - -
Csákvár Széchenyi _u. 4. + - + - -
Csongrád Felszabadulás u. 4. + + 

.. 
- - -

Csorna Szabadság tér 1 O. + - + - -
Csurgó Csokonai u. 4. + - - - -
Dabas Siksza M. u. 434. •· +: - + - -
Debrecen Déri tér 2. · + - + + 1---• ~ Holló J. u. 4. + l ::_ + -

,Ibolya u. 21. + + - . 
Lehel u. 22. + + - -
Széchenyi u. 1. + + ·+ - -
Tanács u. 11. + - + - -

Derecske Felszabadulás tér 5. + -,;:-

·. - + - -
Dombóvár Szabadság tér 4. + - + - -
DorOg Rákóczi u. 9. + - + - -
Dunaharaszti Bajcsy-Zs. u. 29. + - - - -
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,.A-~yszertér-helye 

Oünakesi:i Bajcsy-Zs .. u. 21. 
Dunaújváros Vasma u. 33/a 
Edelény Lenin u. -67. 
Eger Zalár u .. 9. 
Encs Bem J. u. 7. 
Enying Hősök tere 5. 
Esztergom Kqssuth u3 J . 
trd Bodai u. 1 4/a 
Fehérgyarmat Kossuth tér 1 1. 
FonYód Szent István u. 27; 
Fót Kossuth l. u. 37. 
FüzeSabony Rákóczi u. 8. 
Gödöllő Dózsa Gy u. 1 2. 

Gyál 
Nyisztor Gy. t(!r'1. 
Kórösi u. 84; 

Gyoma Lenin u. 21 O. 
Gyömrő Simon M. tér 1. 
Gyöngyös 
Győr 

Szabadság ter 1 . 
Árpád u. 47., . 
Ba csó B:u. 51. 
Lenin u. 4. 

Gyula Véslírhelyi P. 4. 
Hajdú-
böszörmény Lévai Sándor u. 1. 
Hajdúnánás Kossuth u. 1 2. 
Hajdú-

szaboszló Hősök tere 3. 
Hatvan Kossuth ter 8. . 
Heves November 14. tér 7; '· 7 

Hódmező-
·vásárhelY ·KossUth fér 6. 

JásZberény Szö.Vetkezel'u. 22. · 
Kalocsa Széchenyi lakótelep 
Kaposvár KalinY.in v. r. 

Kapuvár 
Kos.suth tér 4. 
'Or, Lumniczer.S. U~ ·a. 

Karcag Horváth F. u. 1. 
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Gy6gyszeiek 
az importjegyzék 

1. 
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.,~~-
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+ 

.. 
Gy6gysrifek 

az importjegyzék 
A gyógyszertér helye 

1. l 2. l 3 .. 
KUiföldi 

6. inzulin 

mellékletében 

Kazincbarcika Lenin u. 5. + ___ ,_, - - -----
Kecskemét Szabadság tér 1 . '1- '1- + +- .-::;~:::::_ 

-r; Széchenyi sétány 6. - - - - + 
Kerepestarcsa Hunyadi J. u. 8. + - - - -
Koszthely Kossuth u. 37. + ~ - '1- '1-
Kisbér Batthyány tér 4. + - ·+ - -
Kiskc5rös ·Kossuth L. u. 6. . '1- ~ '1- - -· 
Kiskunfélegy-

háza Attila u: 1. + - .+ - ----.;':- ,, 
Kiskunhalas Kossuth u. 17. + - + ::: Kiskunlacháza Lenin u. 50. + c - -
Kisvárda Lenin u. 6.9. '1- '--:....' - - -

· November· 7: tér 1 . + •-'"- - -
l ' -

Komárom Klapka u. 3. + -· + - -· 
Komló Kossuth L. u. 71. . d·· - + - + 
Körmend Rákóczi u. 5. + - ''l- - -

< -;3i :·' 
Köszeg Kossuth L. u. 1 2-1 4. - - + - -
Leninváros Nógrádi S. u. + - - - -

Széchenyi u. 7. '1- ·- - - -
Lenti Kossuth u. 4. + - - - + 
Let~nye Szabadság tér 5. + - - - .+ 
Makó Lenin tér 8. '1- - + - -
Marcali ·Rákóczi u. 6--12. '1- - - - -
Mátészalko Bajcsy-Zs. u. 2. .'l- - - - -

Mosolygó A. tér 7. "+ .. - - -
Mezóberény Luther. u. 1. '1- - + - -
Mezókovács- .. · 

háza Al~otmány u. 44. '1- __.,- '1- - -Mezőkövesd Béke tér 6: ,'\- - - - -
Marx K. u: 1. + - - -
Tanácsköztársaság 33. + - - - -

Mezótúr Kossuth tér 3-5 . +, .. + - ----
Miskolc Avar u. 1. '~-'· - - -

Engels u. 44. + ,._-,- - -· -
Kun B. u. 2 . '1- '1- - + + 

·Széchenyi .u. 3-9. '1- - - - 7"--i 

Miskolc- ·l . Tapolca Viola u. z, +- - - - -



Gy6gyszerek 

Kü.ltöldi az importjegyzék 
, .- ;.(gy6{Jy~zertár helYe { . A gyÓgvSZe'itái-' iúilye-·: Külfö1di 6. inzulin 1. 6. inzulin , _____ ;_ -

mellékletében mallék letében 

Mohács Szabadság u: 26. + + + Sárvár Alkotmány krt. 4. + + "'iC~ Monor Kossuth l. u. 88/a + + --~ Siklós Dózsa Gy. u. 2/a + .+ 
Mosonmagyar- Siófok Fő u. 202. + .óvár Móra.E u. 1. + + Sopron Május 1. tér 35. +. + Mór Köztársaság tér 1 . + + SzarvaS Szabadság u. 39. + 71_; + Nádudvar Vörös Hadsereg u. 116. · <+ '-v- + Százhalombatta ·lakótelep + + Nagyatád K<!rányi u>4. !+ ~ Szeged.__ - Le'nin körút 95. + -+ .. Nagykanizsa Szabadság tér 22. + · ·KI~uz.áli_tér 3,. + + c!+ .+, + Nagykáta ·Szabadság tér 4. + ,....,. ,,._ 

Szeghalom· .Béke uJ 14 .. c .+. •+ 
Nagykőrös Szabadság tér 11 . + ;' + Szakszárd · Húnyadi o. 6. + + Nyírbátor Édesanyák útja 3. .'+ Széchenyi· u, 68. + + + + "!" Nyíregyháza Szabadság tér 1. .o+. + + + Szantendre - Marx tér 14, + + Orosháza Széchenyi tér 1. +! :--, + ·- Széntes Kossuth tér 5. ,'+ + Oroszlány ·Rákóczi u: 82-; + :':"('·· + Szentgotthárd Béke tér 12. + + Ózd • · Vörös Hadsereg u. ,,.,,~-" l·;, Szeren cs Rákóczi u. 75. + 5-o.: + - . Rákóczi u. 9.h + Paks Dózsa Gy, u": 77: . .+ + 

'"---- Szécsény Rákóczi u. 67. + . 
Pápa Fő út 24-26. + + Székesfehérvár József A. u. 2. + + + + + Pásztó Szabadság u. 56. + !+ __.".'iF~"'' Mész(ily G, u. 5 .. + + Pest megyeí 

XlVc· Uzsóki u. 36/a 
Szigethalom Gy_ártelep + + 

.Kisegítő" + +!! + _"<y+ Szigetszent-
·Pécel SZeniere- p:· u. 27. + ·-·.,- miklós Petőfi u. 12, + Pécs Bajcsy,Zsc u. 23. '+. Szigetvár Leflin la'kót~lep + + Kossuth L u. 81. +· ·+ -..-_, ''. Szikszó Malom u: '3": "'· + Munkácsy M. u. 4c "+ . ·.+ Szabadság tér 6. + -Széchenyi· tér 1. 'h. oeh;. + + + Szab Malinovszky u. 7. 

.. 
+ + ~~ 

Di. Veres E. u. 2. + + .--·~" Szalnak Beloiannisz u. 5. + + + + + -Pétervására Vörös1 Hadsereg u. 1.2. +c .. Szombathely Köztársaság tér 9. + + + + + PilisvöröSvár Semme_lwei~ köz 2. ol' ' . c~+ ~ ',__,., Köztársaság tér 31. + - ' '·-'-
Pomáz Kossuth Ir. u. 21. '+ Lenin u. -~· + + -
PöfóSil6~-. Kőssulh L u. 1: . , +! - - Télrílá.si 

.. 
Móricz Zs. u. + + Ráckeve EÖtvÖSiU~-3. + + Tapolca Lenin :tér 15. + + Rétság · JózsefA un/a. +" .. --' Tata Ady E. u. 7. + + Salgótarjan ·-Tanácsköztársaság tér 9.· + + + Tatabánya Ságvári E. u. 5/e + + + + + Úttörók u .--1-~ '·+ ,,.- Felszabadulás tér 12. + + 

Sarkad ·-·lenin. tér 18. ,,+ 'o;C':-;" 

"'" 
Tiszafüred Somogyi B. u. 29. + + SárbQgárd Ady .E. 'u. 151. + + Tiszakécske Béke téi 4. + 

Sátoraljaújhely --Kossuth tér 4. + ...."1. Tiszava-svári KosSuth U·.: 12. + 



Gy6gyswek 
az importjegyzék 

:Á -gyögfszertár_ helye Külföldi 
1. 6. inzuliri 

mellékletében 

Tokaj Kossuth-tér 14. +· 
Törökbálint Munkácsy M. u. 9. + ·-
TörökSzent-

miklós Felszabadulás u. 2. ·+ 
Vasvár Lenin u. 8. :~t""' . ,:...,.,:~-· 

Vác Március 1·5: tér 22. ;+ .+· + +.· 
Vátpalóta Táncsics u.--15. -rt: c ;+ 
Vásárosnamény Rákóczi ü. 30/b · . f;, ~t;'::;,-; j if' 
Vecsés' · Dózsa Gy; u: 1 O. '!-' . ,~:..._ 

János u. 20. + ·-,. + 
Veszprém Rákóczi u. 8. + + + 
Zalaegerszeg Kossuth u. 29-33. + + + + + 
Zalaszentgrót Dózsa u. 45; + + 
Zirc József A. u. 8. + + 

(A kijelölt gyógyszertárak jegyzékét összeállitotta: Péterfi Lászlóné.) . 

Az importjegyzék 1., 2 .. 3 .. 4. és 6. számú 'mellékleteiben az 
alábbi gyógyszerek szerepeinek (1986. május): . ,.,. · 

1.-számú melléklet. 

cOrirosyn DePot szuszpenziós 'in j. 2 mQ;:i!-~l:-\n:._~;-~i,:.· 
Oi-Adreson_-F-aquosum~amp~:~5 mg , , 
Doca szublingvális tabi. 1 mg 
lsmelin szemcsepp 5% 
JectoferJnj. 
Konakion drazsé 1 O mg 
Konakion i nj. 1 O mg 
Mestiiiöh ·drazsé· 60 mQ 
Oradexon tabi. 0,5. mg 
Ospolot tabi. 200 mg 
Ovestin in j. _1 mg 
Ovestin tabi. 1 mg 
Salazopyrin végbélkúp 0,5 g 
T ace tabi. 24 mg 
Timoptic szemcsepp 0,25%, 0,5% 
-Tosmilen szemcsepp_ 0,5% 
Vasopressin orrspray · 

·,952 

,_,_ 
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2. számú melléklet, 

Adroson tabi. 25 mg · . . . .. 
Ambinon amp. 30 NE+ 3 ml oldószer 
Antúran tabi. 1 00 mg 
Celestone tabi. 0,5 mg 
Colchicin salicylat tabi. 0,5 mg 
Efudix kenőcs 5% 
Eppy szemcsepp 1 % 
Ferrlecit inj. 
lmuran tabi. 50 mg 
lrgamid szemkenőcs -15% 
Keniadrin .-tabi.- 5 mg 
Locacortell-Vioform fülcseppek 7,5 ml 
Methotrexate tabi. 2.5 mg 
I'Vlintezol ,szuszpenzió 30 ml 
Mytelase tabi. 1 O mg 
Oltan Eco szemcsepp 0,06% 
Oltan Eco szemcsepp O, 125% 
Orgametril tabi. 5 mg 
Pírnatucin hüvelytabl. 25 mg 
Pírnatucin krém 2% 
Protamin 1 OOO i nj. 
T alusin drazsé_ 0,25 mg 
Tanderil szemkenőcs 1 O% 
Terthrzine tabi. 10 mg 
Tiapridal tabi. 1 00 mg 
Thyranon tabi. 1 00 mg 
Tapostasin 3000 NIH-E 
Tremaril tabi. 5 mg 
Ultracortenal szemcsepp 0,5% 
Vibramycin gyermekcseppek 1 00_ mg 
Yomesan tabi. 0,5 g · · 

lnzulinkészítmények: 

Insulin Mixtard Nordisk inj. 400 NE 10 ml 
Insulin Novo Actrapid i nj: 400 NE 1 O ml 
Insulin Novo Actrapid MC inj. 400 NE 1 O ml 
Insulin Novo lsophane (NPH) i nj. 400 NE 1 O ml 
Insulin 'Novo Lente i nj. 400 NE 1 O ml 
Insulin Novo Lente MC in j. 400 NE 1 O ml 
Insulin Novo' Mónotard MC inj. 400 NE 10 ml 
Insulin Novo Rapitard inj. 400 NE 10 ml 
Insulin Novo Semilenie i nj. 400 NE 1 O ml 
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lnsul n Novo Semilente MC inj. 40.0 NE 10 ml. 
lnsul n Novo Ultralente inj. 400 NE 10 ml 
lnsul n Novo UltralenteM C inj. 400 NE HJ ml 

3. számú melléklet. 

Antibotulique·szérum A+ B 
Antivenimeux szérum 
Dicynone inj. 250 mg 
Endobil inj. 
Garasan szemcsepp 
lnactin_amp. 1 g 
lsoglaucon szemcsepp 12,5 Ing (1 O ml) 
lsoglaucon szemcsépp 25 mg (1 o ml) •.•. 
lsoglau6on szemcsepp 50 mg (1 O ml) 
Ottart Obucain szemcsepp 0,4% 
Otosporin fülcsepp 
Patentblau inj. 2,5% 
Pimafucin cseppek 2,5% 
POR 8 inj. 5 NE 
Sandosten-Calcium i nj. 1- O% 
Simplastin Test 
Styptanon inj. 20 mg , 
Trabicin amp. 2 g+3 ml oldószer 
Ultracain D-S forte inj. 
UltracOrtenal '!;>?emk~nőcs 0,5% 5 g 
Uramira inj. 60%. · 

4. számú melléklet. 

Adresen szuszpenziós inj. 250 mg 
Ad ribiastina i nj .. 1 O. mg +5 ml old6S.Zer 
Aidactone inj. 200 mg 
Alexan i nj. 1 00 mg 
Alexan inj. 40 mg 
Alkoran tabL 2 Ing 
Alloterin'inj:· 10 mg· 
Ancotil tabi. 500. mg 
Ancotil inf. oldat 1% 250 ml 
Arfonad amp. 250 mg 
Baypen inj. 0,5 g 
Baypen inj. 2 g 
Biliscopin i nj~ 38% "; ;_. -
B leocin amp. 15. mg 
Brietai--Sodium-amp. 500-mg 
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Celestone Chronodose-Sl:usZ:penziós inj. 6 mg/mÍ 
Claforan inj. 
Cordarone inj.-150 mg - -- --
Dalacin C inj. 300 mg/2 ml 
Desferal inj. 500 mg • 
Dexatopic krém, 15 g 
Di-Adreson F szuszpenziós inj. 125 mg/5 ml 
Dobutrex inj. 250 mg 
Dopamin inj. 50 mg 
Epanutin inj. 250 mg 
Estracyt amp. 300 mg 
Estracyt kapszula 140 mg 
Flaxedil inj. 40 mg 
Fluanxol dellOt inj. 40 mg 
Fungizone amp. 50 OOO NE inf. készitéshez 
Gastrografin oldat 
Gelifundol inf. 500 ml 
Geopen tabi. 500 mg 
Glucagon amp. 
Heminevrin kapszula 0,3 g 
Heminevrin por 5 x 4 g inf. készítéséhez 
Hexabrix 2 x 50 ml 
Hydro-Adreson aquosum 100 mg 
Hyperstat inj. 300 mg 
Hypertensin amp. 2,5 mg 
lmurán af!lp. 50 mg 
Intralipid -1 O% inf. emulzió 
Intralipid 20% inf. emulzió 
lsoprinosine tabi. 500 mg 
lsteropac inj. 
lsuprel inj. 0,2 mg > 
Jadamid infúzió 24% 250 ml 
Jadamid inj .• 300" 
Jadamid inj .• 380" 
Jodamid inj . .420" 
Jopamiro .200" 1 O ml 
Jopamiro '300' 1 O ml, 50 ml 
Jopamiro .370" 50 ml 
Lactulose inj, 
Lanvis tabi. 40 mg 
Likacin inj. 500 mg 
Licacin inj. 500 mg 
Lipiodol Ultra-Fiuide 38% 
Lomidine inj. 120 mg 
Mandeiamin drazsé 500 mg 
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Mandokefinj. 1.g 
Marcain i nj. 0,25% 
Marcain inj. 0,50% 
Marcain inj. 0,25%+adrenalin 0,0005% 
Marcain inj .. 0,50%-f'adrenalin 0,0005% 
Mefoxin inj. 1 g, 2 g 
Mestinon i nj" ·1 mg _ 
Metopiron kapszula 250 mg 
Metypred tabi. 4 mg 
Metypred inj. 40 mg/ml 
Metypred inj. 250 mg 
Maxitil inj. 250mg 
Mipropaque HD oral_ 
Narcanti inj. 0,40 mg 
NaMarTkapszula 50 mg 
NePresol amp. 
Netromycine inj. 
Nipr.iéle inj. 50 mg 
Nitrolingual inj. 5 mg 
Noveril i nj. 40 mg 
Oltan ldu szemcsepp 0.1% 
Omnipaque .180 mg J/ml 
Omnipaque 240 mg J/ml 
Omnipaque 300 mg J/ml 
Omnipaque 350 mg J/ml 
aradexon inj. 5 mg 
Parlo!Jel ta.bl. 2,5 mg 
Partusisten inj. 0,5 mg 

_ Partusisten tabi. 5 mg 
Penbritin inj: 
Pimafucin ,steril szuszpenzi6 2,5% 
Pimalucort krém 15 g 
Polymyxin B amp. 
Prontobario ·color\" 400 g 
'Pi'óiitobi:ltio- H.- D~ 
Prothromplex TIM 4 amp. 
Regitin ·inj. 1 O·mg 
Raptilasa inj. 
Resonium A 
Retin-A krém 0,05% 
Retin-A oldat· 0,1% 
Roémalat Konzentrat 
sacurapen inj. 0,5 g 
Sec~rop_en_ i nj. 2 g 
SecuropeJl:.tnj._ 5, g: 
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Spongostan zselatinszivacs 
SP 54 i nj., drazsé 
Streptase amp. 
Thioctacid inj. 
Tiapridal .i nj. 
T ras i cor am p. 
Trental inj. 
T rental 400 drazsé 
Ubretid inj. 1 mg 
Ultracoin inj. 1% 
Oltracain inj. 2% 
Oltracain hyperbar 
Ultrpc·aió"1% és -2% ~Suprarenin i nj. 
UltracortEm _H vizoldékony inj. 
Uromiio·-75% 
Vancocin- amp: 500-mg 
Verparnil inj. 
Vibramycin amp. 200 mg 
Vibi'alnYcin szirup 200 mg 
VurriOn inj. 
Zinacel inj. 250 mg 
Zinacef. inj.;75Q mg 
Zinacef i nj. 1 ,5 g ... --. 
Zolysa lio!. amp. 750 E 
Zovirax szemkenőcs 
ZoViráX-itlj. 

Aldecin irihaler 
Atrevent aerosol 
Auxison aerosol 
Berodual aeroscil 
Berotec aerosol 

6. számú melléklet. 

Convulex kapszula 150 lllg 
Convulex kapszula 300 mg 
Convulex tabletta 300 mg 
Convulex szirup . ' 
Cordarona tabi. 200 mg 
Dapótum D inj. 
Oiprophos inj. 
Fluanxol depot in j. 20 mg 
Intill kapszula 
lntal Spinhaler (porlasztó) 
Leponex tabi. 25 mg 
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Leponex tabi. 1 00 mg 
Madopar tabi. 
Mexitil kapszula 200 mg 

· Neo-Gilmytmáftabl. 
Noveril drazsé 80 mg 
Noverit tabi_. 240 mg 
Ra'Verö'h' inj.- · 

-Rumalon i nj. 
Salazopyrin EN tabi. 
Spiropant 'oldat 
Spiropeni tabi. 
Tauradon inj. -·1 O-mg 
Tauradon inj. 20 mg 

·rauredön ink 50 mg 
Tigason: kapszula 1 O mg 
Tiga·sbn kapszula 25 mg 
Vérparnil tabi. 40 mg 
Zaditen -szirup 
Zaditen tabi. 

( 
KfgyómáTáS elleni és húsmérgezés elleni szétúM ·-tartására~"-

• . _ kijelölt intézmények. .. . •·. ·•... . ·. · . · .••. 

Af1tivenim8ux Szérum (5 ml): . 
'A: Gyógyszertárak: 
B~d~Pe;( -.-- .. - - - -

VI.. Leniri krt 95. (Tel.: 114-439) 
VI L, Rákóczi út 86. (Tel.: 429-187) 

Bii~s-i<iikún ineÚye 
Kecskemét, Szabadság tér 1. (Tel.: 21-039) 
Bugac. Szabadság tér (Tel.: 5) 

Bórsod-Abaúj-Zemplén megye 
'····Miskdtc;·széchimyi u. 3-9: (Tel.: 35--951')" • · ·•· ··"· 

• Miskolc, Kun B. u. 2. (Tel.: 35--935) 
Abaújszántó, Kossuth tér 19. (Tel.: 49) 
Erdőbénye, Hunyadi u. 17. (Tel.: 11) 
Gönc, Rákóczi u. 67. (Tel.: 1) 
Pálháza. Dózsa Gy. u. 114. (Tel.: 7) 
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 4. (Tel.: 10-45) 
Tokaj; Kossuth tér 14. (Tel.: 34) 
Tolcsva, Kossuth tér 33. (Tel.: 5) 
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Gyár-Sopron megye . _ · .. . . • 

Sopron. Május 1. tér 35. (Tel.: 1 h530)• 
Bősárkány, Petőfi u; 85: (Tel.: 18) . •: 
Lébénymiklós, Felszabadulás u: 84. (Tel.: 60•052) 
Jánossomorja,fürstS. u. 2. (Tel.: 13) 
Győr, Árpád út 47. (Tel.: 20.488) -' 

Pest megye 
Dabas, Biksza Miklós u. 434. (Tel,: 175) 
Vác, Március 15. tér (Tel.: 10-920) 

Somogy megye 
Kaposvár, Kossuth tér 4. (Tel.: 11-402) 
Csurgó, Csokonai tér 4. (Tel.: 17) 
Segesd, Kossuth u. 28. (Tel.: 14) 
Kadarkút, Petőfi u. 4: (Jel;: 13) 
Marcali, Rákóczi u. 6-12. (Tel.: 45) 
Somogyszob, Petőfi u. 9. (Tel.: 4) 
Nagyatád, Korányi u. 4. (Tel.: 14) 
Szulok, Béke u. 6. (Tel.: 12) · 
Böhönye, Fő u. 29. (Tel.: 5) 
Nagybajom; Kossuth u. 41. (Tel.: 18) 
Kutas. Petőfi u. 30. (Tel.: 2) 
Barcs, Lenin u. 23. (Tel.: 56) 
Berzence, Szabadság tér 12. (Tel.: 19) 
Somogyvár, Kossuth u: 60. (Tel.: 15) 

Za!a'megye 
Letenye, Szabadság tér 15. (Tel.: 35) 
Keszthely, Kossuth L u. 37. (Tel.: 12-340) 
Zalaegerszeg, Kossuth L u. 29-33. (Tel.: 12-3~9)· 

B. Egyéb intézmények: . .. . .: - _ . , 
Fővárosi Tanács Gyógyszertán KozpontJa, Kozpont1 raktar 

Budapest, IX. Csillagvirág u. 8. ' 
Korányi Frigyes és Sándor Kórház , 

Budapest, VII., Alsó erdősor 7. (Tel.: 223A57) 
Állatorvostudományi Egyetem, Parazitológiai Tanszék 
. Budapest, VII., Landter Jenő u. 2, (Tel.: 427-701) 
Természettudományi Múzeum, Herpatológiai Osztály 

Budapest, VIli., Baross u. 13. (Tel.: 130-035) 
Bács-Kiskun Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Központi raktár, 

Kecskemét, Izsáki u. 8. (Tel.: 20-502) 
Borsod Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Központi raktár, 
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Miskolc, Kazinczy u. 17. (Tel.: 36-771) 
SZOT Üdülő, Hollóháza-Lászlótanya (Tel.: 8) . ,:. ·: 
Pest Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Központi raktár; 

Budapest, XIV;,.Uzsoki u. 36/a. 8-16 óráig (Tel.: 634-423) 
Somogy Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Központi raktár, 

Kaposvár; Nagygát u. 1. (Tel.: 11:,150) · 
Megyei Kórház Gyógyszertára, ·· 

Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 35. (Tel.: 13-596) • . . . . 
Zala Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Központi raktár, 

Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38. (Tel.: 12-385) 

Antibotulique szérum :O.+ B (20 ml) 

Gyógyáruértékesítő Vállalat . . . .. . 
Budapest, V .. Garibaldi u. 2. (Tel.: 313,350) 

Munkaszüneti napokon: 
703. sz. gyógyszertár ··l• · 
Budapest VII., Rákóczi út 86. (Tel.: 429-187). 

[Az Egészségügyi Mínisztérium80.144!1985 (E ü. K. 9.) EüM sz. kötie-
ménye alapján.] ·· · 

-, '' 

. Átültetett veséjíl betegek számára Prednisolon tabi •. térités
mentes kiadására jogosult gyógyszertárak: 

Budapest VI., Lenin krt. 95. 
VII., eéterfy. S. u .. 13. 
IX .. UllőLút. !21. < 

XII., Alkotás ·u. 1 /b 
Debrecen, Széchenyi u. 1 . 
Miskolc, Kun B. u. 2 .. 
Pécs, Széchenyi tér 1. 
Szeged, Klauzál tér 3. 
Szombathely, Köztársaság tér 9. . . - - -. 
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A GYÓGYSZERKÉSZITMÉN 
HATÓANYAG 

SZERINTI MUTATÓJA 



A szakirodalomban is használatos (pl. az Egészségügyi Világszervezet 
által javasolt vagy ajánlott gyógyszerkönyvi, kémiai) elnevezések telso· 
ralása kettős célt szolgál: 

a) segítségével könnyen azonosítható a MagyarórSzáQ(ln _fOrgalom-
ban levő gyógyszerkészitmények gyán (védjegyiett) neve; : · · · 

b) lehetőséget ad-annak megállapítására, hogy a hatóanyagok rriil'(en 
gyógyszerkészítnié"nyekben szerepelnek. ' . 

A más hatóanyagot is tartalmazó ún. összetett gyógyszerkészítmé· 
nyeket • -gal jelöltük. 

Egyes hatóanyagok neve·megváltozott; a VII. Magyar Gyógyszer
könyv nevezéktanát követtük a könyvben, ebben a jegyzékben azonban 
feltüntettünk egyes régi elnevez~seket is; -útalással a_ jele!Jiegire. (Pl.: 
amidazophenum--+ aminophenazonum.) 

Ne·m tartalmazza a mutató az infúziós oldatok, a szerobakteriológiai 
- ® készítmények, a diagnosztikumok és a -reagensek anyagait. 



acenocumarolum:-· Syncumar- tabi, ·. 
acefarso/um:~ .~.dragin ·hüvelyt~blJ ~-. 
acet8zolamidum: Fonurit tabi. 
ac~tylcysteinum~·IVlcl!.COSOivi_n olda~--- _.3 ,,·:'->-· 
aceiytil/ifitoXitft!m.:-·f\cíg~xin:JnJ:.:-.~aJiJ: .-"-'''·-·'=- ·--·.------·,··--··-' __ -._., .. _0".,_. • 

acicloviru'f': Zovira_x inj,.:.iv .. inf(l_z_i~_.~!!il.i _ZovlraJ(;S?BrJ:l_ken9_c;s_._ _ 
aCidiJffl' 8C'et)t!saticYiícuffl: Codej_r)_-~ch~al Ja b l._~,_ -Cpl~~riftabt. -:,lstopirir_t. 

,t_abl., Kalmopyrin tabi.'"', Pharodoran pálci~ák. . 
acidum 5-allyl-5-(~-hydroxypropyl)-barbltuncurn_--+ :prox1barbalum 

acidum -ljminocaproicum: Acepramin "<·j_nj., ... ,gran.,., Epsilon-
·.amifi'ocapronsayinj.-. .. ;,_.'",--·:. ·..:· _,':·--. _'-' .:··· 

8cidum. qscqrbiJ;Um: ~ercupa_r_ szir®~~~:-ferroplex drazsé"', Ge_rovit .kart-
Szula'' MorQaJln drazsé ... , Polyvitaplex 8 -drazsé", Polyvitaplex 10 
drazsé\ Rutascorbin tabi.~. Tetrar iv. inj .... ;Tetranetta iv. inj."-, Vitaco-· 
lan emulzió*, Vitamin C drazsé, inj. ~'-

acie/um boricum: Boragin hüvelytabl.•, Eppy szemcsepp•, HistazoJin 
oldat•, NaphazoJin oldat*, Timidon zselé• 

aCidum citricum: Magurlit gran.* . 
acidum dehydrocho/icum: Suprachol drazsé 
acidum etacrynicum -+ Uregyt tabi. 
acidum to/ic um: Folsav tabi., Polyvitaplex 1 O drazsé" 
acidum glutamicum: Glutaminsav tabi., Glutarec tabi., Glutar'sin int. 

oldat• 
acidum iodoxamicum: Endobil inj. 
acidum iomeglamícum: Falignest tabi. 
acidum iopanoicum: Jopagnost tabi. 
acidum iotroxicum: Biliscopin inj. 
acidum -lacticum.~ Timidon zselé~ 
acidum nalidixicum: Nevigramon kapszuia 
acidum nicotinicufn: Acidum nicotinicum inj., tabi., Paniverin inj.•, 

tabi.• 
acidum niflumicum: Donalgin kapszula 
acidum o-oxychinolinsulfonicum: Germicid. tabi.* 
acidum oxolinicum: Gramurin tabi. 
acidum paraaminomethylbenzoicum: PAMBA !nj. 
a_cidufn po!vmetbylenum_meta_-cres_o/-sulphomcum: Vagothyl oldat 
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acidum primulae: Coderette tabJ•, Coderit tabi. • 
acidum salicylicum: Lminden A .kenőcs•. Lorinden T kenőcs• ,_ Sudeol 
. oldat• . 
acidum tannicum: Novobarium por, rectális használatra'" 
acidum tartaricum: Timidon hüvelytabl. • 
acidum thiocticum: Lipoic acid drazsé, inj., Thiactacid inj. 
acidum undecylenicum: Zinkundan kenőcs'"' 
acidum valproicum: Convulex kapszula 
aciphenochinolinum lithium ----+ cinchophenum lithicum 
acriflavinium chloratum: Glycosept oldat" 
adrenalinum -- epinephrinum ;.; 
adrenalinum hyQr:ochloricum - epinephriniurll chioratum 
aescinum: Aescúsan .drazsé:": 
aescu/lnum:: AhavenQJ- draZsé ... -cseppek• 
sethambuto/ium chloratum: Sural tabi.. 
aether aceticus -+ aethylium aceticum 
aether ad narcosim: Aether ad narcosim 
aether chioratus- aethylium chioratum 
sethero/eum cinnamomi: Fagifor szirup" 
aetheroleum eucalypti: Diapúlmon-olajos -inj.• <··--

aetheroleum lavandulae: Opedeldok gél" 
aetheroleum menthae piperitae: Fagifor szirup" 
aetheroleum millefolii: Hemorid kenőcs, véQbélkú'p*, Noditran végbél

kúp" 
aetheroleum terebinthinae: Capsoderma kenőcs" 
aethinyloestradiolum: Ambosex subling. tabi. •, Anteovi n tabi. ","Bisecu

rin tabi.•, Limavan tabi.", Mikrolollin tabi., Ovidon tabi.";. Rigevidon 
tabi." 

aethionamidum: Rigenicid drazsé, végbélkúp, int. oldat készítéséhez 
aethisteronum: Limavan tabi." · · "'"--. 
aethy/butylthiobarbitalum natricum: Inaetin inj-.;·Venobarbital inj. 
aethylenglycolum monosa/icylicum: Bayolin-kenócs", Nicof/ex 'kenőcs* 
aethylium aceticum: Plastubol spray" 
aethy!ium chloratum: Chloraethyl 
aethylium nicotinicum: Nicoflex kenőcs* 
aethylmorphinium chloratum:-Dolor tabi.* 
aethymizolum: Ethimizol inj., tabi. 
aethynodiolum diaceticum: Bisecurio tabi.", Continuin-tabf;. 

· albumen tannicum: Bolus adstringens tabi.'"' 
sicuronium chloratum: Allofer_in inj. 
allobarbitalum: Demalgonil inj.*, cseppek• 
a!lopurinolum: Milurit tabi. 
ally!oestrenolum: Turinal tabi. 
aloinum: Artin drazsé* 
aluininium aceticum tartaricum borícum: Alsol-kenőcs 
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alumínium hydroxYdaturir Almagel :?Zi.Jszp~~. AIMagei.A:szuszpt;. 'Alu

mínium -hydroXYdatum por, tabi.
aluminiuf!1•magáesium-hydroxydatum-carbonicum-hydratum: Tisacid _ -

tabi. " ~ .. ., . 
alumínium· sulfuricum: Burafix tabl;:·-
ambazonum:rfaringose·pt tabi; 
limantadinium chloratum:Viregyt:..K -kápsiulá 
ambenonium chloratum: Mytelase tabi. 
amidazophenum .-- aminophenazonum 
amikai:inum:_ Likaci n i nj; --.-. _ - . 
arhinophenazonum: Amidazophenum tabi. •. Antineuralgica tabf._•, Asth-

mamid tabi:~;·.Barbamid tabi.", Demalgon.tabl;•;y_égbélkúp".,·Demal" 
gonil inj.", cseppek\ Do.lor tabi .. ", <3er/llic1di.tabL~;;végbélkúp, Germi
cid C végbélkúp", Hypanpdin-,wgbéiRúJ>';;,l(afil itabh'-.cKefalgin.dra-

• zsé", Meristin tabi.\ végbélkúp".; Sálvador,tabt:;.Steralgin jnj,!'''·~ ~ 
aminophyllinum: Diaphyllin tabi;, • végbélkúp;' Diaphyllin gluteosum 

inj:~ Oia_phyllin venosum inj. ,. __;;-:~ -~~;. ·;7,-,--
amiodaronum ·chloratum: Cordarone-mJ.-,·1abl. 
·amitripty/inurri: Teperin drazsé:inj. .. ,·.-: -,, -
ammonia·soluta 10%: Ammónia párna,.Opodeldok,gél" 
Biriinoilium··bitumensulfonicum.;J3iuhg "kenőcs··--·.,,-,'-·,:._ 
ammonium.chloratum:-Ammoniúm chioratum drazsé, Radipon tabL 
amobarbita/am: Dorlotyn tabi:, Tardyl tabi." 
amphethaminium phosphoricum: Aktedron inj., tabi. 
amphotericinum: Fungizone i nj. '- - ,·_;·.· -. '. · 
arrl;Jicillinilm: Aiiipicillin gran: szirupkészitéshez, Penbritin-ínj • .-Semicil:-

lin kapszula· . ··--'-- ._',_, _- - . -
ampiCillin.Um anhydricum: Penstabil por szirup készitéséhez 
árilyliufn>nitrósum:. Amylnitrjt -párna 
aiJjjiOtensinamidum: -HypertenSio i~j; 
aprotininum.<:-Górdox_. i nj; ;·-~ __ :-·· , 

\-; 

arginum:-.Giutarsin-_inf..oldat"' , ___ . __ ~ __ ____ _ 
articainiUm ch/Oratum:-Uitracain inj;,c.Uitracain. OS forte,inj.:"', -Ultracain 

5%---hyperbar itlj.-•, Ulti'acain-SUpra'renin..inj:~ 
atropinium methylbromatum: Stéralgin -i nj:~ 
atrOpinium methylnitricum: Meristin végbélkúp• 
·'litltifiihiUífr"Suffaricum:-·A:sthmam·id- ta-bi. •. 'Atropinum'·sulfur_icum-:-inj~; 

tabi., Medivaler csepp-ek•, Morphinum hydrochlöricum-.2%- + Atropi·-, 
nUm· sulfuricum 0,05% i nj./,,. -Reasec csepp*, tabi.~ · 

aliróthlomalicum natrícum: Taured ön inj. 
axerophtholum: -+---rétinolum'_ . -,: 
azapropazonum.: Prolixan- 300· kapszLila 
_azathioprinum: lmuran -inj;, tabi; 
az/Ocillinum: Securepen inj. 
azophenum ~- phenazqnum i. 

azophenum coffeinum citricum - phenazonum coffeinum citri_cum 
azulenum: Azulenol kenőcs, Nodicid kenőcs~ 

baclofenum: Baclofen tabi. 
balsarnum peruvianum: Zenon .kenőcs" 
barbitalnatrium - barbitaium natricum 
barbita/um: Salvador tabi. • 
barbitaium natricum: Barbarn id tabi. • 
barium sulfuricum: lntestibar, Micropaque colon, Micropaque HD orat 

Novobarium por orális használatra, Novobarium por rectális haszná
latra•, Prontobario H. D. por, Prontobario colon por 

beclomethasonum dipropionicum: Aldecin aerosol 
benactyzinium chloratum:·. Gapana tabJ. • 
beneye/anium hydrogenfumaricum: Gapona. inj.•, ·tabt*, Halidor inj., 

tabi. 
benserazidum: Madepar .. 250" tabL" 
benzocainum: Almagel A szuszp. ~, Diaphyllin gluteosum _inj.• 
benzy/ium benzoicum: Dicaptol olajos inj.*, Novascabin emulzió":.
benzylium nicotinicum: Bayolin kenőcs* 
benzy/penicillinum ka/icum:-·.Penicillin inj., PrompteilJin szuszp, inj.*, 

forte szuszp. in j.~ 
benzylpenicillinum procainicum: Prompteillio szuszp. in j.*, forte szuszp. 

in j."', Retardillin szuszp. i nj. 
beta-.galactosidasum: Galantasa por 
betainium .cbloratum: -Betacid pasztilla* 
betamethasonum: Celestone tabi. 
betamethasonum aceticum: Celestone chron. i nj." 
betamethasonum natricum: Garasan szemcsepp• 
betamethasonum dinatrium phosphoticum: Celestone chron. i nj. • 
betamethasonium dipropionicum: Diprophos inj." 
betamethasonium natriumphosphoricum: Oiprophos inj.'' 
bisacodylum: Videx tabi. 
bismuthum subgallicum: Bal us adstringens tabi. .. , N adieid kenőcs* 
bismuthum subnitricum;·- Dermafari ne· sebhintópor* ,- Nilacid tabi.~ 
bleomycinium chloratuni: Bleocin i_nj. 
bo/us alba: Boi us adstringens tabi. •, Bolus Jaxans tabi... --;;, 
bromacetocarbamidum --+ carbromal.um 
bromhexinium chloratum: Paxirasol inj., oldat. tabi. 
bromisovalum: Albroman tabi. 
bromocriptinum: Parlodel tabi. 
bromvalerocarbamidum --+ bromisovalum 
broxaldinum: Septolon tabi." 
broxychinolinum: Septolon tabi.* 
buforminium chloratum: Adebit tabi. 



bupiítticainium'chloratum: Marcain inj., Marcain-Adrenalin inj:;~">' 
butobiJrbitalum: BelletovaHabl. ". Bellaid drazsé", Etopurin -tabi.\ Eto" 

val tabi., Etovaletta tabi., Rutophyllin ta bt • 

calcitonirwm: -Mia_calcic in j._ · --- · -,_, . 
calcium ·acetiCum:- Bui'ofix tabi . .,, FagitOr- szirup*--, 
calcium aceticum anhydricum: Trypsin sebhintőpor~. 
calcium-carbonicum: Calcium-Sandoz pezsgőtabi.<>:~--Kalmopyrin tabl.*-
calciuril chloratum: Calcium chloratum· inj. _·.,:, 
calcium-dinatrium edeticum: Edtacal--inj,, Prophy.ledta·tabl. 
calcium dobesylicumi noxiúm _-tabi. 
calciuf11 gluconicum: ,calcilnusC>irij., --Qi_ICiphepr_iO_'~ab_L~-,";::<·--- · 
calcium gluconolactobionicum: Sandost'etf•:calcium:--i-nj;!'"- · · 
calcium 'glyCerinbphosphoricum--(2'H20}:'·'Neí.Jpon -drazsé~--... _ 
calciúm hydrogenphosphoricum: Calciphedrin tabi.*; Ca Idea· tabt;·t--' ' 
calcium hypophosphorosum: Erigoil:szirup* 
calcium /acticum: C-alcium 'laeticum ·-tabi:; C-alde·a- tabi.* 
calciUm lactoiJiuconicum: Calcium-Sandoz -pézsgötabJ.-1!, Sandosten-

Calcium pezSgőtabl. * _ r -· 

catcium~--methylarsomcum:- .Strychnotoriin':''lirazsé .. ;·-_ Yohistrin mastt. 
drazsé"--

calciiJm paritothenicum: . .Pölyvitaplex 10 drazsé:'. 
calcium phosphoricum--...+- calcium hydrogenphoSphoricum 
camphora: Capsoderma kenőcs*, _Q_iapulmOn-olajos. i nj.'"', Gerosan-.ke.:.._ 

nőcs*, Hemorid kenőcs", végbélkúp'"',-_:-Nodicid· kenőcs·\ ·Noditran 
végbélkúp'. Opodeldok gél", Sudeol oldat' e:c' 

capsaicinum: Capsoderma kenőcs~. -NiCollex kenöcs*--
captoprilum: Tensiomin- tabi; 
carbacholum: Carbachól -szemcS'epp 
carbamazepinum: Stazepine ta b L . - , 
carbamidum:- ·chlorocid··sebhintőpor* ~ 'Res'eptyi-Urea ·sebhintőpoi" 
carhamidum peroxydatum: Hyperal tabi. 
carbeilicillinum::Carbenicillin:,itij: ·· 'o\\,:~\· .. ~ 
carbO activatus: .AIIochöl drazsé";: Carbo-,acti'Vatus.;tabl:' 
carbromalum: Dernalgon tabt•, végbélkúp•; Somben tabL 
é8ióíitiiiiüduffl.t Blié'áibiui4ábl. ·-·"; ·: .-·" __ " · ~- · 
catiildacillinum natricum.; Geopen··tabl. 
carisoprodolum: Scutamil-C drazsé'"' 
cefalexinum: Pyassan kapszula 
cefamandolum: Mandok-ef inj. 
cefoperazonum natricum: Cefobid.inj. 
cefotaximurri: Claforan ihj. 
cefoxitiriuffl natdcum: Mefoxin inj. ';;._c; 
ceftriaxonum: Rocephin inj; 

i 
l 
i 

cefuroximum: Zinacef inj. 
cellulase-concentratum: Cotazym forte tabi.* 
cetrimonium bromatum: Timidon hüvelytabl.\ zselé*, Yohistrin masc. 

szuszp. i nj.* 
cety/pyridinium bromBtum: Sterogenol oldat 
chinidinium sulfuricum: Chinidinum sulfuricum tabi. 
chininium anhydricum: Oiapulmon-olajos -inj.* 
chininium chloratum: Timidon zselé" 
chininum hydrochtoricum- chtmnium chioratum 
chloralhydratum: Hemorid kenőcs*, végbélkúp" 
chioraium hydratum- chloralhydratum 
chlorambucilum: Chlorbutin tabi. 
chloramphenicolum: Chioraeid drazsé, inj., kenőcs, szirup, sebhintő

por*, Chioreeid-H kenőcs*, Hydrocortison-Chlorocid -szemkenőcs'", 
Nodicid kenőcs" 

chlorbutanolum - chlorobutanolum 
chlorchinaldolum: Chiorasan kenőcs 
chlorcresolum: Arugeen spray .. 
chlordiazepoxidum: Elenium drazsé 
chlorhexamidum: Oradian tabi. 
ch/orhexidinium chloratum: Alkcema kenőcs"', Alksebor kenőcs'"', Dexa

topic krém" 
chlorobutanolum: Daedalon végbélkúp•, Daedalonetta végbélkúp 

gyermekeknek* 
chlorochinium phosphoricum: Delagit inj., tabi. 
chlorogenium: Neomagnol tabi. 
chlórophenum: Arugeen spray" 
chloropyraminium chloratum: Suprastin inj., tabl:
chlorotrianisenum: T ace tabi. 
chlorphenterminium chloratum: Desopimon tabi. 
(4-ch/orpheny/)-3.4-dich/or-benzolsulfonamidum: Reseptyi-Urea 
sebhintőpor• 

chlorpromazinium chloratum: Hibernal csepp, drazsé, inj. 
chlorpromazinum: Hibernal végbélkúp, Hibernaletta végbélkúp 
chlorprothixenum: Chlorprothixen inj., tabi. 
chlortalidonum: Hygroton tabi. 
chlorzoxazonum: Myoflexin tabi. 
cholecalciferolum --...+- colecalciferolum -
chymotrypsinum,- Zolysa por oldatkészitéshez 
cianidanolum: Catergen tabi. 
cimetidinum: Histadil inj., tabi. 
cinchophenum lithicum: Gerosan kenőcs· 
cinnarizinum: Stugeron tabi. 
cisplatinum: Platidiam inj. 
cleinastinum: Tavegyi in j., szirup, tabi. 



clenbuterolum chloratum: Spiropent. szirup: tabi. 
clindamycinum: Dalacin.;C inj. 
c/iochin_ofum: locacorten;.Vioform· fülcsepp•, Lorinden·~c kerfócs*, 

Prednisolon-J kenőcs* -·-
clofibratum: M-isclerori kapszula _ 
clomethiazolum:-Heminevrin kapsZula~-pOramp. infúziókészitéshei: 
c/omifenum citricuin:- CIOStiJDegyt-tabl:-:> -·:.--- -_c: ., 
clonazepamum:-AntelePsin tabi. 
clonidínium chloratum: lsoglaucon szemcsepp 
clopamidum: Brinaldix tabi., Viskaldix tabi.* 
elorano/o/um chloratum: T obanum tabl.
clotrimazolum: Canesten kenőcS, oldat, hüvelytabl::-
clozapinum:-leponex .inj;, .tabL -i-: , ______ -~,<- .. , :----; , __ 
cocarboxy/ase:-CocarbOxylase·inj;...-__ ._ :,. __ ;:--- - _ 
codeinium ··chloratum: _--Codeinurii -hydrochloricum-··-tBbl;-," ·coderetta 

tabi.·. Coderittabl. •• Domatrin inj.•.tabl. •; Erigon szirup•. R idol inj.•. 
tabi.·. végbélkúp • 

codeinium phosphorícum: Codein-Acisal tabl.*,=--steraiQin i nj.* 
codeinum: Meristin végbélkúp*, Radipon tabi.* _ -
codeinum hydrochloricum-+ codeinium.chloratuni -:,-- :.:..'.'';,·.--
codeinum--phosphoricum ~- codeinium-·-=phosphoricum\~-- _- · 
coffeinum: Antineuralgica tabi.*, Hypanodin végbélkúp*,. Karil--tabl. , 

Kefalgin d~azsé*,_-Ouarelin-tabt*-. Salvador tabi.*, Secaddl- -drazsé*; 
Salvasthmm tabi: . 

coffeinum natrium benzoicum: Acidotest·tabl. + -drazsé*, Coffeinum 
natrium benzeicum inj.. · 

ciJichicinium sa/icylicum: Colchicin Salicylat tabi. 
c_o/ecalc!f~rolum:. Vitamin 0 3 olajos irij., drazsé, olaj 
cor_badrmtum chloratum: Corbocai n i nj ... 
corticotrophinum:-Exacthin inj. ·; ·-
cortisotJUm-acetiCum: -Adreson szuszp. ih j., tabi. 
cuprosum chloratum: Fercupar drazsé* 
CYB!JOCobalaminum: Fercu~ar drazsé*, szirup~.- Geravit kapszula'"", Poly

VItaplex 8-drazsé*,--Polyvttaplex 10-drazsé~. Sirepar-inj;*-, Vitamin-812 
inj.· ' -o} 

cy~lo_i:Jarbitalum _calcicum_: Hy_p_novai-Calcium t~bl. 
l:Ycládrihtim:- CYclopent sZemcsepp : ·: 
cyclophosphamidum: Cyclophosphamid drazsé. inj. 
cyc/oserinum: Cycloserin-tabl., 
cyproheptadinium chloratum: Perital szirüJ),-tabl. 

-cytarabinum: Alexa n inj.· ·- .. , 
cytisinum: Tabex tabi. -,~;.-~· 
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dapsonum: Diaphenylsulfon tabi.-, 
debrisochinium sulfuricum: Tendor tabi. 
dei:taflurum: Elmex gél*,_ oldat* 
deferbxáminum: Desferal inj. 
deslanosidum: lsolanid csepp, inj., tabi., végbélkúp 
desmopressinum: Adiuretin SD orrcsepp 
desoxycortonum aceticum: Oecosteron olajos· inj., Doca subling .. tabi. 
dexamethasonum isonicotinicum: Auxison aérosol - ·------~-" 
dexamethasonum: Oexapolcort N spray'"",. Oexatopic krém*, Oradexon 

tabi. 
dexamethasonum natriumphosphoricum: Oradexon- i nj. 
dexetimidum: Tremblex i nj. 
dexpanthenolum: Alksebor kenőcs*, Au robin kenőcs*, Panthenol spray, 

inj., tabi;, Phlogosam hab'"", Vitacolan· emulzió*. 
dextranomerum:·Crupodex sebhintőpor · 
diaethazinium chloratum: Aparkazin drazsé, inj. 
diaethylaminium sa/icylicum: Aciphen kenőcs 
diaethylstilboestrolum dipropionicum: Syntestrin drazsé, olajos inj. 
diazepamum: Seduxen inj;*;-'tabl:,- szuszp. 
diazoxidum: Hyperstat inj. .,.~" · · o'.; 

dibenzepinium chloratum: Noverit drazsé, inj., tabi. 
dichlor:..·diaethy/-sulfuratum: Psoriazin kenőcs 
dic/ofenscum natiicum: Voltaren bélben oldódó drazsé 
dienoestrolum: Dienoestrol kenőcs 
digitoxínum: Carditoxin tabi. 
digoxinum: Oigoxin.csepp, inj., tabi. 
dihydralazinum mesylícum: Nepresol i nj; ·'- ·. 
dihydralazinum suHuricum: Oepressan tabi. 
dihyd;ocodeinium hydrogentartaricum: Hydrocodin i nj., ·Oldat, tabh. 
díhydroergocristinum: Anavenol cseppek*, drazsé* 
dihydroergotoxinium mesylicum: Redergarn cseppek, inj., tabi. 
dihydrotachysterolum: Tachystin olajos oldat 
diisooctylium phthalicum: Plastubol spray*· 
dimenhydrinatum: Daedalon tabi.. végbélkúp•. Daedalonetta végbél-

kúp gyermekeknek"' 
dimenthylium phtha/icum: Novascabin emulzió" 
dimercaprolum:- Dicaptol olajos-1nj.'"" · 
dimethindenum maleinicum: Fenistíl cseppek, gél, retard tabi. 
dimethylamino-acetylphentiazidum.: Ridol i nj.*, tabi.*, végbélkúp* 
4-(3-dimethylaminopropyliden)-4.9-dihydrobenzo(3)-thieno-(2.3-
b}-thiepinum chloratum: Dithisden tabi. 

P-dimethyl-glutarimidum: Redimyl inj. 
dimeticonum: Foli1arex spray, Sicol spray* 
dinatrium chromoglicicum -+ natrium cromoglicicum 
dinbprostum: Enzaprost F inj. 
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o-dioxyphenyl-propanolaminium chioratum -+ corbadrinium chiora-
tum __ ·_. _ 

diphenoxy/atium__-_ch/oratum: Reasec csepp":,-_tabl/'- ···'"'·' 
distigminium bromatum: Ubretid i nj. · 
disulfiramum:-Antaethyl.::tabl. 
dobutaminum: DobutreX"-inj. 
. docus{Jtum natrictim:~(;onferon kapszula* 
domperidonum: Motllium tabi. 
dopaminium .chloratum: Dopamin in j. infúziókészitéshez 
doxor_ubicinium_chlorQtum: Adribiast-in ínj. 
doxycyclinum: Doxycyclin.kapszula, Vibr.amycin inj . .infúziókészítéshez, 

szirup '',1_\·~-
droperido/um:· Draperidol inj:L- -_ ~ ,__ _, ::· .. ·:.,:,- _, _ _ --·'-- ;.-,._ ___ -"_.-,<,i.;;:,._--.. :-.-. ----·' 

drotaverinium chloratum: -Bispan'tabh~, .Nf3otroparii11:.~1:il-.t'í No-;.Spa_ illj., 
tabi., Quarel in, tabi.*, Paniverin·iflj;~'.<tabl.:~.~ TriospBn;;tabl. ~---.. :/ __ ,_,_ ... . : .. 

duodenum -siccum:- Dipan~rin drazsé"'· 

ecoihiopatum iod8tum: Ottan Eco.s_z_emcs~PP . ·.- .. :_·-~-~~;_\ __ 
ernetinium chloratum~· Libexin:cqmbinatum.tabl.-\: Rac;iipon_,.tabL-~-:,- _, 
ephedrinium- chloratum:- Calcjphedrjn- tabi ... , .Coderetta \tabi. '!'.,,,Coderit 

tabi.*, Oepersolon orr~ és. fülcseppek*, Epherit Joj.;-:tabh;'<NoditraO 
végbélkúp"', Solvasthmin tab-t.-~.; Tetracor~Ephéi-it-.-csepPek~~--- · _, : 

e{lhedrinum: Hemorid kenőcs"', végbélkúp"':__ ., 
ephedrinum.hydrochloricum- ephedrinium chlora_tum) · __ ,, .,._.. 
ep~nephrinfum chloratum: Hemorid ·kenQcs*, .. :Uitracain-Suprarenin jn]. • 
epmephrin!)m: _Eppy s_~emcseppl', Hemorid végbélkúp*-;. Lidocain-~-Adre
.-.nalin inj."'_. ,_ Marcain-Adrenalin inj.*, Neotonota_in-.inj:.\ Nodiéid--:ke-;,. 
,nőcs·, ;Noditran'végbélkúpr, Tonegen ink ,oldat, Ultracai n O".S,forte, 
inj."' _ _ ". __ ,._ .... _ ~.~_. ._.~~.;;... 

ergocalciferiJium: Caldea tabl:~,--qerovit kaps:Zula*;-.Ne.ogranórmon ke
nőcs·. Polyvitaplex 8 drazsé\ Polyvitaplex 10 drazsé'; Vitamin 
A+ 02 drazsé*, olaj\-olajos _inj.*, forte olajos inj;* _ --, 

Brgometrinium hydr_ogenmli/einlcum.: :-frgometr1n ._inj.-i. Neo.;.Gynofort 
cseppek* . -:: ____ , ·· -:~_,, 

ergomatrinum maleinicurri:,.;.~.-:--,ergometriniuln -hydrogenmaleihicum 
ergotaminium---tartaricum: Ergarn ~inj:~ ~·oldat, '·--Kefalgin""'drazsé~:;·:N·eö;. 

, Gy0otort cseppek", Seéadol drazsé", , '" '"' , ' 
erythromycinium: Ervthran gran.<Sziruj:fkészftéséh_ez·:;._·, ~.-.'-. · 
eryth;omycinum. estolicum: .Eryc kapszula,cfryt_hron1ycii1 ·ta bt:;· ErYt-hro-
rilycin _lactobionat.inj. . ~:·--~--,··L_, ___ ;,; .. .<--;·.··.:.·--;'.-:- , .. . --
_es(ramustin_ium phosphoricum: Estracyt:inj::, -kariszulá·-:-··' 
etamsylatum: Dicynone inj. · · 
ethambutolum chloratúrp-: -'-+_ aethambutolium chioratum 
ethosuximidum:- Suxilep kapszula ,--:-_,·c-c·.,,_,"'· 
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etoxazenum: Acidatest tabi. + drazsé .. · 
etretinatum: Tigason kapszula , 
extractum allii sativa siccum: Allochól drazsé• __ , __ . 
extractum belladonnae siccum: Artin drazsé", Kefalgin drazsé~
extractum_ fe/is tauri siccum:·AIIochol drazsé*, Cotazym forte tabi.'"" 
extractum hepatis hydrolysatum fluidum aquosum: Sirepar. inj ... _ 
extractum hepatis siccum: Fercllpar drazsé", szirup .. 
extractum humuli lupu/i siccum: Hovaletten drazsé*-. legatin-dra2Sé* 
extraCtum pancreaUs: Neogranormon kenőcs .. 
extractum prostatae: Raveron inj. 
extractum rhei siccum: Bolus laxans tabi. .. 
extractum strychni siccum: Artin drazsé* 
extractum urticae siccum: Allochol drazSé* 
extractum Valefianae alcoholicum f/uidum;oMedivaler cseppek .. 
extracfum valefianae siccum: Hovaletten drazsé"', Leg8tin-drazsé .. , Vale-

riana camp. drazsé'"" ., 

fendilinium chloratum: Sensit drazsé 
fenilmercuriboricum: - phenylhydrargyrum boricum 
fenatero/um bromatum: Berodual aerosol·, Berotec aerosol, Partu-sisten 

inj" tabi. 
fentanylum: Fentanyi inj. 
terrisorbito/um citricum complexum: Jectofer inj. 
terrosum ammonium sulfuricum: Fercupar szirup .. 
ferroSlflJ1 sulfuricum: Conferqn kapszula*, Fercupar drazsé'", Ferroplex 

draZsé* 
ferros um su_lfuricum siccatum: bébé-Tardyferon retard drazsé'":, Tardyfe-

ron retard drazsé~ 
ferrum lacticum: Fagifor szirup* 
ferrum oxydatum saccharatum: Athenstaedt oldat 
ferrum sulfuricum oxydulatum -+ ferrosum sulfuricum 
f/ucytosinum: Ancotil infúzió, tabi. 
flumethasonum piva/icum: Locacorten-Vioform fülcsepp*, Lorjnden_A 
kenőcs\ lorinden C kenőcs*, lorinden T kenőcs"' 

fluocinolonum acetonidum: Flucinar kenőcs,_flucinar N kenőcs* 
fluorouracilum: Efudix kenőcs, Phtoruracil. i nj. 
flupentixolum d_ecanaieum; Fluanxol-depot--inj-. 
fluphenatinum: Dapotum D inj. 
fluspirilenum: -lmap szuszp. in j. 
fol/icufus stimuláló hormon (FSH): Pergonal i nj, • 
fosfestrolum: Cytonal.-inj. 
ft;angulaemodinum: Cholagol oldat'" 
furazolidonum,' Noditran végbélkúp" 
furosemidum: Furosemid inj., tabi. 
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galanthaminium bromatum:. NiValin illj. 
gallaminium triaethiodatum: Flaxedil inj. '-' -
gelatina:- Gelaspon __ -,.;·__ --- · >-- .-.. ·-

gentamiciniuin:$iJ/furiCúm:_ Gentamy-Cin hab aerosol, -krém 
gentamicinumrG_arasdn:szemcsepp~_,-.Géntamicin_ i nj. 
glibenc/amidum: :G ilemal tabi, 
glucagonum:·G_Iucagonjnj.::.::~-: . ~- _-- · - _ ' 
glucosum:·Glucosilm:inj., Ultracain-Hyperbar 5% inj."' 
glutethimidum: Noxyron tabi., Tardyl tabi-: 
glycerinum: Glicerinas végbélkúp"', Oticur-fülcsepp"' 
glycirrhizin: ·Expectin cseppek"' 
gonadotrophinum chorionicum:- Choriogonin inj: · ~::.>.;·-
griseofulvinum: Gricin_-.tabl.,- ·GriseofuhrJn_-tabJ.,·-:c: ;, 
guaifenesinum:~Relaxil-.Gflr;~j;~:_,.Stc'' -'·- t;:\~J:::-, .. ,," .. ":,,<,.c~':-" -' ''""-c::, 
guariaZodinum.~'Sanegyt tabi., .inj. · ':'·': -_--' ~--> _ .5._ , 
guanethidinium sulfuricum: Ismelio szemcsepp, Sanötensin tabl.-
guanfacinum: Estulic tabi. 

haloperidolum: Haloperidol·csepp,:inj.; tabi. 
haloth8num:-.Narcotan~,·,c. , 
hemicellulase: Lukullin drazsé"' 
hemokoaguláz: Raptilasa inj. 
heparinnatrium -+-heParinum natrlcum 
heparinoidum: Bayolin kenőcs~ 

"''"''•'" 

h"eparirwm·-ealcicum: Heparin Calciurri inj:--.>-,,- -s·-- -,-,,...c, .·.y _ _, 

heparinum natricum: Heparin i nj. ___ .-___ -_, "_-.,-.. _ 
hiJxaae_thyl-diamino ... )sopropanolűm diiodatum: Jntrajod·ihj.:- )i.:--.
hexachlorophenum: Phlogosol oldat•. Ritosept oldat:,,· '•.: . .!." ,, ,. 
hexamethylentetraminum-+ methenaniinuin ~-;, ,'--.~->·.,- :·--~' 

hexobarbitalum: Novopan tabi. · ''" 
histaminium chloratum:·:P,eremin ·inj., oldal 
histaminum bihydrochloricum -+ histaminium ·chloratum ·,~,-, 
hya/uronidasum:.HyBSe:inj;· ' -. _ _ -·,,_;;,,:_;-i:;..=;: 
h_ydrargyrum amidoctJ:Ioratum ... :.:~_,_ hydrargyrum chlorat~m aniidatum· 
hydrarg'/fum chloratunfamidatum: Dermaforina ·sebhintőpor~,, 
hydrargyrum chioratum mite:·-Dermaforine:'sebhintőpor"-,:_:-,:,\':~:-} , ... ,0·-\ 
·hydrargyrum--oxydatumiflavum:-'"Dermaforine_~sebhintőpor-t,j'~·:::ü'.;-;;~,_"",~"-" 
hydrochlorothiazidum: Erpozid tabi.", fone tabi."; Hypothiazid taöl:' 
hydrocortisonum: Hydro-Adreson aquosum inj:-;,:H_ydrocbrtison-kenöcs, 

__. Otosporin fülcsepp"', Oxycort·'spray"', Pimafucort-krém"'. ., .. 
-hydrocortisonum aceticljm: Chicrocid-H lse.nQcs'-';:'"'-''.--_· · ·· · 
hydrocortisonum aceticum _microcrystal/icum:tf:iYdrocortison-Chlorq~ 

eid szemkenőcs"', Hydrocortison mikrokristályos inj."', Tetrari-Hydro;; 
cortison kenőcs"' · 

hydroxocóbalaminum: Hydroxocobalamin inj. 
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o-((}-h'idroxyaethyl)-rutosidea: Venoruton gél, ínj., kapszula 
hydroxycarbamidum: Biosupressin kapszula · 
hydroxyprogesteronum caproicum: H ormofort olajos inj. 
hyostyaminium bromatum: Hypanodin végbélkúp.. . 
L-hyoscyaminium sulfuricum: Belletova l tabi. .. , Bellaid drazsé"'; Sol~ 

vasthmin tabi. .. 
hypophyseos partis pasteriofis extractum: Glanduitrin iflj._ 

ibuprofenum: lbuprofen drazsé 
idoxuridinum: Ottan ld u O, 1% szemcsepp 
imipraminium chloratum: MEilipramin drazsé, inj. 
indometacinum: lndometacinum kapszula, végbélkúp 
inosiplexum: lsoprinOsine tabi. 
insulinum: Insulin ínj., Insulin Actrapid, Insulin Actrapid MC, Insulin 

lsophane, Insulin Lente, Insulin Lente MC, Insulin Mixtard, Insulin 
Monotard MC, Insulin Rapitard, Insulin Semilente,:1nsulin Semilente 
MC, Insulin Ultralente, Insulin Ultralente MC, linkprot-Insulin inj.* 

iodamidum:.lsteropac inL Jedamid 300. 380, 420 inj., Jedamid oldat 
24%, Opacist E. R. inj. 

iohexolum,· Omnipaque 180. 240, 300, 350 mg 1/ml 
iopamidolum: lopamire inj. 
ipecacuanhae radix: Artin drazsé.. , 
ipratropium bromatum monohydricum: Atrovent aerosol, Berodual ae-

rosol" 
ipraz.ochromum: Divascan tabi. 
isoniazidum: lsonicid inj., tabi. 
isoprenalinium chloratum: lsuprel inj., Propylon tabi. · .. 
isoprenalinum hydrochloricum -+ isoprenalinium chioratum 
isopropamidum iodatum: Bispan-tabl.*, Triospan tabi."' 
isosorbidum dinitricum: Nitrosorbit tabi., Rigedal tabi., Sorbonit tabi. 

kalium asparticum: Panangin drazsé"', i nj ... 
kalium bromatum: Neupon drazsé" 
kalium canrenoicum: Aldacton inj. 
kalium chloratum: Kalium-R tabi. 
kalium citricum -+ trikalium citricuni 
kalium-iodatum.~-Jodpapaverintheosan drazsé* 
kallikrein .inaktiv"átor -+. aprotininum 
kanamycinium sulfuricum: Kanamycin inj. 
kebuzonu_m: Ketazon drazsé, inj ... 
ketaminum: Calypsol i nj. 
ketoconazolum: Nizoral tabi. 
ketotifenum: Zaditen szirup, tabi. 
kreosotum: Fagifor szirup"' 
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lactulosum: Lactulose szirup 
Jevamísolum: Decaris tabi. 
levodopum: D~paflex tabi., Madepar .250" tabi. • 
levomepromazmum:-.. Tu~ercm drazsé, -inj., Tisercinetta drazsé 
levonorgestrelum: Arlteovin tabL-* _ .. . 
leliothyroXíi1u~:_ ~hyr'eotom- tabi.*' _ . · ,__ _--' 

'lídocaíf!Ílf'f' ·c_hlora~u~:.-AU.robin. kehócs*-;,HydrocOrtison .mikrokristá· 
lyos !nJ. , L1docam !nJ., L•doca1n 1%- -Adrenalin 0,001% inj. •• Udo
~a.'~ 2%-Adrenahn 0,001% mj;*, Mydeton inj;*, Ridol inj.*, Seduxen 
1~. -

líd~~~!num: Ebrimycin gél", Lidocain-dra··zsé, ken~cs,·spray, Phlogosam 

lidocainum hydrochloricum -+ lidocainium -chloratum -- -
lídoflazínum: Clinium ta bt- - -- : . 
lincomycínum:- Lincomycin-- inj.-,- kápszula 
líothyroniníum chloratum: Liothyronin tabi. 
líothyronínum: Thyreotom tabi." . . __ , __ ,--,. 
liothxr'?ninum hydrochloricu.m -+ JiOthyroninium chioratum 
lobelmw_m_ chloratum: Lobe_ltnum hydrochloricum inj. , 
loperamJdJUm chloratum: Imodium kapszula oldat 
luteínízá/ó hormon (LH): Pergonal inj." ' (~ 
Jynestrenolum: Orgametril tabi. 
lypressinum: Vasopressin orrspray. 

magnesium aspartícum: Panangin drazsé"~ inj.'"-
magnesíum cítricum: Magurlit grSnulatum" __ ;_ .. __ _. "' 
magnesíum·-gluconícum: Tetran iv:' inj~~.--Tetranetta·-iv;•inj.*. ,;_,. 
magf!es~um hydrogenphosphoricom: ·Lukullin drazsé-" . ._ ·::., .. ,_, 
magneswm hydroxydatum: Almagel szuszp}_, AirnagáFA szuS.Zp/'·-~---· 
magnesium oxydatum: Nilacid tabi." 
magnesíum sa/icy/icum: Cholagol oldat", Cystenal oldat* 
magnesíum trisílícícum: Nilacid tabi.-" · · 
mannomustinium díchloratum: Degranol inj. 
mannosulfanum: Zitastop tabi. 
maprotilíníum chloratUm: Ludiomil drazsé - . _ -
thapro'tt'lihiiin'f"rnéSilicúrii! Luöiomil'inj:"- · -.,- _;·:·:"<<"·· - ·.;·-~.--~-, 
maprotilinium methansulfonicum -+ maprotiliniuní .rri6Silicum 
mazindolum: Teronac tabi. :-. · ,;<--
ma~ipredonJum chloratuitl: D~persolon inj.;-kenőcs, szérílcsepp, orr~ .és 

fuicsepp , -Mycosolon kenocs* _ _ .. ·- , 
mebendazolum: Vermox tabi. --
meclofenoxatum: Meclofenoxat tabi. 
medazepamum: Rudatel tabi. 

- megluminium- amidotrizoicum:· Gastrografin- oldat" 
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megiumium íoxag/icum: Hexabrix i nj.* 
melphalanum: Alkeran tabL, Sarcolysin tabL . 
menachinonum natrium bisulfurosum -+ manadionum natfiuiri ·hYdrö-"": 

gensulfurosum _. . 
menadioi1um natrium hydrogensulfurosUm: Geravit kapszula*, Vitamin 

K mJ., tabi. 
mentholum:- B ilag it drazsé", Cholagol oldat~~ Diapulmon olajos inj. *, 

Fagifor szirup~, Gerosan kenőcs~. Glycosept oldat*, Hemor.id"~ 
nőcs•. végbélkúp", Medivaler cseppek•, Noditran végbélkúp•, Sicol 
spray" 

mephenytoinum: Sacerna tabL 
meprobamatum: Andaxin tabi. 
mercaptopurinum: Leu·purin tabi. 
mesnum: Mistabron oldat 
metandJenOnum: Neraboi tabi. 
methadonium chloratum: Oepridol inj., tabi. 
methandriolum: Geravit kapszula" 
methandrostenolonum ........ metandieno·n.um·
methenamínium mandelicum: Mandeiamin drazsé 
methenamínum: Bitagit drazsé* 
methicillinum natricum: Meticillin inj. 
methimazolum-+ thiamazol um 
methioninum: Methionin tabi. 
methohexitalum natricum: BrietárSodium inj. 
methotrexé!tum: Methotrexate inj. 
methy/attOPinium nítricum: Meristin végbélkúp'" 
methy/dopum: Dopegyt tabi. · 
methylhomatropinium bromatum: BilaQit drazsé~, -Domatrin i nj.", tabi.", 

Morgalin drazsé*, Neatraparin tabi.-*, Ridol inj.*, tabi."", végbélkúp'", 
Tropario inV, tabi.*, Traparin comb. tabi." 

methy/ium salicy/icum: Gerosan kenőcs"" 
methylmetacrylat-butylacrylat-butylmetacrylat copolymer: Plastubol 

spray• ·: ' 
methylmethioninum sulfohium ch/Oratum: U-vitamin tabi. 
methylpentinolum: Dalgol oldat 
methylphenidatium chloratum: Centedrin tabi. 
methylprednisolonum: Metypred tabi. 
methylprednisolo'áum aceticum:. Metypred depot .inj. 
methylprednísolonum-natrium-succínicum: Metypred inj. 
methylrosanilinium chloratum:.Arugeen spray* 
methyltestosteronum: Ambosex.subling. tabi.", Androrat tabi., Yohistrin 

ma sc. drazsé" 
metixenium chloratum: Tremaril tabi. 
metoclopramidinium chloratuni: Cerucal inj., tabt 
metofenazatum: Frenolon drazsé, inj. 
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metoprololium_hydroge(ltartaricí.Jin: Betaloe tabi. , __ .;, -,. -
metronidazolum:_Kiion _hüvelykúp; infúzió.-tabl.; Klion-0 hŐvelytábl;* 
metronídazolum-benzoículn:.Kiiostom .kenőCs*;- .. -.·;, ,_-·::.:··.· 
metyraponum:_ M_e_to_piron_ kapszula. - - - · -
mexilefíníum,ch/Oratum:· Mexitil inj., kapszula·-
mezlocillínum.:-f,aypen inj. .. . 
mlcortJizolíum_-nitricum: t_(]j~J:t-::0 hüvel_ytabl.--~ 
miconazolum: Mycosblon kenőcs* 
mitdbronítolum: Myelobromol tabi. 
mitolactolum: Elobromol tabi. 
mixtura aetheroleorum: C holagai oldat•, -Cystenal o·tdat* , 
moroxydíníum chloratum: Morgalin drazsé*- :--,\ __ - __ 
morphíníum chloratum: D<:Jmatrin inj. § ·:-.lfll?l_. \ Mör_phi_nunl h_ydrochJOri.-

cum inj., _Morphinum. hydrochloricuin '2%.+Atropi_n.UoJ ·sulfuricum 
0,05% inj.: .. . .. ... . .·· .. . .... ·. · 

morphinum.bydrochloricum --:t"_morphini_um chioratum 
morsuximidum: Perlepsin tabi._ 
mucoproteosum: bébé_-Tardyferoo:, i'etard. drazsé* •. Tardyferon retard 

drazsé§ · -... 

· niJ/Orphíilíum _br_omatum_: Nal_orphin i nj. _ -, , ( 
nálorphinum hydrobromicuhl--+ nalorphinium bromatum "! 
naloxonium chloratum: NarCanti inj. · . _ 
na_ndrolonum decanoicum: Dexatopic- krém§, -Retabolil olajos .i nj. 
nandrolo'!u_m phenylpropionicum: ~erobolil .olajos inj. 
naphazo/intum chloratum:-:Histazoltn -o_ldat*, Na'phazolin Oldat* 
. naproxenum: Napro_syn tabi. -~ __,_ 
_natamycinum (pimaricinum):. :Pimafucin :- cseppek, hüvelytab_f~ ~ krém, 

_szuszp: (steril), :Pimafucort·krém~: 
natríum amidotrizoicum: Gastrografin- oldé!t\ · Uromh·o 60%,.:75% ···<.----
natrium benzoicum: Glycosept- oldat* -- --- · · 
natrium_ ~carbonicum siccatum: lukuli in drazsé" 
natr~um chloratum: Natrium chloraturri 0,9%, 10% inj.' 
f!_B_tnu_m choleinícum: __ Bitagit drazsé\ .Lukullin drazsé" 
natrium citriCuril --+_ trinatrium citr'icum 
natrium· crOmoglíciCum: ·rntal.kapszu_la-- c_ 

-natríum-·dihydrogenphosphoricum.:,Niladd..-tabl. \~,~"~'~';,_-.::,"<;,x'~~:_,,::..c._, .... :.~.-v. 
natriu!" * díhydrogenpho~phorícum:siccatum: Optacid_:_graoiJiált pörke-

verek ,-, ·_ ·.:. · :· · 
natrium diocty_l-sulfosutcinicum . .;; .. docuSatum natricum _ .. 
natrium_ -disulfosalicylatosamariuffl -anhydricum: Phlogosam hab~, ká.-

nócs! _Phlogosol_old_at* · 
n'atrium teiriglucOhicum: Ferrlecit inj. 
natríum fluoratum: Arthrofluar kenócs, Dentocartabi.~.EimeX:gél~ Kore-

beron _dra;zsé. ..- _ _ -.. -- ' 
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natr~um hydrogensulfuricum ·siccatum: Optacid,granulált porkeverék~
natr~um l}ypophosphorosum: Erigon szirup" 
natrwm Joxaglicum: Hexabrix i nj.~ _ 
na!r~um methylarsonícum: Strychnatonin' inj.*, Yohistrirl- masc. szuszp 

!nj.* - . 

natr~um nitrosum: Natnum nitrosum mJ. -
natr~um para-chlorbenzoicum: Mycosid hintópor* 
natr~um pentos_anpo/ysulfuricum: SP~ drazsé, inj. 
natrtum po/ysttren sulfonatum: Resonium A 
natrium salicylicum: Natrium salicylicum drazsé 
natlium sulfuricum síccatum: .lukullin drazsé* 
natrium _va_Jproicum: _Convulex 300 mg tabi., szi_rup 
neomyctm'!m .~ulfurtcum: Dexapolcort N spray", Flucinar N kenőcs" 

Otosporm fulcsepp" ' 
neomycin_uf!J: Pimafucart krém*, Mycerin tabi. 
neost~gm1_m_um bromatum: ~eoeserin szemcsepp, Stigmasan tabi. 
neosttgmmwm methy/sulfuncum: Stigmasan i nj. _ 
netilmicinum: Netromycine inj. 
níalamídum: Nuredal tabi. 
niclosamidum: Yomesan tabi. 
nicotin!mídum_: Geravit kapszula", Nikotinsavamid tabi., Polybé inj.•. 

tabi. , Polyvltaplex 8 drazsé*, Polyvitaplex 1 O drazsé*, Tetran B dra
zsé", Tetriofan por", Vitaealan emulzió .. 

nifedipinum: Corinfar drazsé 
nitrazepamum: Eunoctin tabi. 
nítrofurantoínum: Nitroturantein tabi. . 
1-[3-(5-nitro-2-fury/)-a//y/idenamino]-hydantoin: Furagin tabi. 
nit~oglycerinum: Nitrolingual inj., Nitromint retard tabi., Nitromint sub-

lmg. tabi. . 
p-nitrophenylium diaethylphosphorícum: C hinorto szemcseppek,- forte 

szemcseppek . · 
· nitroprussidum natricum dihydricum: Nipride i nj. ·infúzió céljára 
noradr~nalinum --+ norepi_nephrinum 
no~ammophe'!azonum natrium mesylicum: Algopyrin tabi., i nj., Ouare· 

hn tabi.•, Rrdol inj.",tabl.•, végbélkúp• · 
norcamum --+ benzocamum 
norepinephrinum: Noradrenalin· inj. 
norethisteronum: Norcolut tabi. _ 
norgbe

1

s!relum: Anteovi n tabi.*, Ovidon tabi.~.- Postinor tabi., Rigevidon 
ta . 

noscap{nium chloratum: Dornatrio inj.~, tabi.*, Naseapio tabi. 
noscap1num hydrachloricum --+ naseapinium chioratum -
n«?.vam1daz9phenum _--+ noraminop_henazanum natrium mesylicum 
nov_ekedés1 hormon: Grorm inj. 
nystatinum: Nystatin drazsé 
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oesúadiolum-b_enzoicúffl.~--AmJ>osex_-proiOrigatum olajos -~nj.~; -LimoVanil 
olajos inj.~_- _ · _ --· ::>· ·-~ · 

oestradiolufTJ p_h,eTi_VIprojJionicuffl:·Ambos_ex· prolongatum_ olajos -in j.~ 
oestradiolum-:propionicum: Akrofollin--blajos·inj.-
oestriolum:·Ovestin tabl;;·szuszp. inj. -
oeStríolum· sUci:iri:icuin:· Styptanon:-:inj. 
oestróhüi1i acetíCUm:·_-Hqgivar·o.Jajos;jn]. -,~,,:·:•>:,~;':·--'---

. olaflurum: Elmex·gél•,,oldát!''< · ' , <> ··' ·: 
oleandomycínum basicum: Oleandomycin- tabi. -
oleúm-jecoris: Zenon kenőcs· 
o/eum papaveris, j6dozott:A:ipiodoi::Uitra _.ffuid*"-.:· · 
orciprenalínium suffuricum.~--Astmopent inj;, tabt,:spray .. 
ornipressínum: POR s· inj. _ . : :-~-. _ ._.._ ,_. ._., .·:· _ _ x:.;_, 
oxacillinum natricum: Oxaci11in·inj;;·ka'p5zu1a .,,, ·• 
oxedrinit.im tartaricum:-Sympathomirh _öldBt- -~,-- , 
oxptenololium chloratum: Trasicőr inj.-~·-tabl. -
oxybuprocainium chloratum: Ottan .-Obucain ·OA% ·szemcsepp 
o-oxychinolinium sulfosalicylicum: Zenónckenőcs~, · 
oxycodonium chloratum: Oxycodon tabi. __ 
oxymethylnicotinamidum: Bilaeid tabi. ---._ _._ . ---'"' _,-, "- --r:··· 
oxytetracYclinium-chloratum:_o_poJcortolone~:TC,spray'\ Tetr.8m1v.jnj.t 

T etranetta iv. in j.~, Tetran szemkenőcs, kenőcs; T etran-H.Ydtbcortison 
-kenőcs* ,;; -"- --.:.~::_,;J;-·- >. ;;:;'.--! 

oxytetracyclinum:Oxycort spray*, Tetran B'drazSét, Tetran sebhintőpor, 
Tetriofan por* 

oxytetracyclinum hydröchloricum ....-. oxytetracyclinium chioratum 
/' oxytocinum: Oxytocin inj. ~--_, 

panCreatínum: Dipankrin drazsé" 
panCréatinum .;Af:. Cotazym- forte:.tabl. ~ ·~ '-._ 
pancreatinum concentratum: -LukUIIin drazsé" 
pantothenolurn· ..,..., dexpanthenolum , . .,. 
papaverinium ·chloratum: Asthmamid tabi_:\,:Bilagit -drazsé:", :Domatrin 

. i nj;'~; tabi.:' ,.Jodpapaverintheosan drazsé.* ;,--Meristin tabi.*-;· Papaveri., 
num hydrochloricum inj .• tabi., Staralgin inj.*, Trapariri tabi.-*, Tropa
rio- comb. ta'bl. * 

'fJI!tfJBvettiiíiiin ·sulfiiiíbiiiii:·-Tföparin'--ihj:· 
papaverinum: Meristin végbélkúp* 
papaVerinum:hydrochlo-rícUm'- papaVerinium chioratum .. 
paracetamolum: Scutamil-C drazsé" 
penamecillinum:-. .Marjfjen· ta bt 
penicillaminum:·.Byariodine.kapszula ·>-; · 

pentachlorphenolum::Fungifen-oldat -- __ -__ ;'_----,:.:·:-:---:· ._. _ . 
pentaerithrítylum tetranitricum: Agatheosan tabi.:*, --Nitropi:mton -tabi. 
pentagastrinum: Acignost inj. '""'"~' 
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pentamidinum: Lomidine inj. -- - -, 
pentetrazolum: Tetracor inj., oldat. Tetracor--Epherit cseppek•.-. 
pentoxifyllinum: Agapurin drazsé, retard tabi., T rental drazsé, inj. 
pepsinum: Betacid pasztilla" 
pethidinium chloratum: Oolargan inj., tabi. 
phenacemidum: Neophedan tabi. 
phenacetinum: Antineuralgica tabi.*, Dolor tabi.*, Kari! tabi.*, J,..egatin 

drazsé .. , Salvador tabi." :7'~'-~~ 
phenazonum: Depersolon orr- és-fülcsepp*, Oticur fülcsePp", Paniverin 

inj." · _ .-' 
phenazonum coffeinum citricum: Azophenum coffeinum citricum tabi. 
phenindaminium hydrogentartaricum: Pernovinetta drazsé,- PernOvin 

drazsé 
phenlaxinum: Novobarium por rektális használatra" 
phenobarbitalum: Agatheosan tabi.". Asthmamid tabi. .. ,' Germicid C 

végbélkúp•, Hypanodin végbélkúp*, Legatin drazsé", Medivaler 
cseppek*, Meristin tabi.", végbélkúp•, Radipon tabi.", Sevenal inj.", 
tabi., Sevenaletta tabi., Triospan tabi.", Traparin comb. tabi.", Valaria
na camp. drazsé* 

phenolphthaleinum: Artin drazsé*,c Bilagit drazsé", Phenolphthaleinum 
tabL 

phenolum liquefactum: Raparan kenőcs, végbélkúp~ 
phenoxymethylpenicillinum: Vegacillin tabi. 
phenoxymethyl-penicillin-dibenzyl-aethylendiaminum _..,..+ phenoxy-

methyl penicillinum benzathinicum 
phenoxymethyl penici/linum benzathinicum: Oxybion por szirupkészi-

téséhez 
phen(olaminum: Regitin inj. 
pheny/butazonum: Phenylbutaza·n kenőcs, tabi., Rheosolon tabi.* 
phenylhydrargyrum boricum: Mydrum szemcsepp,. 
phenytomum; U1phedan tabi. 
phenytoinum natricum: Epanutin inj. 
pholedrinium sulfuricum: -Pulsotyl cseppek, i nj. 
phytomenadionum: Konakion drazsé, inj . 
pigmentaradicis curcumae: Cholagol oldat• 
pi!ocarpinium chloratum: Humacarpin szemcsepp 
pilocarpinum: Pifa·carpin olajos szemcsepp 
pilocarpinum hydrochloricum- pilocarpinium chioratum 
pimaricinum - natamycinum 
pimeclonum chloratum: Spiractin inj. 
pimozidum: Orap tabi. 
pindololum: Viskaldix tabi.*, Visken inj., tabi. 
pipecuronium bromatum: Arduan inj. 
pipofezinum: Azaxazin tabi. 
piraCetamum: Pyramem inj., tabi. 
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piritramidum: Dipidolor-lrij.
pirlindolurn:' Pyrazidol tabi:,··. 
piroxicamum:"l-tpteinin':kapszUJa<c·'" "-
pix lithanthracis;·-lorinden Tkenócs*' 

-pizotifenuril: SBndomiQfan drazsé· 
po/idot:ano!llm::Aethtnéysklerol·_inj; 
polymyxinum B: Polymyxin B ihj. :. • .·. 
polymyxíniJm B sulfuricUm: Otospo_rin-fülcsepp"" 
polymyxinum M·súlfuricum:•'Polymyxin M •Sulphat tabi. 
polystyrenum ·suHonatum natricum: Resonium A por 
polyvinylbuty/aether: .shostakovsky·.balzsam 
prajmalium.hydrogentartaricuin:::Neo~Gilurytrilal-tabl.< 
prazosinum: Minipress-tabl.- _ 
predniSolonum:- PfedriiSolón 'ke"nőCS;': ·t8bl·.--.- -- Predhisólon.:.J- kehőcS*-, 
· · Rheosolon tabt• ·· .. · . . ·· '"··· .• •··•·····• . 

. p;ednisolonum ·acetiCum::· Di-Adreson -F ·szuszp. inj.: · UltracOrtenal 
szemcsepp, szemkenőcs __ .. 

Prednisolonum capronicum: AurobiÍl· kenőcs" 
prednisolonum:natrium succinicum: Oi.:.Adreson F'aquosum inj:
predniso1onum-·tetrahydrophthalium. natricum: Ultracorten-H in j. 
prenoxdiazinum: -Libexin·tabl., Libexin comb; tabi." 

_ preny/aminium Jactiéum: -carontin drazsé, _forte drazsé _ -
primidonum: Sartan tabi. ·c\\.:· 

primu/ae radix: Expectin'·cseppek" 
primycinium sulfuricum: Ebrimycin gél" 
proca~n'!midium ·chloratum:. Proc~inamid tabi;;· i nj. --: : · -_ -
procamJUm chloratum: Corbocam in j.*, Neatanocai n inj."> N-oditran 

végbélkúp", Procainum hydrochloricum inj., Trypsin:-sebhiritőpp("·'-
procainum: Hemorid kenőcs", végbélkúp" '-·-
procainum ·hydrochloricum-+ praeainium. chioratum 
procarbazinum: Natulan kapszula 
procyclidinium chloratum: Kemadrin tabi;'··---.;. . .: .. ._ .- ,. _, 
progestetol}u_m: GlanducorpÍf! olajoS ·inj.·,' .Llmovanit·.otajos-inj.'* 
promethazm1um chloratum~·. P1polphen :drazsé, .inj:;·~Tardyl.tabl.~--
promethazinum: Pipolphén .végbélkúp , ·· .. 
p~r_o~_~thazi~u~ ~_v~r()_chlori~um-_4:,promethazinium.Chloratutn·' 
pro(Jaflíi1idum: SOmbrevin~·inj. · · 
propanolum: Al'uge·en správ~-<. 
propanthelinium. bromatum: Neopepulsan düplex .drazsé 
proprano/o/um chloratum: Propranolai tabi.·-: .. : 
proquazonum: Biarison .kapszula 
proscillaridinum: Tatusin drazsé:-- ·- :;,. :- __ , ·. · , ·. '" ~< 
protaminium_ chloratum: Protamin~1-000:ink ._.,_ 
protaminium sulfuricum: Zinkprot-lnsulin si:uszp,.·.inj.* 
protaminum: lnsulin,:"lsophane 
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protionamidum: T ebeform drazsé 
proxibarbalum: Vasalgin tabi. 
pyoktaninum aureum: Dermaforina sebhintőpor" 
pyrazinamidum: Pyrazinamid tabi. 
pyriCarbatum: Prodectin tabi. 
pyridinolum carbaminicum- pyncarbatUm 
pyr~dostfg_minium bromatum: Mestinon drazsé;-:inj. 
py~it:!~XIniU"} chloratum: Geravit kapszuJj:l",_ Magurlit- gran;~yi.Poiybé 

ln J. , tabi. , Polyvitaplex 8 drazsé", Polyvitaplex 1 O drazsé~ Tetran B 
d_razs~", Tetriofan por", Vitaealan emulzió .. , Vitamin 8 6 .in( tabi. 

pyndox1num hydrochloricum -+ pyridoxinium chioratum 
pyrimethaminum: Tindurin tabi. 
pyritinolum: Enerbol drazsé 

ranitidinum: U leeran tabi. 
reserpinum: Erpozid tabi.", forte tabi.", Rausedyl inj;,.tabl. 
resorcinum: Glycosept oldat", Sudeol oldat" 
retinolum: Alksebor kenőcs*,_ Ca Idea tabi.*, Gerevit kapszula", NeoQra

nc;>rmon kenőcs~, Polyv1taplex 8-drazsé~, Polyvitaplex 10 drazsé* 
Vt~acolan emulzió"", Vitamin A drazsé, kapszula, olajos inj., olaj, Vita~ 

. mm ~+ D2 drazs~·. olajos inj."", forte-olajos inj.", olaj"" 
nboflavmum: Gerovlt kapszula"", Polybé i nj. •, tabi.", Polyvitaplex 8 dra

zsé", Polyvit_aplex 10 drazsé\ Tetran B drazsé•, Tetriofan por", Vita-
colan emulztó'" .. 

rifampicinum: Tubacin kapszula 
rimazolium methylsulfuricum: Probon drazsé 
ritrosulfanum: Lycurim inj. 
rubo"!ycinium chloratum: Rubomycin inj. 
rutos1dum: Anavenol drazsé", cseppek" Rutascorbin tabi " ·Rutophyllin 

tabi: ' · ' 
rutinum --+ rutosidum 

salazodinum: Salazopyridazin tabi. 
salazosulfapyrid~num -+ sulfOsa'lázinum 
salbutamolum: Salbutarnol aer'osol, szirup, tabi. 
sa/icylamidum: Eggosalil tabi. 
sa/icylanilidum: -Zinkundan kenőcs" 
sapo stea~inf: .Glicerines végbélkúp~. Opedeldok gél* 
scopolammJUm bromatum: Hypanodin végbélkúp", Scopolaminum 

hydrobromicum i nj., Solvasthmin tabi." 
scopolaminum hydrobromicum -+ scopolaminium bromatum 
seca~is comuti alkaloidae tota/es ( ergotoxinban kifejezve): Bellaid dra

zse" 
seiegi/inium chloratum: Jumex tabi. 
sennae folii pulvis: Bolus laxans tabi." 
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sennozid A+ 8: Tisasen A+ B drazsé 
setastinum: Loderix tabi. 
solutioladi alcoholica:cJód-párna ~ 
spectinlitnycfnuljl:_. Jrqbici.ó inj. 
·spir_onolactonu.tn~· Vero_spiron _tabi. · 
streptokináz:_ St.reptase i nj: 
streptomycinum: Strep{omycinjnj:-, ,._,._, 
K-strOphantosidUm: K-St.r-ophantoSid·inj.<- · ___ , _ _:,--. _-- _,_,,,, 
Strychrjfnítini. ,Chforaturri:- Stry'chhotonin, iri j. •, drazsé*, Yohistrin ·ma sc. 

drazsé:., szuSzp.- inj.-* · -
súlfadicramidum: lrgamid szemkenőcs 
sulfadimidinum: Potesept_ szi_n.ip•, tt!bl.\ -f»otesetta- tabi.*, Septosyl 

§<emkenócs, Superseptyl tabi., Triaseptyl tabt• 
Sulfaguanídinum:_Sulfaguan_idi_n,tabJ~-- ---,~'"'.-' . __ _ _____ --·-:·'-' 
sulfawetho;cazolwn: Bactrim _inj. *, Sumetrolim szirup*;, tB:bl/ 
sulf-amethoxydiazinum:. Bayr-ena .szirup~:tabl .. 
sulfamethoxypyridazinum: Otiinoseptyltabl., Triaseptyl tabi: 
sulfa:salazínum:- Salazopyrin ·vegbélkU'p;:_EN.-tábL -
sulfathiourea: Salvoseptyl tabi., Triaseptyl tabi. • ~ 
su_lfinj.Jyrazonum: Anturan--tabl. 
sulfogaiacolum:. Erigon _sz i ru P~::-· 
sulfurpraecipitatum: B_olus laxans·tabl." 
sulphan blue- sulphanum coerul~um· 
sufphsnum co'eruleum: Patentblau V IOJ. 
sultiamum: Ospolot tabi. 
sygethinum: Sygethin inj. 
sympaetbaminum -- oxednnum 

;tamoxifenum: -Zitazoni_um tabi. 
tegafururir Ftorafur in j_., kapszula· 
tenipos1dum: Vumon ulj. 
terbuta/inium sulfuricum: Bricanyl elixír, inj., spray, tabi. 
testosteronum isoc_Bpronicum: AmboS.ex:p_rolong .. olajos inj.* 
testosteronum microcrystallicum: ,y_o~istrJn: masc.-,szuszp,_ ·inj';~- . 
téStd~teronum phenylpropionicuri1: Ambosex-.prolong:.olajos inj.*,:Re· 

tandrol olajos inj... . _ _ --
-iestosteronuin -propionicum:- Ambosex-··-prolong;:--olajóS ~inj)~:.-,-,\- · ~
tetracsínium chloratum::Nodicid kenőcs*.;_.Oticur·fülcsepp'"" 
tettacsinum ·fiydrochloricum -- tetracairiium- chloratúrtr 
tetracosactidum: Cortrosyn depot szuszp. inj, 
tetramesilmannitcilum -+ -mannosulfanum -
thebainium c/J/oratum: Domat_rin- inj.*, tabf<~~: -_,,, 
theniJiidiniuni hydrogi:ntártaricum: Sandosten drazsé: Sandásten-

. Calcium pezsgőtabl. * .- __ __ ·- ::- :: 
ihemj(idinium __ ma!einlt;_um.: __ Sandosten~Calciurí:t_inf.* 

theobrominum: Agatheósan· tabi.~;- JodPapav-eF:intheosan· draz_sé~. 
theophyllinu'!': Asthmamid tabi."', Etcpurin tabi.*, Rutophyllin'--tab1.*, 

Salvasthmm tabi... , ·- - -
thiamazofum: Metothyrin tabi. 
thiaminium chloratum: Aescusan draZsé*, ·-Gerovit kapszula*, Polybé 

i nj:, tabi:, Polyvitaplex 8 dra.sé', Polyvitaplex 1 O drazsé•. Tetran B 
drazsé"', Tetriofan por", Vitacolan-emulzió", Vitamin B, inj., tabi. 

thiaminum hydrochloricum --+ thiaminium chioratum -- =-----
thiethylperazinum: T orecan drazsé, inj., végbélkúp 
thioguaninum: Lanvis tabi. 
thioridazínium chloratum: Melleril drazsé, retard tabi. 
thrombínum: Tapostasin por 
thymí vulgaris herba: Expectin· cseppek* 
thyreoidea pulvis: Thyranon tabi. 
thyreotrophínum: Ambinon inj. 
tíabendazolum: Mintezol szuszp. 
tiapridum: Tiapridal inj., tabi. 
tímololum:'Timoptic szemcsepp 
tinctura aglycona rubiae: Cystenal oldat* 
tinídazolum: Tinidazol tabi. 
tobramycínum: Brulamycin inj. 
tocopherolum aceticum: Alksebor kenőcs*, Geravit kapszula", Vita· 

min E kapszula, olajos inj. 
tofísopamum: Grandaxin tabi. 
tolazqliníum chloratum: Tolazolin inj., tabi. 
tolazolinum hydrochloricum - tolazolinium chioratum 
tolbutamidum: Oterben tabi. 
tolnaftatum: Chinofungin hintőpor, spray 
tolperisonium chloratum: Mydeton drazsé, i nj.* 
trantelinium bromatum: Gapana inj.*, tabi.-*, Gastrixon inj., tabi. 
tretínoinum: Retin·A krém, oldat 
triamcinolonum: Polcortalone tabi. 
triamcínolonum acetonidum: Alkcema kenőcs". Ftorocort kenőcs, Ke· 

nalog inj., Polcortalone TC spray• 
tribenosidum: Glyvenol drazsé 
tribuzonum: Benetazon tabi. 
triclosanum: Au robin kenőcs", Kl i ostarn kenőcs* 
tdfluoperazinum: Tertluzin-e tabi. 
trifiuperida/ium chloratum: Trisedyl oldat, inj., tabi. 
trihexyphenídylium chloratum: Parkan tabi. 
trik{llium citricum: Magurlit granulatum* 
trimecainum: Ketazon in j.-
trimetaphanium camsilícum: Arfonad i nj . 
trimethadíonum: Ptimal drazsé 



trimethOprimum.' Bactrirn inj.~,- Potesept szirup:",rtabl~\ Pot9Setta tabi ... , 
St.imetr0:11m szirup-l!~·:tabl.~ · 

trimetozinum~·Trioxazin tabi. 
trimipralninúm.;·sapilfmt drazsé,- in j. 1 

trinatrium citricnm:'-Mcigür!it ·gfanulatum .. , Natrium--citrkum in j; 
tiipéleriB_miniuf11-Chloratum_: Dehisti_n-tabl., Hista~olin ·oldat:" ;,;~
tropicamidum:· -f\llvdrú_rtf s_zemcsepp"' 
trypsinum: Trypsin oldat,.sebhintőpor~ 

urethanuin: Demalgonil inj.", cseppek .. , Sevenal inj;*, Steralgin_-inj.", 
Sudeol oldat• 

vancomycinium chloratum: Vaiicoc_in_--inj::dnfú'ziókészítéshez
verapami/ium· chloratum.' -Verpamil'-irij.~---tábl•-,·" '··-
vinblastinium sulfuricum: Vinblastin i nj. '~., -~" 
vincáminum:-Devincan inj., tabi. 
vincristinium sulfuricum: Vincristin inj. 
vinpocetinum: Cavinton ínj., tabi. 

xanthBcridinum--+ acriflavinium chioratum 
xantinoliuffl nicotinicum: Xavin inj., tabE 
xylometazolinium chloratum: Novorin orrcsepp 

yohimbinium chloiatum: Yohistrin masc. drazsé", szuszp. inj.-" 

zíncum-i:hlóra'tum~· Zihkprot-:lnSiJiin szuszp. inj." 
iificum·oXydatum~· B1ung kenőcs*, Dermaforina sebhintőpoi'-'"-;·Mycosid 

hintőpor*, Neogranormon kenőcs~. :Zenon kenőcs~ 
zihcum uildecylenicurrÍ: Zinkundan kenőcs* 
zSírsavetilészter: lipiodoi-Uitra fluid .. 

(Összeállitotta: Brunn Katalin) 
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A kézirat lezárását (1987. február 2.) követő módosítások és adatvál. 
tozások egy részét sikerült-még a nyomdai munkálatokc ideje- alatt a 
készülő könyv hasábjain végrehajtani, másokra már nem kerülhetett sor. 
Ezek közlése csupán függelékként lehetséges; a változások, pótlások a 
könyv .megfelelő lapjaira átvezetve hasznos információt nyújthatnak. 

* 
A korrektúra! munkák befejezése után (1987. augusztus 12.) ·a 2.1 

Gyógyszerkészltmén)tekfejezetben térítési díjkéntfeltűntetett Ft-össze
geket - az_ Egészségügyi Minisztérium utasítására - törölni kellett a 
nyoniásra· kész ·anyagból. 

207. oldal 
DESÓPIMON EG IS M 1 00 

tabi. 
Hatóanyag. 25 mg chlorphenterminium chioratum tabl.-nként. 
Javallat. Adipozitás. · 
Ellenjavallatok. Kisvérköri hipertenzió, cor pulmonale, glaukóma, 
hipertireózis. Terhesség, szoptatás. 
Adagolás. Naponta 50-75 mg (2-3-szor 1 tabi.) étkezés előtt, 
energiaszegény diéta mellett. A megfelelő hatás elérésére rendszerint 
napi 50 mg (1-1 tabi. reggel és délben) elegendő. 
Mellékhatások. Midriázis, a szembelnyomás fokozódása, szájszá
ra·zság, nauzea, obstipáció, diaré, hasi fájdalmak·,;nehézség a vizeles 
kezdetekor, ·fejfájás; ·urtikária, szédülés; kb. azonos arányban ·fordul 
elő ál~atlanság; idegesség, valamint aluszékonYság és riyugtató 
hatás.· 
Gyógyszerkölcsönhatás. Együttadása tilos: 
- MAOJ:-val,..(a centrális izgató hatás növekszik). 
Figyelmeztetés. Szív- és érrendszeri megbetegedések, hipertónia 
esetén csak óvatosan és állandó orvosi felügyelet mellett adható. 
Dekompenzált betegeket a Desopililon-kúra megkezdése előtt kom
penzá/ni kell. 
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Az érzelmileg labilis, gyógyszer-hozzászokásra hajlamos egyének 
kezelése fokozott orvosi felügyeletet igényel.__ __ · 
Me~;~jagyzés. + + Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkálom-
mal. ·- ::-,_ · · ._- · · 
Csomagolés. 50 tabi. 

* 
394. old. LEPONEX tabi. 25 mg és 100 mg. A jóváhagyás alapján a 
kezelőorvos [azo illetékes mentálhigiénés (ideg-) gondozóo Szakorvosal 
térltésmentesen:~rendeJi;·· 

493. old. NOVERIL drazsé és tabi. A Megjegyzés rovat helyes szövege: 
Az Egészségügyi Minisztérium által meghatérczott havi rnennyiség ke
retei között az egészségügyi szakigazgatási szerv vezetője által kijelölt 
szak(endelés, ill. gondozó általa nyilvántartott;és gondozott betegek 
közüt'a~ok részére ;te_nde_lh,et(), -akiknek .a:z! _a szakmaHag illetékes feh· -
ügyelőszakf6orvos előzetesen jóváhagyta: 'Ao kijeigJt,szakrendelés, • ifi. 
gondozó vezetője- a beteg nevének, a szükséges gy6gy_sier· meg !lev&, 
zésének. havonta kiadható mennyiségének, a gyógyszerelés időtarta
mának feltüntetésével - értesíti a területileg illetékes gyógyszertárat, 
vaJamint a beteg kezelöorvosát.. A gyógyszertár a beteget nyilvántartás
ba veszi; Utóbbi alapján a havonta megállapítottméhnyiségű gyógyszert 
adhatja ki. _ _ _ _ _<'~ ~ 
A jóvAhagyásalapján a kezelőorvos [az;ill~tékes J11entlilhigiénés(ideg-) 
gondozó szakorvosal térítésmentesen rendeli. Az inj. kizárólag fekVőbe~: 
teg-gyógyintézeti ( gondozóintézetil. felhasználásra. . . · •·~.· · 

:,_".-'-

612: aid. SALAZOPYRIN EN- tabL csak endoszkóposan ~~ szövetta
'nílaQ -bfíóriyftott' -colitis ;·utcerosa---és _ colitis -grBh'tilon:tatosa---{Cr-ohn-.féle 
bete~~~g) eset~ibert.,rendelhető a _gasztroenterolg_gi,a_i ,_o~zt~!yok,_ ill. 
ilyen profUlai rendelkező osztályok, valamint a gasztroenterológiai_szak
rendelésekjavaslatára. A vény;ek_f~lirásáriJ.BZ ezzel a.fela~attal megbízott 
megyei (fővárosi) szakfőorvos(ok). jogo~ult(ak) il renpelkézés{ük)re 
bocsátott- havLk<m.ti~ge_n_s __ tert:~_~re.~: _ ·. __ ·: 

* 

651. old. 

K-STROPHANTOSID Kőbányai H 100 
inj. ___ ... ~ ·- _ __ ._ c-

Hatóanyag. 0,25 mg K-strophantosidum (1 ml) amp.:nként. 
Ja':'all~tok. Kardiális dekompenzáció, szívelégtelenség heveny: fór~ 
mát, m1nt.asthma cardi_ale, tüdóödéma. Minden o1yan es_etben ami
kor a keringés gyors javítása szükséges (súlyos fertózó-~e_teg_~_éJJek. 
műtétek előtt). -- · -~ 
Ellenjavallatok. Hiperkalémia. hipokalémia. 
Adagolás. Első adagként a gyors hatás elérésére felilőttnek 
0,125,-0,25 mg (%--1 amp.) lassan iv. Szükség szerint ez az adag 
megismételhető. Második napon, szükség esetén, az adagot 2-szer 
0,25 mg-ra (2 amp.) lehet emelni. Mútét előtt naponta 0,125-0,25 
mg (%--1 amp.) adható néhány napon át, ugyancsak lassan· iv. 
Csecsemőknek és kisgyermekeknek 0,05-0,1 mg (0,2-0,4 amp.), 
nagyobb gyermekeknek 0,1-0,15 mg (0,4-0,6 amp.) adható ív. 
naponta 1-2-szer. 
Célszerú fecskendébe visszahúzott vérrel vagy izotóniás konyhasó
oldattal hígítani. 
Mellékhatások. Étvágytalanság, hányinger, diaré, fáradtság ideg
rendszeri tünetek (fejfájás, homályos látás, szédülés) és bradiÍ<ardia 
~ túladaqolá~ korai j~lei. (Túladagolásra utalnak továbbá: ektópiá~ 
ntmus, pttvan, kamrat tachikardia, kamrafibrilláció, paroxizmális pit
vari tachikardia AV-blokkal.) 
Gyógyszerkölcsönhatások. Egyiittadása tilos: 
--_ iv. Ca-injekcióval (toxicitását növeli). 
óvatosan adható: 
-- diuretikumok, amfotericin, kortikoszteroidok, laxatívumok tartós 

adagolásakor (a glükozidhatás fokozódhat hipokalémia miatt.) 
Figyelmeztetés. Hirtelen beadáskor a szivben leváló trombusok 
embóliát idézhetnek elő. Járóbetegnek az i nj._ után 10-20 percet 
feküdnie kell. Veseelégtelenségben, elektrolitháztartás zavarában fo
k?zott. ellenőrzés és körültekintés szüksé9es a glükozidtúlérzékenV
seg m1att! 
Megjegyzés. + + Csak vényre adhaió ki. Az orvos rendelkezése 
szerint -- egy vagy két alkalommal -- ismételhető. 
Csomagolás. 5 amp. (1 ml) 50 amp. (1 ml) 

* 
715. old. UlCERAN tabi. Megjegyzés. + + Csak vényre adható ki, 
es csak egyszen alkalommaL A körzeti orvos, üzemi korzeti orvos üzem
orvos (a továbbiakban: kezelőorvos akkor rendelheti, ha azt a t~rületi-



leg . és szakmailag illetékes fekvőb ·. 
(!]ondozó) szakorvosa javasolja. Aj:~=~~-~llátó gsztály, szakrendelés 
set, ~-Javaslat keltét a vénY hátlapján fel k ~111~~v '"-~~l_megneyezé._::
krómkus bétegségek eté . . 9 . untetm.-Jl..-kezelőorvos.:...:. 
maximáliSan J ~-_-h6rla':g r~nd:f~~~slat ~~PJán,_anna:kk~lt~től st~rnttva 
számárr;~_ ezt- a·z:- idótartamOi m h al gy gysze'1. Amennytbtm. a beteg -
gyógyszer-!'_,:úgy ·a? .. ~sak_·úja.bb·s·z~~i~t=zdeót~~ to_v,ábbra _!s ~._zükséges a 

- - - - ."--.- ' · · /JflVB~ ~~ ala~?J_án;_r~pqelhető. 

Acepramin 55 
Acidigen 767 
Acidatest 838 . . .. 
Acidum nicotinicum-56 
Acignost 839 
Acigoxin_ 57 
Aciphen 58 
Adebit 58 
Adiuretin SD 59 
Adresen szuszpenziós inj. 60 
-tabi. 61 
Adriblastin 62 
Adszorbeált deszenzibilizáló. 

vakcina 816 
Aescusan 63 
Aether ad narcosim 64 
Aethoxysklerol. 65 · 
Agapurin_ 66 _ 
Agatheosan 66 
Agglutináló savók, 

tárgylemez'Cagglutinációhoz, 
840 

Akrofollin 67 
Aktedron 68 
Aktív papain 841 
Albroman 69 
Aldaclon 70 
Aldecin 71. 
Alexan 72 
Algopyrin 73 
Aikaligen 767 
Alkcema 74 
Alkeran 75 
Alksebor 76 
Allergenum pollinare mixtum 77 
Allochol 77 

Alloferin 78 
Almagel 79 
Almagel A 79 
Also180 
Aluminium hydroxydatum 80 
Alvadási kontrollplazma 841 
Ambinon 80 
Ambosex 81 
Ambosex prolongatom 82 
Amidazophenum 83 
Ammónia párna 83 
Ammonium chioratum 84 
Amylnitrit párna 85 
Anavenol 85 
Ancotil 86 
Andaxin 87 
Androrat 88 
Antaethyl 89 
Antallerg 90 
Antelepsin 91 
Anteovin 92 
Anti-A,, Lektin 841 
Antibotulique A+ B 804 
Anti-D (anti-Rh,) savó 842 
Antineuralgica 93 
Antistreptokinase standard 842 
0-Antistreptolysin kontroll 842 
Antivenimeux 804 
Anturan 94 
Aqua destiltata pro inj. 94 
Aparkazin 95 
Apenta ásványvíz 832 
Arduan 95 
Arfonad 96 
Arthrofluor 98 
Artin 98 



Arugeen 98.. ,_ -
Ask. l. (Streptokinase 

+ Fibrinagen j 843 
Ask. ll. (Piasminogen 

+ Trombin)•843 · 
Asthmámid 99 
Astmapeni inj .. tabi. 1 00 · 
-spray 100 
Athenstaedt 1 01 
Atrapinum sulfuricum 102 
Atrovent 1 03 
Aurobin 103 
Autovakcina 817 
Auxi'son51 04 
Azaxéii:in 1 05~~-
Azophenum coffeinum ·-citiicuffi 

106 
Azulenol 106 

Bacitracin 843 
Baclofen 107 
Bactrim 107 
Bakteriális allergén sorozat-844 
Balansol 55 765 
Barbamid 1 09 
Bayoli n 11 O 
Baypen 111 
Bayrena 112 
bé bé-T ardyferon --+ T ardyferon 

bé bé 
Belletaval 114 
Bellaid 115 
Barietilzon, 115 
Berodual 116 
Berotec 118 
Betacid 1.19 
Betaloe 1T9 
Biarison 120 
Bilagil 121 
Biliscopin 121 
Bilaeid 1 22" 
Biosupressin 122 
Bisecurio 123 
Bispan 124 
Biuryg 125 
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Bléocin '125 
Bof~s ádstringens 127 
Bolus laxans 127 
Boragin 127 
Barátos tompító oldat 845 · 
Bricanyl eli?(ír, inj., tabi: 128 
-spray 130 . . 
Brietal sodium 130 
Brinaldix 132 
Broncho-vaxoli1132 
Brucergen (Brucellin) 845 
Brulamycin_ 133 ' 
Bucarban 136 
Burafix 137 
Byanodine 137 

Calcimusc 139 
· Calciphedrin 139 
Calcium chioratum 140 
Calcium laeticum 140 
Calcium-Sandoz 141 
Caldea 142 
Calypsol 142 
Candida albicans vakcina 817 
Canesten hüvelytabl. 143 
- kenőcs, oldat 144 
Capsoderma 144 
Carbachot 3% 145 
Carbenicillin 145 
Carbó ai::tivatus l46 
Carditoxin 146 
Catergen 14 7 
Ca v i n ton 148 
Cefobid 149 
Celestone 151 
Celestone chronodose '154 
Cellamin 845 
Centedrin 155 
Cerucal156 
Chinidinum sulfuricunr 158 
Chinofungin hintőpor 159 
-spray 159 
Chinorto 160 
Chloraethyl 160 
Chlorbutin 161 

Chloröcid drazsé, inj;. szi_rup 162 
-kenőcs 1'.63 
- seQhirítópor 163 · 
Chioraeid-H 164 
Chiorasan 165 
Chlorprothixen 165 
Cholagol 167 
Choriogonin 167 
Claforan .. 168 
Clinium 169 
Clostilbegyt 170 
Cocarboxylase 171 
Codein-Acisal 172 . 
Codeinum hydrochloriCum 173 
Codereita 17 4 
Coderit 174 
Coffeinum natrium benzoicom ____ . 

175 
Colchicin salicylat 175 
Callarit 176 
Coombs anti-humán-globulin 

kecske-, ill. nyúiSzérum: 805 
Conferon 177 
Continuin 178 
Convulex 178 
Corbecain 180 
Cordarona inj. 181 
-tabi. 182 
Corinfar 184 
Corontin 184 
Cortrosyn depot 186 
Cositat 827 
Cotazym forte 187 
Crupodex 187 
Cyclopent 188 
Cyclophosphamid 188 
Cycloser-in 189 
Cystenal 190 
Cytonal190 

Daedalon 191 
Daedalonetta 192 
Dalacin C 192 
Dalgol193 

Dapotum D 194 
Decaris 195 
Decesteron 195 
Degranol 196 
Dehistin 197 
Delagil197 
Dernalgon 198 
Demalgonil 199 ·--
Dentocar 200 
Depersolon inj. 201 
-kenőcs 203 
-orr- és fülcsepp 203 
- szemcsepp 203 
Oepressan 204 
Depridol 205 
Dermafari ne 206 
Desferal 206 
Desopimon 207, 989 
Devincan 207 
Dexapolcort N 208 
Dexatopic 209 
Diagnosztikus 

baktériumszuszpenziók 845 
Di-Adreson F 21 O 
Di-Adreson F Aquosum 211 
Diaphenylsulfon 212 
Diaphyllin 213 
Diaphyllin gluteosum 213 
Diaphyllin venosum 214 
Diapulmon 214 
Diazo-l-reagens 870 
Diazo-ll-reagens 870 
Dicaptol 215 
Dicynone 215 
Dieneestral 216 
Diftéria elleni juhvérsavó 806 
Diftéria elleni lóvérsavó tisztított 

és koncentrált 806 
Diftéria elleni lóvérsavó tisztított 

és koncentrált, liofilezett 806 
Diftéria elleni marhavérsavó 

tisztított 807 
Diftéria elleni marhavérsavó 

tisztított. liofilezett! 807 
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Oittér!a-PertussziszC. Tetanusz
alápimmunizálásra 818 · 

---' újraoltáshoz. (ll. és lll. 
oltás) 818.. .·.·.·• 

DHtéria-Tetanusz 819~ 
Diftéria-Tetanusz .forte :819 
Digoxi n 21{)· 
Dipankrin 218 
Diphedan 218 
Dipidolor 220 
Diprophos 220 
Dithladen 222 
Divascan 223 
Dobutrex 223 
Doca 225 
Dolargan 225 
Dolor 227 
Dorilatrin 227 
Donalgin 228 
Dopaflex 229 
Dopamin 231 
Dopegyt 233 
Dorlotyn 234 
Doxium 235 
Doxycyclin 236· 
Dreperidol 239 

Ebner-l"oldat 870 
Ebner-iiColdat 870 
Ebríniycin 239 
Ecétsavas metilénkék-oldat 870 
Edtacal 240 
Efudix 241 
Eggosalil 242 
Ehrlich-oldat 871 
Eleniuin 242 

· Elmex-·gél-243·· · · 
-oldat 244 
Elobromol 244 
Endobil245 
Enerbol246 
Enzaprost F 246 

· Epanutin 248 
Epherit 249 · 
Eppy250 
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EPsilanaminoCapr~nsa~·-251 
Ergarn 251 · 
Ergametrin 251 
Erigon 252 
Erpozid 252 
Eryc253 · 
Erythran 255 
Erythromycin 255 
Erythromycin lactobionat -256 
Estracyt 257 
Estulic 258 
Ethimizol 259 
Etcpurin 259· 
Eió\íá! 2.60 · 
Etov'aletta 261 
EUnOéfiil 262--
Exacthin 263 
Expectin 264 

Fagifor 264 
Falignest 265 
Faringosept-266 
Fehling-l-oldat 871 
Fehling-ll-oldat 871 
Fenistil gél 266 
-oldat 266 
Fenistíl retard 267 
Fentanyi 268 
Fercupar 269 
Ferenc József keserűvíz 832 ._:___/
Ferrlecit 270· 
Ferroplex 270 
Fitc-vel jelzett antitestek 846 
Flaxedil 271 
Fluanxol-depot 272 
Flucinar 273 
Flucinar N ·273 
Fluidex ,,40" 768 
Foetalis barjúsavó 847 
Folsav 273 
Foma_r_.ex 274-
Fonárit 275 
FrenÓion 277 
Fructosal 5 770 
Fructosol 1 O 770 

Fructosoi10"E 771 
Ftorafur 278 
Ftorocort 279 
Fukszin-alapoldat 871 
Fungifen 280 · 
Fungizorie 280 
Furagin 281 
Furosemid 282 

Galantase 284 
Gamma-globulin 
Gamma-Latex qualitest 847 
Gapona 285 
Garasan 286 
GastriXon 287 
Gastrografin 288 
Gázödéma elleni lóvérsavó tetra

valens 809 
Gázödéma elleni lóvérsavó tetra-

valens;'-liofilezett 81 O 
Gelsapon 289 
Gelifundol 771 
Gericiánaibolya'aiapoldat 871 
GentBmicin 290 
Gentamycin hab-aerosöl 293 
- krém 293 
Geopen 293 
Germicid 294 
Germicid C 295 
Gerosan 295 
Geravit 296 
Giemsa-oldat 871 
Gilemal 296 
Glanducoprin 297 
Glanduitrin 297 
Glicerinas végbélkúp 298 
Glucagon- 298 -
Glucosum 20% éS 40%'inf. 772 
Giucosum 20% és 40% i nj. 300 
Glukozum infúzió -+ 'lsodex 
Glutaminsav 300 
Glutarec 301 
Glutarsin 773 
G lycosept 301 
Glyvenol 301 

Gordox 302 
Gramurin 303 
Grandaxin 304 
Gricin 305 
Griseofulvin 305 
Grorm 306 
gyógyászati tapaszak 837 
gyágyisza po!< 835 ~" --

Haemisol reagens 1:---11. 847 
Haemisol standard 848 
Haemalysin 848 
Halldor 307 
Haloperidol 308 _ 
Harkányi ásványvíz 832 
Havig 810 
Hayem-oldat 871 
Heminevrin 309 
Hemorid 311 
Heparin 312 
Heparin-CA 313 
Hévízi rádiuníos gyógyiszap-

kompressz- 835 
Hexabrix 314 
Hibernal 317 
Hibernaletta 3-18 
Histazolin 319 
Histadil 319 
Hogival 322 
Hormafort 323 
Hotemin 324 
Hovaletten 325 
Humacarpin 325 
Human albumin 5% infúziósoldat 

774 
-15%, 20% és 25% infúziósOldat 

774 
Hunyadi János keserűviz 832 
Hyase 325 
Hydro-Adreson aquasum 326 
Hydrocodin 327 
Hydracortison kenócs 328 
- mikrokristályos i nj. 328 
Hydrocartisan--ChloroCid ·330- · 
Hydroxocobalamin 330 
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Hygroton 331 
Hypanodin 333 
Hyperal 334 
Hyperstat 334 · . 
Hypertensio 336 
Hyprioval-caiCium 337 __ _ 
Hypothiazid ·337 

lbuprofen 340 
lgmándi keserűvíz 832 
lmap 340· 
Imodium 341 
Immunglobulin standard 848 
Immunszérumokból. -készített _.im-

munglobulin frakciók 849 
lmur.an 342 
Inaetin 344 
lndometacinum 344 
lnfusamin 55 775 
lnfusamin X5 775 
Insulin 347 
Insulin Actrapid 347 
Insulin Actrapid MC 348 
Insulin lsophane 349 
Insulin Lente 350 
Insulin Lente MC 350 
Insulin Mixtard 351 
Insulin Monotard MC 352 
Insulin Rapidard 353 
Insulin Semilente 354 
Insulin 'semilente MC 354 
Insulin Ultralente 355 
Insulin .Uitralente MC 356 
.lntal356 · 
Intestibar 358 
Intrajad 358 
Intralipid 777 · 
lopami ro 200, 300, 370, 358· 
lrgamid 360 
IsmeJin 361 
lsoglaucon 361 
lsodex 778 
lsolanid 362 
lsonicld 364 
Jsoprinosine_365 -A-
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lstel'opac 365 
lstopirin 366 
lsuprel367 

Jectofer 368 
Jadamid 370 
Jod9mid 300, 370 
Jodam1d 380, 371 
Jadamid 420, 373 
Joadaqua jódos víz 833 
Jodpapaverintheosan 375_ 
Jód-párna .375 
Jopagnost 375 
Jwnex.376 

Kálíum'hidroxid,oldat 20.% 872 
Kálium-R 377 
Kalmopyrin.377 
Kanamycin.378 _;·~o ~ . 

Karbolos fukszin-oldat ·872 
Karbolos genciánaibql_ya-ol_dat ( 

872 ' 
Kardiolipin-antigén csapadékos 

VO R L. lemezreakcióhoz 850 
Kardiolipin-antigén,. Kline-anti~ 

gén mikroflokkulációs reakció-
hoz 850 >' 

Kari1379 
Kefalgin 380 
Kemadrin 380 
Kenalog 381 
Ketazon 382 
Klion infúzió 383 
- tabL, hüvelykúp 384 
Klion-D 386 
Kliostom :387 
Kolera-vakcina-820-->
Komplement-·850 
Konakion 387 
Koreberon 388 
kötszerek 836 
Kreoil 

· ·Kristiilyibolya-oldat 872 
Krizoidin-oldat 872 

Lactacid 850 
Lactamin 851 
Lactobacf389 
Lactulosa 390 
LanVis 390 
Legatin 391 
Leponex 392, 990 
Leupurin 394 
Libexin 395 
Libexin combinatúrn 395 
Lidecain drazsé 396 
-1% és 2% inj. 397 
- 1 O% in j. 396 
-kenőcs 399 
- spráy 399 • . 
Lidocain-Adrenaliil-.401 · 
Likacin 402 
LimaVan 403 
Limavanil 404-
Lincomycin 404 
Linolac 827 
Liothyronin 405 
Lipiodol ultra~ fluid 406 
Lipoic acid 407 
Lipotrol 851 
Lobelinum hydrochiOricum 408 
LoCacorten-Vioforrri '408 
Loderix 409 
Lomidine 410 
Lminden A 41 O 
Lorinden C 411 
Lorinden T 411 
löffler-léle metilénkék-oldat 872 
Ludiomil 412 
Luesz-pozitív kontroll savó 851 
Lugol-oldat 872 
Lukullin 413 
Lycurim 414 

Macrodex 6% 779 
- 5%-os glükózoldatban 780 
Madopar .. 250" 415 
Magurlit 417 
Mandeiamin 418 
Mandokef 418 

Mannisai A 781 
Mannisai B 781 
Mannozym 420-
Manson-oldat 872 
Marcain 420 
Marcain adrenalin 420 
Maripen 422 
May-Grönwald-oldat-87Sw· 
Meclofenoxat 423 
Medivaler 423 
Mefoxin 425 
Melipramin 426 
Melleril 427 
Menotest 852 
Meristin 429 
Mestinon 429 
Methionin 431 
Methotrexate 431 
Meticillin 432 
Metilénkék,oldat 873 
Metopiron 433 
Metothyrin 434 
Metypred 435 
Mexitil· 436 
Miacalcic 438 
Micropaque colon 440 
Micropaque H. D. oral 440 
Mikrofollin 441 
Mildibé 828 
Milurit 442 
Minipress 443 
Mintezol 446 
Mira glaubersós gyógyvíz 833 
M iscleron 446 
Mistabron 447 
Morgalin 448 
Morphinum hydrochlodcum 449· 
Morphinum hidrochloricum 2% 

Atrapinum sulfuricum 0,05% 
450 

Matilium 451 
Mucosolvin 452 
Mycerin 453 
Mycosid 454 
Mycosolon 454 
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Mydeton 455 
Mydrum 456 
Myelobromol 456 
Myoflexin, 458 -- -
Mytelase 459 

Nalorphin 460 
Naphazolio 460 
'Naprosyn 461 
Narcanti 462 
Narcotan 463 
N atrium chioratum 0,9% inj. ·464 
--, 1 O% i nj, 464 
Natrium.citicum 464~-;; 
Natrium nitrosum 464_ 
Natrium salicylicum '465 
Nátrium-kl orid-ci nk -_sz u !fát-oldat 

873 
n Nátronlúg (1 mólos) mérőoldat 

873 
0,1 n Nátronlúg (Y,omólos) mérő-

oldat 873 
Natulan 465 
Neoeserin 466 
Neo-Gilurytmal 466 
Neogranormon 467 
Neo-Gynofort 468 
Neornagnol 468 
Neopepi.Jisan_ 469 
Neophedan 470 
Neotonocairi 470 
Neatraparin 471 
NeiJrolysin 821_
Nepresol 471 
Neraboi472 
Nerobolil 474 
Netromycine-474-- -
Neupon-477 
Nevigram6n 478 

--Nicoflex 479 
Nikotinsavamid 479 
Nilacid 479 
Nipride 480 
Nitroturantein 482 
Nitrolingual483 
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Nitromint 484 
Nitromint retard 484 
Nitropenton 485 
Nitrosorbid 485 
Nivalin 486 
Nizoral487 
Nodicid 488 
Noditrim 488 
Nonne-Appelt-oldat 87.3 
Noradrenalin 489 
Norcolut 489 
Normál széri.Jmok 852 
Noscapin _491 
No'spa491 
Novascabin 492 
Noveril 492, 990 
Novobariuni 494 
Novobiocin 853 
Novopan 494 
Novorin 495 
Noxyron 495 
Nuredal 496 

- _ Nyiander-oldat 873 
Nystatin 497 

Oltan eco 497 
Oltan idu 499 
Oltan obucain 499 
Oleandomycin 499'' ·' 
Omnipaque 500 -
Opacist E. R. 503 
Opodeldok 504 
Optacid 504 
Oradexon inj. 504, 
-tabi. 505 
Oradian 506 
Orap507· 
Orgametril 508 
Oriza 829 
Ospolot 510 
Oterben 511::·
Oticúr 512 
Otosporin 512 
Ovestin 512 
Ovidon 514 

·; 

Oxacillin 515 
Oxybion 516 
Oxicodon 517 
Oxyeart 518 
Oxytocin 518 
Ozaena-vakcina 821 

Pamba 519 
Panangin 519 
Pándy-oldat 873 
Paniverin 520 
Panthenol inj., tabL 520 
-spray 521 
Pap_ainos anti~D 853 
Papainas Anti-D-Iiofilizált 854 
Papaverinum hydrochloricum 

521 
Parádi ásványvíz 833 ·: . 
Parádi kénes gyógyvíz 833 
Paratifusz~A-vakcina 822 
Par-atífusz-B-vakcina 822; 
Parkan 522 
Parlodel 523 
Partusisten 526 
Patentblau V 528 
PaxirásOl ·528 
Peribritin 529 
Penicillin 530 
Penstabil 531 
Peramin 532 
Pergonal 533 
Peridisol 1-D 782 
Peridisol 1-DK 783 
Peridisol 2-D 783 
Peridisol 2-SK 784 
Perital 536 
Perlepsin -537 • 
Pernovin 538 
Pernovinetta 539 
Peroxidáz enzimmel jelzen--ariti

testek 854 
Pertussis elleni human· hyperim.:i 

mun gamma-globulin 81 O 
Pharodoran 539 
Phenolphthaleinum 539 

Phenylbutazon kenőcs 540 -
-ta bt 540 
Phlogosam hab 541 
-kenőcs 542 
Phlogosol 542 
Phtoruracil 542 
Pilocarpin 543 
Pimafucin cseppek 544 --=-::-~
- hüvelytabletta 544 
- krém 545 
- szuszpenzió (steril) 5tl.5 
Pimafucort 546 
Pipolhen 546 
Plasminotest 1., ll., lll. reagens 

855 
5%~os Plazmaprotein inf. 785 . 
Plasmodex 785 
Plastubol 548 
Platidiam 549 
5%~os Plazmaprotein 
Polcortalone 550 
Polcortalone TC 552 
C-Polisaccharida 856 
Polispecifikys és manaspecifikus 

immunszérumok 856 
Polybé 552 
Polyglukin 787 
Polymycin 823 
Polymyxin B 553 
Polymyxin M sulphat 555 
Polysan 823 
Polystaph 823 
Polyvitaplex 8 556 · 
Polyvitaplex 1 O 556 . 
Por 8 557 
Porciderm 558 
Portáptalajok 858 
Postinor 559 
Potesept szirup 559 
- tabL 561 
Potesetta 561 
Prednisolon kenőcs 562 
- tabL 562 
Prednisolon-J 564 
Probon 564 
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Procaihamid: 565 
Procainum hydrochloric;:I1m 566 
Prodectin 566. 
Prolixan-_567-. 
Promptcillin 568 . 
Prontobario- colon S69 
Prontobario He D. 569 
Prophyledta 570 
Propranelol 570 
Propylon 571 
Protamin1000 573 
Prothiomplex Tim 4 573 
Psoriazin 576 
Pteridin 859 
Ptimal577 
PulsotyJ 578 
Pyassan 578 
Pyramem 579 
Pyrazidol 580 
Pyrazinaíníd 581 

Ouarelin 582-
Quinoseptyl 582 

Radipon 583 
Rausedyl 583 
Raveron 585 
Reasec 586 
Redergarn 587 
Redimyi58L 
Regitin 588 
Rehydrosol 55 788 
Relaxii-G 589. 
Reparon 590 < 
Reptilase 590 
Reseptyi-Urea 591 
Resistest 860 · 
Resonium A 591 
Retabolil 592 
Fletandrel 593 
Retardillin 594 
Retin-A595 
Rheomacrodex 1 O%, 5%-os glü

kózoldatban 789 
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Rheomacrodex 1 0%/ 5%-os ·izd
tóniás nátrium-klorld-oldatbari·-
789 

Rheopolyglukin 790 ' 
Rheosolon 596 
Ridol597 
Bigedal598 
Rigenicid drazsé, végbélkúp" 598 
- infúziós oldat készítéShez 600 
Rigevidon 600 
Rindex 5 791 
R index 1 O 792 
Ringer-acetát S-5 792 
Flinger,laktát-793 · 
Ritósept 602 • 
Ro bébi ~A" 829 • · 
Flobébi .B" 830 

· Rabolact 831 
Rocephin 602 . 
Rocmalat konc. -794 
Rubeola. elleni· humáh gamm( 

globulin 811 
Rubomycin 605 
Rudatel 607 · •. 
Rumalon 607 
Rutascorbin 608 
Rutophyllin 608 
Rovarnye i ne_ 

Sacerna 609 
Salazopy'ridaziii 61 O 
Salazopyrin EN•tabl. 611, 990 
-végbélkúp 61.2 
Salbutarnol aerosZol :61'2 
- szirup, tabi. 613 
Saletanol D-5 795 
Saletanol D -10 795 • · ·•· •• 
Salsol A 795· 
Salvador 614 
Salvoseptyl 614 
Salvus 834 • 
Sandófnigran-·61'5 
Sandosten 616 
Sandosten-calciurh in j. 617, 
- pezsgótabl. 618 .... 

i 
:l 

Sanegyt 191 
Sanatensin :620 
Sopilent 622 
Sarcolysiri-_623 
ScoJ)olamin_um hydrobromicum 

624 
Scutamil-C 625 
Secadol 625 
Securepen 626 
Seduxen inj., tabi. 627 
- szuszpenzió 630 
Semicillin 630 
Sensit 631 
Septolon 632 
Septosyl 632 
Serotrol- N 863 
Serotroi-25-N 863 
Serotroi-P 863 
Seretyp 864 
Serotyp vércsoport-meghatározó 

emberi vérsavó 864 
Sertan 633 
Sevenal jnj. 634 
-tabi. 635 
Sevenaletta 636 
Shosiakovsky-balzsam 637 
Sicol637. 
Simplastin 864 
Sirepar 638 
Solvasthmin 639 
Somben 639 
Sombrevin 640 
Sorbanit 641 . . ·•. 
n sósav (1 mólos) méróoldat 873 
0,1 n sósav (Y,o mólos) méróoldat 

874 
sósavas alkohol 874 
SP54 642 
Spiractin 643 
Spiropant 643 
Spongostan 645 
Staphylococcus alpha-toxin '866 
Staphylococcus afpha-antitoxin 

(antihaemotysin) standard:J366 
Stazepine 645 

Staralgin 646 
Sterogenol 64 7 
StiQmosan 648 
Stimalbumin 866 
Streptase 648 
0-Streptolysin 867 
Streptomycin 650 
K-Strophantosrd 65h'~91c·<•· 
Strychnotonin 651 
·stugeron 652 
Styptanon 652 
Sudeol 653 
Sulfaguanidin 654 
Sumetrolim 654 
Superseptyl 655 
Suprachol 656 
Suprastin 657 _ 
Sura! 657 
Suxilep 658 
Sygethin 659 
Sympathomim 659 
Syncumar 660 
Syntestri n 662 __ 

SzulfoszalicilsaV-óldat, 20%-os 
874 

Tabex 663 
T ace 663 
Tachystin 664 
T alusin 664 
Tanderil 
Tardyleron 665 
Tardyleron-bébé 666 
Tardyl 667 
Tauradon 668 
T a vegyi. 669 
T abeform 670 
Tendor 671 
Tensiomin 672 
Teperin 674 
Tertluzina 676 
Tercnac 677 
Tetanusz elleni jutwérsa.vó 1_500 

NE liofilezett,--ri"atív 8f1 
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Tetanusz elleni juhvérSavó 1500_ 
NE natív 812 

~-Tetanusz, -elleni lóvérsavó. t500 
NE Hofi_lezetti_ tisztított .és kan-· 

, centráll 812, , :,," : , 
Tetanusz .·-_ellerii \JóVérsavó _-,1· 500· 

NE tisztított é'sd(Oncentrált:81-2 
Tetanusz SllenL-IóvérSavó- 20-000 

N E liofilezett, -tisztított és· kan:: 
c'enirált -813 · 

Tetanusz elleni ló\/ér'sévó 20 OOO 
NE tisztított és koncentrált-81-3 

TetanUsz elleni 'SZervaSm~rha
Vé-rsavó 1500 .-NE -liofilezett 
tisztított 813 , 

Teti:mosz elleni szarvasmarha-
vérsavó 1500 N E tisztított 814 

Tetanusz-toxoid 824 
Tetig 500 814 
Tetracor 678 
Tetracor-Epherit678 
Tetran- iv. inj. 679 
-kenőcs 680 
- sebhintópor 680 
- szemkenőCs 681 
Tetran B 681 
Tetranetta-682 . __ . 
Tetran-hydrocortison 682-
Tetrinfan 683 
Thiactacid 684 
Thrombokináz 867 
Thromboplastin Liquid 867 
Thyranon 684, 
Thyreotom 685 
Tiapridal 685 
Tifusz-vakcina 825 

-Tifusz .. tetanusz-vakciría··-azs,: · 
· Tigason 686 
Timidon 688 
Timoptic 688 
Tindurin 690 
Tinidazol 691 
Tisacid 692 
TiSáS·eri A---·+- s-- 692 
Tisercirl 693· 

t004 

Tisercinetta· 694 
·Tisztított szérumfehérje antigéhek 

868 ··-
Tobanum 695 
Talazoli n 696 
T onogen 697 
-Topostasin-·698 
T orecan 699 
Tosmilen 700 
Töpfer-oldat 874 
Trasicor 701 ·-
Tremaril 703 
Tremblex 704 
Treotal704 
Trepotest 868 
Triaseptyl 705 
Trichasan 826 
Triospan 707 
Trioxazin 708 
T<isedyl 708 
Trabicin 709 
Traparin 71 O 
Traparinum combinatum 71 O 
Trypcasin 868 
Trypsin 711 
- sebhintópor- 7:1-2 
Tuberkulin 869 ;-.: 
Tuberkulin-tapasz 869 :c-·
Tuberkulin, tisztított (TT)' 869 
Tubacin 712 •: · ·,,j 

Turinal-713 
Türk-oldat 874 
Typhenteron orális tífusz-vakcina 

'826 

Ubretid 714 
Ulceran·714;,'991''' : 
Ultracain 1%.és-2% inj. 716 
Ultracainhyperbar 716 
VItracain D-S forte 718 
Ultra_cain-supfarenin 716 
Ultracorten'H 719 
Ultracortenal 720 
Uregyt 721 
Uromiro 60% 722 

Uiomiro 75% 724 
U-vitaniin 725 

Vagóthyl 726 
Valedana composita 726_ 
Vancocin- 727 
Vasalgin 728 
Vasopressin 729 
Vegacillin 730 
Venobarbital 731 
Venoruton gél 733 
- inj .. kapszula 733 
Vermax 734 
Verospiron 734 
Verparnil 735 
Vibramycin inj. infúziókészftéshez 

737 
- szirup 739 . 
Videx 740 
Vinblastin 740 
Vincristin 741 
Viregyt-K 7 42 
Viskaldix 743 
Visken 745 
Vitaealan 746 
Vitamin A 746 
Vitamin A + 0 2 747 

Vitamin B, 747 
Vit8min 8 6 748 
Vitamin 812 749 
Vitamin C 749 
Vitamin 0 3 750 
Vitamin E 752 
Vitamin K 752 
Vitamín U--+ U-vitah1tn··-g"""., 
Voltaren 753 
Vumon 754 

Xavin 755 

Yohistrin masc. 756 
Yomesan· 757 

Zaditen 757 
Zenon 759 
Zinacet 759 
Zinkprot-insulin 761 
Zinkundan 761 
Zitazonium 762 
Zitastop 763 
Zolyse 763 
Zovirax inj. iv. infúziókészítéshez 

764 
- szemkenőcs 766 



Szedte az Alföldi Nyomda, Debrecen 
3183.66-13-L Kner Nyomda. Gyomaendrőd 

Felelősszerkesztő: Vincze Judit 
Műszaki vezető: Orlai Márton 

Műszaki szerkesztő: Windberg László 
A fedéltervet készitette: Windberg László 

Terjedelem: 43,5 (A/5) ív 


