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Előszó. 

Igen sok oldalról megnyilvánuli óhajnak feszünk eleget, amikor 
jelen "MENTOR":unkaf a magyar orvostársadalom szíves rendef;
kezésére bocsátjuk. 

Egyrészt az áffekinfhefőség, másrészi a rövidség kedvééri igye: 
kezJünk a tárgyali praepara/umokkal tömören és nem túlságos rész: 
Jeiesen foglalkozni, hiszen az érdeklődő orvos uraknak minden készít: 
mény bő irodaimái kivánságuk eseién örömmel megküldjük. 

Célunk az volf, hogy egy olyan ízléses kivitelű szakkönyvecskéi 
adjunk át a régi Nagymagyarország Jerüleién élő orvos uraknak, 
amelyben az általunk forgalomba hozoff gyógyszerspecialiiások rövid 
leírását foglafiuk össze és amely az orvos urak íróaszfalán bizonyára 
meg fogja kapni azt a helyei, amelyet farialmánál és komolyságánál 
fogva mélián megérdemel. 

Fogadják a J. orvos urak e könyvecskét jóindulafu megértéssel 
és legyenek meggyőződve arról, hogy lankadatlan buzgalommal fogjuk 
ezenJúl is folytatni azt a munkánkaf, amelynek eddigi szép eredményeit 
éppen a magyar orvostársadalom me/eg támogatása bjzfosífofia. 

Budapes/en, 1925. november havában. 

PANACEA GYÓGYSZERVEGYÉSZETI R.;:l. 

Nyifrazsámbokréti Hindi 

Dr. FRIEDRICH VILMOS s. k. Dr. SZABÓ SANDOR s. k. 
m. kir: egészsé._s;ügyi főtanácsos, m. kir. udv. ianácsos, 

egyel. rk. professor, királyi tanácsos stb. egyet. m. tanár stb. 
IG. TAG ELNOK 

Dr. P ALLA Y ISTVAN s. k. 
okl. gyógyszerész, 

a gyógyszerészeli tudományok tudora 
17EZÉRIGAZGATÖ. 

E könyvecske előző kiadását bei'Ezető előszavunkhoz csupán azt fűzzük hozzá, 
hogy vállalafunk azóta bekövetkezeff hatalmas fejlődése bizonyítja munkánk orvosi 
elismerését. 

Kérjük a f. Orvosi Karf, hogy újabb 
·lfegyeskedjék fogadni, minf az előzöt. 

Buda pesten, 1930. január bó 1 ~én. 

kiadásunkat ugyanolyan szerefeffel 

PANACEA 
GYÖGYSZERVEGYÉSZETI R.~T. 
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ct combinationes: 
c. arseno mite, c. arseno forte, c. phosphoro, c. bromo, c. jodo. 

Tonicum. Neuroticum. Haemodynamicum. 
Stomacbicum. Roborans. 

Ezek a klinikáinkon és kórhá:zainkban már közel négy évtizede a leg
jobb gyógyeredményekkel rendelt organikus vaskészítmény ek 3% vasalbu
minatot, illetőleg 3% vaslactatot tartalmaznak főhatóanyagként, Ezekből a 
vegyülelekből a vas-ion az emésztő-nedvek hatására csak .lassan hasad le; 
tehát a készítmények a szájban nem dekomponálódván,. a fogak zománcát 
nem tárnaclják meg. A fokozatos és lassú ionizálóelás folytán a gyomorra nem 
fejtenek ki helybeli izgató hatást, hanem egyenletesen szívódnak fel a nedv
keringésbe. A v:as-, arsen-, phosphor-, brom-, illetőleg jod-faklorok speciális 
hatásai közismertek. Ehelyütt csak arra óhajtunk rámutatni, hogy mindezck 

-a komponensek oly alakban vannak jelen a Sanguiferin-készítményekben, 
hogy semminő zavart vagy izgató hatást nem fejthetnek ld. A magyar egye
temek professzorainak, docenseinek és tanársegédeinek legnagyobb része 
irásos szakvéleményt is adott egybehangzóan kedvező tapasztalatairól, Ezek 
hatalmas gyüjteményét központi irodánkban őrizzük és az orvos uraknak 
kivánatr a . bemutatjuk, 

Az arsen-tartalmú változatok 
(mite és forte) 0.01 %, illetőleg 
0.02% arsentrioxyclnak megfe
lelő ai:sent tartalmaznak nat
riummetaarsenit alakjában. Egy 
teáskanálra tehát l, illetőleg 2 
milligramm arsentrioxyd jut. A 
phospho1·os Sanguiferin 0.005% 
szinphosphort tartalmaz organi
kus, könnyen felszívódó phós
phorvegyület alakjában, tehát 
egy teáskanálra 0.5 milligramni 
jut. A bromos, illetőleg jodos 
Sanguife~rin 2.5% natriumbro
midnak, illetőleg natriumjodid-

. nak megfelelő bromot, illetve 
jodot tartalmaz. E praeparaturnak hosszabb adagolása esetén s:em jelentke
zik a brom- vagy joelvegyületek ismert káros mellékhatása. 

Fentiekben pontosan beszámoltunk az egyes változatok hatóanyag
tartalmáról, úgyhogy az orvos urak tetszésük ·szerint vihetnek be a hat6-
anyagokból annyit, ame;nnyit :az ado:tt esetben indokolturuk tartanak. 

A Ft•rell(~ .lóz~d-kórház igazgatóságának renelelete alapján a kórház ter, 
hére bármely egyleti tagnak renelelhetők a SANGUIFERIN-készitmények, 
külön főorvosi ellenjegyzés nélkül. · 

Altalában gye1rmekeknek Dlaponta 1-';l káV'éskanállal, felnőUeknek na
ponta 3-4 evőkanállal adagolhaták a Sanguiferin-készítmények. 
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Steril oldat alakjában 1.2 ccm-es ampullákban kerül forgalomba, A 
CALCODYL néven v·~djeg~·z<'tt praepm·atum homogen test: a cacody/swP 
(dimethylarsensav) calciumsó ja. 

Szerrkczeti képletre: 

H H 
l l 

H-C-t! ti-C-H 
l J 

0=.'\s-0-Cd-0-,c\s=O 
l l 

li-C-H H--C-H 
l l 
H H 

A ca/ciumcacodylat igen nagy erlőn}ne az egyéb cacodylsavras sókkal 
szemben, hogy mint gyenge bázis sója kevésbé da·ssociál az oldatban és 
ezáltal felszívódása egyenletes és lassú. Ily módon lényegesen nagypbb 
mennyiségű arsen vihető b:• a szervezetbe minden káros és kellemetlen 
mellékhatá.s veszélye nélkül,' mint az eddig alkalmazott praeparatumoknál. 

A készítmény 5%-os, illetőleg 10%-os steril oldatokban jön forgalomba. 
Mivel a CALCODYL-vegyület arsen-tartalma 47.8%, az említett 5%-os 

oldatban 2.39% szlinarsen van (ccm-ként 0.0239 g As), míg a 10%-os oMat
ban 4.78% (ccm-ként 0.0478 g As) a &zínarsen-tartalom. ·Ezt a tekintélyes 

arsen-mennyiséget a fentemlített okokból a szervezet lassan és tökéletes·en 
absorbeálja, sem fájdalom, sem helybeli -izgalmi tünet, sem gyomor- vagy 
bélzavar nem áll be, a gyógyhatás pedig érthetően kitűnő. , 

A "CALCODYL Dr. PALLAY" a Magyar Királyi Népjóléti és Munka
ügyi Ministerium 40.000/1923. V. számú rendelete értelmében az Országos 
Betegápolási Alap terhére rendelhető. 

CALCIUMTARTALMU GUAJACOL-CHINA-MBZ-SYRUP. 
KELLEMES íZű, IDEGZSONGÍTÓ ÉS ÉTV AGY GERJESZTŐ. 

A guajacol, phosphor és calcium hatását egyesíti magában oly szeren
esés alakban, hogy adagolásánál e három fontos. gyógytényező mellett a 
China-alkaloida s egyéb ízjavító faktorok jellemző étvágyfokozó és roboráló 
sajátsága is érvényesül. , 

Javalt a tüdő és légutak legkülönbözőbb megbetegedéseinél, elsősorban 
tüdötuberculosisnál. Direkt hatása a bronchusok nyálkahá.rtyájára a váladék 
felhígításában és a könnyebb expcctoratioban ny~lvánul. A phtisis íncipi,_ms
nél. antipyretikus hatást fejt ki; hiimoptoenál vérzéscsillapító, pneumoniánál 
lobellenes, tbc.-s exsudatumoknál pedig felszívó sajátsága érvényesül. Skro
phulosis, rachitis és csonttuberculosis es·eteiben a calcium- és phosphor
faktor mint szöveti inger fejti ki hatását. Lázas cachexiánál is jó eredmény-
nyel adagolható. · 

A Syromel szerenesés összetételénél 
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fogva a gyomrot nem rontja, a 
ehinin-tényező pedig mint ama
mm is érvényesül. A gyermek
gyakorlatban különösen jól vá
lik be, mert kellemes alakban 
vihetjük be a kényes gyermeki 
szervezetbe a calciumol, guaja
colt és china-alkaloidákat. Per
tussisnál is mindenhen megfe
lieJ a modern thewapia kivánal
nudnak. 

Használati utasítás: Felnőt-
Lel~ne'k 3-4 evökanállal, gyer
mekeknek 1-3 teásk,anállal na
ponta. 



CHININUM ACETVL UM 
.E g y ség es v e g y ü l e t: 48·40/o chinh1 t 5NiO/o acetylsalicylsav 

Ez a homogen vegyiilet az acetylsaiicyJs.aYias chininester acdylsalicyl

savas sója: 

Edénytágító hatása érvényesül a véredények görcsös összehúzódásainál 
(trigeminus-neuralgia, migraen stb.). Az uterus-izomzatra kitünő en hat 
menorrhagia és dysmenorrhoe esetén. A vagus tonusának zavarainál (bron
chial-asthma stb.), angina pectoris esetén stb. egyenesen frappáns az anti
. spasmoclikus befolyása. A CHIN-AC-SAL nem mérgező. 

E homogen vegyületllől a komponensek csak a bélben válnak le, lassm1 
szívóclnak fel és így a chinin és acetylsalicylsav kellemetlen mellékhatásai 
ki vannak zárva. Aránylag kis adagja - napi 3 ostya - is eJ.egenclő szokott 
lenni niég a Jegsúlyosabb esetekben is. Különleges ostyái áztathatók vízben 
a legkisebb szivárgás nélkül, viszont szárazon, tehát állá:s közben védik a 
hygroskopikus vegyületet. Vízben vagy nyálhan azonnal megpuhulnak, ele 

11em nyílnak ld, így a beteg a kesernyés íz nyomát sem érzi. 

Fenti képletnek megfelelően egy 0.5 grammos ostya tartalma: 24.2 cg 
chinin és 25.8 cg acetylsalicylsav, mint homogen vegyület 

A CHIN-AC-SAL igen olcsó á[·ban, 10, illetőleg 20 ostyát tartalmazó 
kartonolkban, va.lam,int 250-es kórházi csornmgoláshan illerül forgalomba. 

Méltóztassék részletes irodalmat kérni. · 

R p. 
Chin-Ac-Sal Dr. Pallcay 

lag. orig. 
D. s. suo nomine. 
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CIILCIUM· 
THERAP Ul 

ClL C IUM 
IlliiUl 

1. Pancao simplex 10% CaCh-tartalmú gyógytápkakaó. 
2. Pancao pl'o usti diabct. cukormentes, mannitizált gyógyUtpkakaó. 
3, Tabi. Pancao sim pl. (a 0.25 g Ca-tartalommal). 
4. Tabi. Pancao comp. (a 0.25 g Ca+0.15 g Extr. Kolae tartalommal). 
5. Pancao-Dragée baby-erőtápcsokoládé (a 0.20 g Ca-tartalommal). 
A Pancao JegfinomaJJb hcl'andi kakaóhoz kötve tart,almazza a chlor

calciumot. A készítmény úgy külső megjelenésében, mint szagában és izében 
mihen scm tér el a kőzönséges kakaótól, miért is tejjel vagy 1cgyébként cl
készítve a legkényesebb betegek és gyermekek is szívesen élvezile 

A Pancao-:készítményeknek állandó alkalmazá~a székrekedést nem ukoz. 

E készítmény főalkatrészei: 100 g Merck-féle Baryumsulfat pro Röntgen,. 
l'ANCAO és külbnböző oly<m anyagok, amelyek egyrészt az e!:(yenleles sus
p.ensióil, másrészt a cacao consistentiáját, végül a kitünő ízt @ll'rantálják. 

Erm adag, porhoz rész-
·- .. ,__ letekben 2 deciliter vizet 

adunk, maid ezt némi 
keverés után melegítjiilc. 
Közben ú}abb 2 dl. vizet 
öntiink hozzá, felforral
juk, a tűzről levéve újra 
keverjiik és e tetfelsűrű
ségű pépet pohárból itat
·_;uk. 

A Jegkényesebb beteg 
is szívesen veszi be e ki
tűnő ízű pépet és rendkí
vül olcsó ára alapján 
igen kiterjedt alkalmazá
sa is lehetövé válik. A 
Korányi-klinika, a debre
ceni Tisza István Tudo
mányegyetem Központi 
Röntgen Intézete, a többi 
egyetemi klinikák jó ré-, 
sze, a budapesti Gróf 
Apponyi Poliklinika, a 
Magánalkalmazottak Biz
tosító Intézete, az Orszá
gos Társadalombiztosító 
Intézet, a MÁV Gépgyár, 
a Postás Betegsegélyző 
Egyesület sth. a tapasztalt 
eredményekre és az igen 

olcsó árra való tekintettel állandóan alkalmazzák praeparátumunkat. 
Eucontrast-Pancao forte ~50 g Merck-féle baryumsulfat-ot tartalmaz. 
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E készítmény az egész fö-ldkerekségen általános orvosi bizalomnak 
örvend, l'f.,\\~ ~gy részletesebb ismertetése bizonyára felesleges. Fontosnak 
tartjuk azonhan a következők megemlítését: 

1. Az Algaeratine gyártása Magyarországon történik és az ma már ulin
den szemponlbá'l magyar pPweparatnmnak tekinthető. 

2. Minthogy vállalatunk egyedül jogosult a közép- és keleteurópai álla
mok ellátására, e hatalmas piac csakis budapesti gyárunkban fedezheti szük
séglelét. Külkereskedelmi szempontból figyeJ.emreméltó ,tény, hogy Algaera
tine-exportunk 1929-ben meghaladta a 100.000 pengőt. 

3. A készítmény sem morphiumol, sem más hasonló alkaloidát nem tar-

talmaz. 
Az Algocratine a legkitiinőbb analgeticum; nemcsak csökkenti, hanem 

meg is szünteti a fájdalmat, anélkül, hogy az idegrendszert, nedv- és vér
],eringésl, gyomrot, májat, szivet, vagy vesét megtámadná. 

Köszvényes migraenek-
nél, heVE'S fogl'ájásnál, 
örö,klött vagy szerz·ett 
neuras thenia esetében, 
légzési zavarolmál, nehéz 
fizikai vagy szelLemi num
ka okozta kimerültségnél, 
rosszullétnél stb. ugyan
olyan gyorsan szünteti 
meg a fájdalmat, mint a 
legkell~metlenebb men
struációs görcsöket. Nem
csak lokálisan hat egyes 
idegekre, hanem az egész 
idegrendszerre fejti ki 

gyógyító, :Zsongító hatá
sát. 

Az Algaeratine árát sikerült lényegesen. leszállítanunk, amennyiben a 
háboruelőtti 4.50 pengős árral szemben ma 2.60 pengő a nagy doboz ára. 

Hogy mindenki részére hozzáférhetővé tegyük az Algoáatine-t, 3 ostyát 
tartalmazó kis dobozokat és 1 ostyát tartalmazó kis luirtonokat is hozunk 
forgalomba megfelelőerr olcsó árban. 
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E vegyület felfedezője Prof. Goldschmiclt, akinek herlin-chúHottenburgi 
tudományos intézetétől Magyarország és Jugoszlávia részére vállalatunk 
vásároita meg a szabadalmat, illelóleg védjeg)'et. 

A Hypotonin gyártása és e két ország szükségletének ellátása teh~tt 
budapesti gyártelepünk ha1táskörébe tm·1tozik, így a Hypotonin magyai' 
gy:h•tmánynak tekirüendő. 

E homogen vegyület az aetl!ylendiamin borostyánkősavas SOJa és foko
zottabban rendelkezik az amin-vegyületek ismert vérnyomáscsökkentő ha
tás[tval. 

A Hypotonin-t nedvesség hatására azonnal puhuló, de vízben, nyálban 
szét nem nyíló, tehát kényelmesen heveillető ostyákhan hozzuk forgalomb;1. 

A HYPOTONIN minden olyan esetben, amely a l!ypeJ"t~nia megszünte
lése útján gyógyílhEtió, kitünően beviüt. Klimalderilws zavaroktól egész,en 
az arterioslc/eJ"otilms bajokig mindenütt megállta a helyét. 

A számos irodaiini adatból hemutalunk néhányat azzal a megjegyzéssel, 
hogy a legutóhbi bécsi kongresszuson l'efm·ált újabb érdekes és rendkívül 
kedvező adatok feldolgozása még csak most van folyamatban. 

A berlini egyetem II. orvosi klinikáján folyt kisédetekről Dresse/ tanár
scgéci többek közöt1t a köve1kezől~ct írja: 

(Auszug aus einer Vorles., Berlin, 1921). "Dm·ch die Arbeiten von PAL, ll'lÜNZER, 
FRANK, KREHL, R. SCHMIDT, FR. v. MÜLLER, F. MUNK u. a. wissen wir heute, dass 
die artericile B!utdrucksteigerung den 1sklerotischen Gefiissveriinderungeu in vielen Fallen 
Yorausgeht und diese erst veranlasst. F. MUNK hat das Krankheitsbíld diese r Falle un ter 
dem Begriff der "genuinen Hypertoníe" zusammengefasst. Dm·ch diese Erkennluis der 
Hypertonia als dem prim ih· en Moment ím Komplex der Krankheítserscheínungen ist das 
Bedürfnís nach eínem blutdrucksenkenden Mittel neuerdíngs wicder in den Yordergrund 
gerirckt. Verf. hat eine von Prof. GOLDSCHMIDT und NEUSS hergestel!te, aLs "Hypotonia" 
bezeíchnete Verhíndung an einer grösseren Anzahl von KrankheitsHillen mít arterieller 
Hyperionie in der II. med. Klinik der Charité klinísch auf se,ine blutdrucksenkende Wir
kong untersucht. Iu den - F r ü h s t a d i e n d e r g e n u í n e n H y p e r t o n í e, die 
man vorwíegend bei klimakterischen Frauen zur Beobachtung bekommt und eleren aller
ersta Erscheinungen oft mit den von PAL beschriebenen sogen. "Gefasskrisen" indeutisch 
sind, wurde in allen Fallen eine überraschend gute Beeinflussung der vasomotorischen 
Störungen und Aniailo (Blutandrang, B!utwallungen, Herzklopfen, Herzbcschwerden) sowie 
der übrigen subjektiven Symptome beobachtet. Bei den Mannern ist das Anfangsstadium 
der genuinen Hyperionie durch vasomotorische Gefasstörungen und Erregungszustande in
folge bernHicher Aufregm:gen gekennzeichnet. Die in diesem Stadium anfangs nur zeitweisc 
und in geringem Grade varhandene Blutdrucksteigerung (130 b"s 150 mm Hg) konnte nach 
mehrwöchigem Gebrauch fast stets zur Norm znrückgefirhrt werden. Die Patienten wur
den im aligemeinen ruhiger und namentlich der Schlal wnrde besser. In den spiiter e n 
S t a d i e n bei ausgesprochener permanenter Hyperionie mit hölleren Blutdruckwerten 
(170-220 mm Hg), in denen man bereils teilweise cingetretene sklerotische Gefassverande
rung annehmen muss, konnte trotzdem eine Blutdrucksenkung von 20-50 mm Hg in der 
Mehrzahl der Falle erreicht werden, die mei1st auch langere Zeit anhielt. Auch in diesen 
Fallen trat mit der Blutdrncksenkung eine Besserung der subjel<tiven Erscheinungen: 
Kopfdruck, Nackenschmerzen, Schwinde!gefühl, Atemnot, Ermüdbarkeit, Impotenz usw. 
ein. In den schweren Fiillen des spiiten Stadiums mit sehr bohen B!utdruckwerten (irber 
250 mm Hg) gelaug e.s nur vorübergehend oder auch gar nicht, eine Blutdrucksenkun~ 
zu erreichen. Dennoch gaben auch diese Patienten an, eine Erleichternng ner subiektiven 
El'seheinungen zn verspüren. Ausser bei der genuinen Hyperionie wurde Hypotonin noch 
in einer Anzahl von Fallen mit ausgesprochener cht•oniscber Glomet•ulonepbritis (sekun
darer Schrumpfniere) angewendet. Es zeigte sich, dass auch diese Falle in der g!eichen 
Weise wie die genuine Hyperionie auf Hypotonin sowohl in Bezng auf den Blutdruck, als 
auf die 'subjektiven Krankheitserscheinungen reagierten. Die WírkuM hált selbst in den 
schweren Fallen langere Zeit an, wenn auch in diesen Fallen eine Blutdrucksenkung zur 
Nol'Ill selbst bei lángerer Darreichung nicht zu errcicheu jst. Das Hypotonin muss elarum 
möglichst frirhzeitig angewendet werden und kann dann in gewissem Umfange als ein Vor
beugungsmittel gegen die Arteriosklerose w.irken. Bei bereils ausgesprochenen Erscheinun
gen der Herzinsuffizienz kommt die Wirkung des Hypotonins nicht so deutlicli znm Aus
druck; doch empfinden die Kranken auch .in diesen Fallen eine subjeklive Erleichteruni( 
des Zustandes, wallrend eine nachteilige BeeinHussung der Zirkulation nicht beobachtet 
wurde. In einigen Fallen mit hoher arterie1ler Spannung wurde eine vorirbergehende Übel
keit, im aUgerneinen jedoch keine unangenehme Nebenwirkung des Hypolonins beohachtet. 
Das Hypotonin hat vor anderen Mitteln den Vorzug, nass es eine atusreichenrte Wirkun_o' 
auch bei der Dnrt•eichuug ner os in Tabletten erzielt. Die Wirkung tritt allmiihlich, meist 
e'"'t nach 3-4 Tagen ein. Die Patienten erhielten 2 bis 3-mal Higlich eine Tabiette a 0.3 f\, 
nach 10 tacriaer Anwendnng erfolgte e,ine Pause von 3-5 Tagen unrt in dies<>n Perioden 
wurde das- l\ littel 2 bis 3 1\Ionale g~geben". (II. medizin. Klinik der Univ. Berlin). · 
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F. M unk igen érdekes és Németorsz&gban közkézen forgó monog,ráfiájá
baü ("ERGEBNISSE DER INNEREN MEDIZIN UND KINDERHEIL
KUNDE") külön fejezetet szentel az arteriosklerosis-nak és genuin hyper
toniának. Ebben a fejezetben többek között a következőket irja: 

"Für die praktische BehandJung der Hyperionie kanu nur ein !Vlittel in Betracht kom
mcn, das eine ansreichende W irlmng auch bei der Darreichung per os erzielt, Bei aus
gedehnten ldlnischen Beobachtungen ·hat sich nun eine von Prof. Goldschmidt u. Neuss 
hergestelltc, als "HYPOTONIN" bezeichnete Verhindung als ein diesen Postniaten ent
sprechendes, prakltsch anzuwendendes, blutdrucksenkendes Mittel in den verschiedenen 
Stadieu der Hyperionie bewiihrt. Die Ergebnisse dieser thérapeutischen Vensuche und die 
betre!lenden Krankheits!alle .smd von Dr. G. Dressel in seinm· Disserialion (Berlin 192.1, 
ungedruckt). zus~mmen&estellt: In den Frühstadien der genuinen Hypet·tonie, die man vor
wwgend be1 khmaJ<tenschen Franeu zur Beobachtung bekommt, wurde in allen Fiillen 
eine überraschend gute Beeinflussung der subjektiven Symptome und eine nachhaltige 
Senkung des Blutdrucks bis zur Norm beobachtet. In den spiileren Stadieu mit hőheren 
Graden eincr permanenten Blutdrucksteigerung (170--200 mm Hg), bezw. bei bereils einge
lretener Arteriosklerose gelaug es stets, die subjektiven cardialen und c.erehralen Erschci
nungen und Beschwerdcn durch Hypotonitt wie durch kein anderes lviiitel zu mildern. 
Auch Irat in den meisten Fallen bei langerer Darreichung e'ine Blutdrucksenkung von 20 
bis 50 nun Hg ein, die liingere Zeit anhielt. Diese Wirkung wurde selbst bei den Fiillen 
von chronischer Glomerulonephritis (sckundiire Schrumplniere) beobachtet. Unangenehme 
Nebenwirkungen traten auch in diesen Fallen nicht ein. Bei ausgesprochener Herzinsu!!F 
zicnz kommt die Wirlmng des Hnwtonins auf den Blutdruck nicht so deuilich ZUlU Aus
druck, doch emplinden die Kranken auch in diesen Fallen eine subjeklive Erleichterun!!, 
des Zustandes, Wiihrend eine nachteil~ge Beein!lussung der Zirkulation nicht beobachtet 
wurde. Das Hypotonin wurde in Tabletten zu 0.3 gr. 2- bis 3-mal taglich ein Stück vet·
abreicht; nach tOtagiger Anwendung erfolgte eine Pause von 3-5 Tagen und in diesen 
Perioden wurde das Mittel 2-3 Monate gegeben. 

Die günsbigen klinischen Erfahrungen veraulassten mich zu experimentellen Unter
suchuugen über die Art der blutdrucksenkenden Wirlcung der vei·schiedc-nen Mittel, die 
ich gemeinsam mit Dr. Ho anstellte und über die an anderer Stelle berichtet wird. Es zeigt 
sich. dass bei intra,venöse.r Einspritzung von Vasotonin, Histan1in, so·wie auch von Pipe
razin beim Kanincben bei direkter Messung an der C:;trotis eine starke und rasch ein
setzende Blutdruc1<senkung !es•tzus'.ellen ist, die aher 1mr eine kurze Dauer hat, wahrend 
die Wkkung des Hypotonins langsarner au!tritt, dafür aber von nachhaltig·er Dauer ist. 
Die Blutdrucksenkung er!olgt dm·ch eine Enveiterung der ped'pheren Ge!iisse, was sich 
im Arrsteigen der plethysmographisthen Km·ve, sowie der Pu1sschliige kund gibt. Die Wir
kung des Hypotonins steht demnach der des Adrena1ins diamctral entgegen, kanu diese 
nulheben und durch sie aufgehoben werden. Wallrend .aber die Adrenalinwirkung einen 
starken EinHuss auf die Herztatigkeil am Electrocardiogr:1mm e,rkennen 1ásst (Kraus und 
Nicolai), erfahrt die electrocm:-diographische Kurve dl!l'ch Hyt>otonin auch bei betri\cht
licher Ein,virkung keine wese-ntliche Veründerung.>) 

Strumpf professzor "HERZKRANKHEITEN" címü könyvéhen így emlé
kezik meg a HYPOTONIN-ról: 

dedoch ist das neuerdings von H. Goltlscbmidl eingeführte «HYt>olonin» dasjenige 
Mettikament, das uns die bcsten Resultate gegeben hat. In Dosen von 1 gr. tiigrich, an 
·1-5 Tagen hintere,inander, bewirkt es in den allermeisten Fallen von besonders primiirer 
Hypertonie e,ine olt sehr ansgesprochene, 4-6 Wochcn anhaltende Blutdruckerniedrigung, 
welebe 40-60 mm Hg beteagen kanu. Die Kur wird alle ·1-·6 '\Voehen wiederholt, d. h. 
sobald der Blntdruc1< Wie'der dic Neigung hat, zu steigen. 'Vir halten clieses Mitlel Hir 
eine wertvolle Be.reicherung unseres Arzneischatzes. » 

R. Klein a Zeitschrift f. arztl. Fortbildung Hl24. évi 23. számában többek 
közt a következőket írja: 

«Ich habe die beste 'Vh·lmng mit Hypotonin ge.schen. Bei der essentiellen Hyper
tonie trat in jedern Falle ebe viel starkere Blutdrucksenkung nach lOtagiger Darreichung 
von Hypotonin ein. Die Senl\:ung betrfip;t jedesn1al 30-80 mrn Hg nach Riva.-Rocci, '\Velche 
dann bei intermittierender Behandiung mit Hypotonill dauernd beibehallen werden kanu, 
besonders wenn das diiitetische und psyr.hische Verhalten des Kranken dementsprechend 
war und zur Unterstütznng der Hypotoninwirkung auch Kohlensiiurebiider verab!olgt 
wurden. Auf diese '\Veise kanu man den Kranken anűauerndes, '\Vohlbefinden si'chern. Dass 
dieses so gut brauchbare Praparat nicht überan Eingang gefunden hat, begründe ich da
mit, dass das P·raparat nicht genügend gut bekanni ist. Es lieg! im Interesse der Allge
meinheit, die Aufmerksamkeit der praktischen fi.rzte auf dasselbe zu richten.~ 

A TanncC'tum Vulgm·e kivonatúból !készült biztos h1atású gyógy;;zce 
Oxyuris Vermicularis, giliszták, galandférgek stb. paraziták ellen. 

Prof. Goldschmidt e praeparatumának kiválóságát részletes külföldi 
ii·odalom bizonyítja. 

A legtöbb esetben egy adag, a legcsökönyösebb esetekben három adarr 
biztOsitotta ·a teljes sikert. Ennél többre sohasem volt sziiksé'g. 
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Dr. Deschiens haemoglobin
készítménye I11a már az egésL 
Yilágon ismert. O különleges el
járással izolálta a haemoglobin
kristályokat az élő marha véré
ből, Yacuumban hideg úton, 
majd aetheres közegben. Az így 
nyert luuemcglohin na tiv savóban. 
síírú cukorolclatl}an konzervál
va, megfelelő ízj:witó anyagok
kal kellemessé tett alakban ke
rül forgalomba. 

N ali v haemoglobin-tartalma, 
yalamint a vérképző szervekre 
gyakorolt specifilms hatása ma
gyarázza az ismert indikációs 
területen hetöltött eliíkelő sze
rep0t. 

Az aranyér lokális kezelésének hatásos gyógyszere. 
Fájdalomcsillapító, acistringens és enyh~n decongestiv. E gyógyszet· 

fokozatosan, de biztosan hat a véredények falainak megtámadása nélkül. 
Hatása 'a hamorrhoidális csomók elsorvasztásában, a congestio csökkentésé
ben, majd megszüntetéséhen, végül a bántalmak elmulásában áll. Fissurák 
eseteiben is tü;;tént enyhülést szerez (Prof. Tillaux). 

Az ANHÉMOR úgy kenőcs, mint kúpok alakjában 
A tubus speciális alakja lehetövé te~zi, hogy a kenőcs a 
he, anélkül, hogy maga a k<>zelés fájdalmas lenne. A 
lPfekvés előtt, iilőfiirdő vn~v lemosá:; ut•1n történjék. 

kerül forgalomba. 
fissurákig hatoljon 
kenőcs használata 

A kúpok is teljesen fájdalommentesek és azonnal enyhülést szereznek. 

A sze.rvezet ásványi anyag
cserójénél szükségelt phy
siológiai tápsókat glycerino
phosphorsavhoz kötött álla-

potban tartalmazó jóízű 
csukamájolaj -praeparalum. 

unamin
csukamaJolai-emUisio 

Calcium-, vas- és phosphor
tartalmú, rizshéjból kivont 
viiamin-anyagokkal emul
geált, jóízű csukamájolaj-

praeparalum. 

A gyár saját halásztelepéről nyert legfinomabb, gőzzel kiválasztott 
csukamájolajnak több értékes gyógytápsó vizes oldatával való emulgeálása 
útján készül. E gyógytápsók főképpen glycerinophosphorsavas vasfehérje
és egyéb vas-, mész- és phosphor-tartalmú physiologiai tápsók. A vitamines 
változat különös dőnye, hogy emul·sio létére a rizs·kOI·pából kivoll't összes 
vitamineket - tehát úgy a zsírban, mint a vizheu oldó.dókat - tartalmazza. 
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E készítmény, amelynek gyártása rövidesen budapesti telepünkön fog 
lörténni, már régóta nyer alkalmazást az egész földkerekségen. 

Összetétele: a legfinomabb, vízmentes, amerikai aluminiumsilicat, vegy
tiszta glycel'in, csekély elemi joelot tartalmazó joel-vegyületek, kevés ból'
és salycilsav, foelol'menta-, gaulthel'ia- és erikalyptus-olaj a legfinomabb ke
vm·ék alakjában. 

Indikációs területe rendkívül kiter
jedt, hiszen a fogorvosi gyakorlatban, a 
sebészi p111axis számos ágában, a sz,em-, 
fül-, orr-, toro,k-, gégegyógyászatban, der
matobgiai esetekben stb. ugyanolyan si
kerre,! .alkalmazzák, mint számos komoly 
belgyógyászati 'esetben (pneumonia, más 
gyulladásos 'esetek, mint bronchitis stb.). 
Rendkívül jó szalgálatokat tesz az Anti
phlogis,Line a gynaekologiai gyakorlat 
számos ágáhvn j,s, 

Altalában ,azt mondhatjuk, hogy 
mi:rHienütt, ,ahol .a gyulladás és congestio 
J,egyőzése fontos, nélkülözhetetlen segéd
oszköz ,az AntiphlogoRtine, amely eredeti 
fémdobozban vízfürdőn, a beteg által ki
bírható maximális hőmérsMue hevítve 
kencndő fel legtöbb esetben közveUenül 

a b0leg testrészr,e, kivételesen (sz·emnél stb., vagy pl. mint hüvelytampon) 
gaze-re és ki:\tszerrel fixirr·ozandó. 

Függően az Antiphlogistine-Í•éteg vastagságától, a bo1.•ogatás 24-36 óra 
ltosszat változatlanul tartja az eredeti ltőmérséket és nctlvességet, teltát 
elkei•ülltetővé teszi a bm•ogatás gyakori váltását. 

Égési sebeknél az Antiphlogistine h:idegen ,allmlmazandó. 
A kivánatm készséggel küldenclő ismerritetésie;]r részletesen fogialkoznak 

pneumonia, pleuritis, hörghurut, dysmenorrhoe, fagyás, rándulás, égési 
sebek, acne, furunculosis, fekélyek, kelések, véraláfutások, csúz, köszvény, 
fülgyulladás, torokbántalmak, mastitis, orbánc, heregyulladás, aranyér, 
jJeritonitis, entero-colitis, nem gennyedő appendicitis eseteiben, valamint 
gynaekologi.ai esetekben való alkalmazásával. 

Az Antiphlogistine O, I, II, III és IV jelzéssel kerül forgalomba, 150, 315, 
öOO, 1000 és 2500 grammos különlcgcs fémdobozokban . 

. A földkerekség minden államába,n miíködnek Antiphlogistine-képvise
letek. A gyártás a követ.Ir•ező télepeken történik: 

Budapest, 
Berlin, 
Paris, 
London, 

F'il,enze, 
Barcelona, 
NewYork, 
Morutre.al, 

11 

Mexico, 
Rio de Janeiro, 
Buenos Aives, 
Sydney. 
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Chronileus székrekedés, a maJ es epe bántalmai, terhesség és szoptatás 
okozta obstipatio, bélr.enyheség stb. eseteiben elsőrangú gyógyeredménye
. clíg meg.bízható Leprince-készitmények iránt vise'.itetiik 

A Cascarine Leprince 1928-ban ülte félszázados jubileumát és az a 
páratlan szeretet, amellyel a legelökelőbb orvostudományi testületek a világ 
minden részéből elhalmozták a•z ugy.ancsak 50 év ót.a működő gyámt, leg
jobb bizonyitéka annak a nagyrabecsülésnek, amellyel az orvosi kar a min
díg megbízható Leprince·készítménvek iránt viseltetik. 

A CASCARINE hatalmas világirodalma a legkiválóbb szaktekintélyele 
referátuma .alapján bizonyítja, hogy az elért eredmények összehasonlíthatat
lanul kedvezőbbek a többi hasonló praeparátummal szerzett tapasztala
toknál. 

8-10 napon át reggeli és vacsora közben 1-1 pilula a 0.1 g, csökönyösebh 
esetekben lefekvés előtt egy harmadik ilyen pilula veendő he. 

Acidum nucleinicum puriss. és természetes nucleophosphatok együtt
hatása. 

Org. plwsphor in statu nascenti! 

An1aenüa, Dyscrasi<a, Leukaemia, Tuhe,rculosis, a csont-, valamint ideg
rendszm· zavarai, Neuralgia, Chnrea, szédülés, 11eszketés, Basedow, Scrophu-
los'is, PolyarthrHís stb. eseteiben kiváló gyógyszer. · 

Étk1ezések közheu 6-10 pilula a 0.15 g pro flip veendŐ he. 
újabban injekciók és cukros gramllák alakjában is forgalomban van 

a RHOMNOL. 
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Strychninum nucl.oinicum- és Natrium cacodylicum-trrrtaJmú ampullák_ 

Org. phosplwr in statu nascenti! 

Elsőrangú tonicum Anaemia, Recmwalescentia, Kardioplegia, Alkoho.
lismus, Paralys.is, továbbá Tuberculosis, Syphilis, kiütéses betegségek, Ma
laria, Influenza, életmüködési és szöveti zavarok stb. esetejben. 

A NÉO-RHOMNOL physiologiai hatásának eredménye ezek szerint 
röviden a következőkben foglalható össze: az életkedv, egészséges élet
ösztön, normális vérnyomás, élénk asszimilációs tevékenység feléledése, az 
életmiíl~ödési zavarok és szöveti sérülések megszünte. 

Naponta l, súlyos esetekben 2 drb l em:!-es ·ampulla tartalma (0.001 gr 
Strychninum nucleinicum + 0.05 gr N atrium cacodylicum) fecskendezend/í 
be. Miután egy 12 ampullát tartalmazó doboz elfogyo.tt, egy heti pihené> 
rendelendő el. 

Az orvosok régen hangoztatott kivánságára újabban N éo-Rhomnol
pilulák is forgalomban vanuak. Ezekből általában 15 napon á t szedendő 
mindkét főétkezés előtt egy-egy labdacs (0.0005 gr Stryclminnm nucleinicum + 0.025 gr N atrium methylarsenicum). A pilulákat szélrágás nélkül kell 
lenyelni. 

(N,atrium cacodylietF~l puri·s.simum.) 

Kitünő gyógyszer Tuberculosis pulmonum, Malaria, Chorea, súlyos 
Anaemiák, Cachexia, NeuÚtsthenia, Psoriasis, Aene, Diabetes, Basedow, 
Asthma, Influenza, Syphilis II. és III. stádiuma stb. eseteiben. 

Az összes világrészek klinikáin és kórházaiban szerzett tapasztalatok 
alapján az ARSYCODILE-t mindazok, akik gyakorlatukban kiterjedtebben 
nlkalmazták, a Jegideálisabb arsen-praeparatumnak tartjálL 

8 napon át naponta egy injectio (0.05 gr Natrium cacodylícum), az~1tán 
:8 napi pihenés, majd a kúra újrafelvétele a teljes gyógyulásig. 

Újabban az Arsycodile pilulák alakjában is forgalomba kerül. 
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(Dinatriummethylarsenat, Arr h e nal.) 

Ugyanazok az indikációk, mint az Arsycodile-nál. E gyógyszf'rt azonban 
nemcsak ampullákban, hanem főképpen pilulákban alkalmaáák. Az ampul-
lák, különösen Malaria esetében írhatók elö. · 

12 napon át naponta étkezés közben 4-5 pilul::ií a 0.01 gr., azután 8 napi 
pihenő, majd a kúra újrafelvétele .. 

(Ferrocacodylat.) 

Specificum Chlorosis, Malaria, Anaemia palustris stb. eseteiben, vala
II;.int mindazokban az esetekben, amidőn vas és arsen együttes adagolása 
indokolt. 

Naponta étkezés közben 4 pilula a 0.25 gr veendő. 

(F'erricacodylat.) 

Ugyanazok az indikációk, mint a Ferrocodile-nál. E praeperutum azon
ban csak subcutan injectiók alakjában kerül forgalomba. 

A 0.05 cm3-es ampullák dosisa ugyanaz, mint az Arsycodile-nál. 
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a fagyöngy (Viscum album, francia néven Gui) értékes hatóanyagainak ki
vonata. 

Kiváló hypotensor (vérnyomáscsökkentö), antilwemorrhagicum, anti
albuminuri cum, rliureticum. Arteriosclerosis, Hypertensio, Haemoptysis, 
köszvény, Nephritis, Nephrosclerosis, a Menopausa zavarai, Brightismus, 
Eclampsia stb. eseteiben. 

4-10 pilula a 0.05 gr pro die, étkezés közbelL 
Újabban igen nagy sikerrel alkalmazzák mindenütt a GUIPSINE

INJECTIO-kat is! 

(Snntalol, Hexamethylentetramin, Salol.) 
Antigonococcum, ditueticum, antisepticum. 
Gonorrhea, Cyslitis, Nephritis, Urethretis, Pyelitis, Phosphaturia, Bacte

riuria, vese- és llóly>lgkó, a vizele1t •ammoniás erjedése, Blenorrhoe és hó
lyagbántalmak eseteiben. 
· Veendő naponta étkezés közben 8-16 capsula (a 0.20 gr SantaJol + O.Ofi 
gr Salol + 0.05 gr Hexamethylentetramiu). 

Ideális Santonin-készítmény. 
Diabetes mellitus-nál fokozatosan csöl<kenti a glykosuriál. 
Minden étkezés közben egy piÍula a 0.02 gr veendő. 
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A heleknek vaselinolajjal való "olajozása'' a mode1•n orvostudomány 
szel'int az ohstipatio egyediili I'aeionális kezelése; 

A NU JOL ideális vaselinolaj; színtelen, szagtalan és íztelen, sürüsége 
és viscositása pontosan megfelel a belek élettani követelményeinek. 

Pontos, mint az óramű. 

A NUJOL-t min:l. icle(dis viscosib~ú vase,Jinol.aj.at a Rockpfeller-koncern

hez tartozó Stanea Inc. New York mellelti gyúrából kapjuic A készítmény 
palackozása budapesti gyárunkhan történik és úgy a közismert gyönyödí 
speciális üvegek, mint · az összes többi csomagolászerek magym rmártmá
nyol.:, tehát a NUJOL itteni forgalmának em.,lkedése több magyar iparágnak 

és így sok magyar munkásnak nyújt bővebb foglalkoztatást. 

A készítmény ma múr Magyarországon is annyira ismert, indikációs 
területe pedig, annyira kézenfekvő, hogy alkalmazási lehelőségeit bizonyára 
felesleges ismertetnünk. 

A belsőleg alkalmazolt vase!inolaj-készíhnényeknél rendkívül fontos a 
viscositas helyes megállapítása. A legtöbb olajkészítménnyel ellentétben, a 

NUJOL viscositása egyrészt a legprecízebben ú!landó, másrészt a legponto
sabban van beállítva arra a fokra, amely ::1 bél physiologiájának legjobban 
megfelel. 

A NU JOL változatlanul távozik a szervezetből, a beleket nem ingerli és 
hatásu kizúrólag medm.nikus, azaz egys·zerüen «olajoz<.a» a bele.J,et. Ezállal 

a bélfalakhoz ragadó anyagok esuszmnlását irlézi elő és útsegíti őket a belek 
hO'sszú, tízmétcr,es útján. 

Az elmúlt resztendőben sikerült n NU.JOL iiJrát lényegesen mérsél•elnün/.:, 
mni mosl már lehetövé teszi e hémgpótló készítmény igen széleskörü ren
dPlést't is. 
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a nátha, köhögés, torokgyulladás és egyéb hüléses 
megbetegedések Reghatásosabb ellenszere. 

Közismert tény, hogy a camplwr, mentlwl, eukalyptus-olaj és chior
butanol (magasabbrendü buthylalkohol) kitünő gyógy- és fertőtlenítőszerek 
nMha és mindenféle egyéb hüléses megbetegedés esetén. 

Lokálisan. alkalmazva azonban e szerel{ nagy hátránya az, hogy maguk 
is gyorsan illannak, szeszes oldatuk pedig a test hőmérsékletén igen gyor
san párolog, tehát halásuk nagyon rövid ideig tart. 

A Rockefeller-koncernhez tartozó Staneu-gyár Mtal rendelkezésünkre 
hocsátott magas viscositású vase!inolaj azonban speciális gyártási módsze
rekkel könnyen oldja a fentemlített gyógyszereket és így az általunk elő
cilllított, Mistol néven forgalomba hozott készítmény e szerek összes előnyei
vel rendelkezik, anélkül, hogy a fenti hátránnyal számolni kellene. 

A vas,elinolajos oldat-
ból igen nehez·en távoz
nak a könnyen illó anya
gok) a n1ngas vis.cositású 
olaj pedig a nyákhárlyúk
'hoz tapad és ott a gyógy
szeres oldat hosszantartó 
hatást fejt ki. 

A liiiistol-palack fém
csavaros dugójához ki
lünő csepperitő van erő
sítve, amellyel kényelme
sc:n vihető be az orr
lyukba a gyógyszer. Gar
gal'izáláshoz is tisztán, 
hígítás nétkül használjuk 
a Mislol-t ugyanúgy, mint 
inhalációs célokra. 

MISTOL szénaláznál is kitünőell beválik. Asthma és bronchialis zant
rok eseteiben célszeríí a Mistol inhalálása. 
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növények és gyümölcsök kivonata, amely minden ásványi só konyhai hasz
nálatát feleslegessé teszi. 

Áldásos háziszere mindazon betegeknek, akiknek ásványi sú mentes, 
vagy sóban szegény táplálékot kell előírnunk. 

A készítmény huszonnyolc különféle növényi só extractuma (spárga,. 
articsóka, bab, borsó, kelvii·ág stb.) és sok olyan sótartalmú növényé és 
gyümölcsé, amelyeket a francia «Provence»-ban termelnek e célra. 

úgy konyhai, mint asztali használatra Jdválóan alkalmas. Zsebben hord
ható szóró üvegcsékben kerül forgalomba, íze nemcsak sós, hanem érthető 
okokból aromás is. 

Egy pilula 0.20 gr. hatóanyugot tartalmaz, amely 10 evőkanál tiszta. 
csukamájolajnak felel meg, azonban sem íze, sem szaga erre nem emlé
keztet. Nagy cholestel'in-tartabna a Iegaldívabb alakban van jelen. 

Felnőtlek 5-10, l,tyermel~e·k 2-4 Inhdacsot vesznek naponta. 
A Zabdacsok be vannalc vonva, úgyhogy csak a bélnedvek segítségével 

cmészthetők. Nagy előnye még a csukamájolajjal szemben az, hogy min
den évadban rende!h,~tő. 

(ATOXITHYROIDIN) 

Ideális pa,jzsmil'igy-}waepal'atum. Tökéletesen ártalmatlan, amennyiben 
a pajzsmirig:Y/toxikus lipoidjai eltávolíttattak belőle. 

1. My:roederna. 
2. Sklerodennio. 
3. lnfantilismus, i\I onuolismus, 

Gasti'o-Intestina/is if1Jermekkori 
Kache.ria. 

4. Tzí/zsírosodás. 
5. Krónikus llypotlluuoidisnws. 
6. Arthriti.~, Podagm; Diabetes, 

lerónileus Rlleumotismus. 
7. A csontok bizonuos megbeteue

dései, mint Rachitis, fogképző
dés zavami, Osteomalocia. 

8. Az agyműködés bizonyos za
varai. 

Egy Thyratoxine"t>abletl a 0.025 g 

\J. Az idegrendszer megbetegedé
seinek namJ száma (Epilepsia, 
Astlim a, Migriin, N eurasthenia,. 
Tetanus, Torticol/is stb.). 

10. Számos bőrbetegség (Psoriasis,. 
Keloidok, lctlzyosis, Lepra, Lll
pus, Pituriasis stb.). 

11. Bizonyos vérbeteyséyek. 
12. Egyes női bajok (menstruációs

zavarok, uterinális vérzéseJer 
Eclampsia, Uterus-Fibroma). 

13. Eguszerű, nem vascularis 
struma. 

hatóanyagat •ta~·talmaz. 

Nyers, I~}nden külső befolyás szá
mára hozzáf!Jrhetetlen izomnedv- .oldat 
vér-dia:stase-v.al kapcsolatban. 

A MUSCULOSINE-BYLA féljesen ba
dllusmentes, 50% albuminany" tar

talmaz, e7enkívül enzymákat C tenné
szetes úton a szövetekből bei., rült ·er
jesztő anyagokat. 
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A DIGITALINE-t 18G8-ban fedezte fel NATIVELLE professzor, aki ezért 
a korszakalkotó felfedezésért a Francia Akadémia legnagyobb kitüntetését, 
az Orfila-dfjat kapta. 

Az amorph digitalin már régebben ismert volt, de a kristályosítás addig 
senkinek sem sikerűlt. A kristályosítás által egy tökéletesen tiszta és igen 
aktív l>észítményt nyertünl•. Azóta sem· sikerült senkinek sem a Digitalis
levélből ilyen vegytiszta kl'istályokat előállítani. Az akkor kidolgozott el
járás olyan tökéletes• volt, hogy az elmúlt 62 év alatt a legkisebb módosítás 
sem vált szükségessé. 

A praeparatum hatalmas iTodalma külön kiemeli a DIGITALJNE-kris
tályok nagy előnyét a kész oldatokkal, vagy az amorph-sókkal szemben. 

GRANULAE DIGITALINE NATIVELLE. 1/10 , illetőleg 1j4 mg halóanyag
tartalmú granu'1ák varrnak forgalomban; leggyakrabban az előbbit rendelik. 

SOLUTIO DIGITALINE NATIVELLE néven 1%0-es oldatban is forg3-
lomban van a praeratnm, amelynek 50 cseppje 1 mg DIGITALINE-kris
t:'ilynak felel meg. Minden üvegben calibní/{ cseppszúmláló van. 

INTRAMUSCULARIS INJECTIOK céljaira 1/10 és % mg, INTRAVENÁS 
IN JECTIOK céljaira pedig 1/5 mg hatóanyag-tartahnú ampull<lk (steril, két
szer desztillált vizet tartalmazó kftlőn ampullák kiséretében) kaphatók. 

Prof. HUCHARD négy évtizedes tapasztalatai alapján "Les trois doses 
de Digitaline» című munkájában (J. B. Bailliere et Fils, Paris 1911) egy 
helyütt a következőket írja: 

". . . . az összes Digitalis-készítmények - akár már rnegszülettek, akár 
ezután fognak megsziiletni - soha nem fogják elérni a DIGITALINE CRIS
TALLISÉE értékét sem tudományos, sem gyakorlati szempontból. E szer 
biztos és hatalmas, tökéletesen veszélytelen, mint azt negyven év tapasz
talata bizonyitj a.» 

lmlikációl.:: A szív és véredények legkülönbözőbb megbetegedései, Hypo
sistolia, Asystolia, Endocarditis, Pel'icarditis, Palpitatio, Tach!Jcardia, Asthma, 
Dyspnoe, Angina pectoris, Arteriosclerosis nephrosclerosissal, Grippe, Pneu
monia, Pleuritis, Polyarthritis rhewnatica stb. stb. 

A Strophantus gyógyhatása már régen ismeretes, azonban ARNADD 
professzor volt az első, aki a glycosida-hatóanyagot kristályos alakban elő 
tudta állítani. Az azóta forgalomban levő stropbantin-kristályok közül egyik 
sem olyan el'(ységes chemi'a•i test, mint az OUABAINE-AHNAUD. 

Az OUABAINE % mg-os tablettákban nyer leggyakrabban alkalmazást. 
% mg (intravénás), illetőleg % mg (intramuscularis) adngokban am

pullákban is forgalomhan van az OUABAINE-ARNAUD. 
10/00-es oldala SOLUI!AINE néven per os adagolható a rés71ctes hasz

nálati utasítás alapján. SOL. OUABAINE neven 4%o-es tömény oMUJt van 
forgalomban. 

A közismert indikációk közül felemlítjük a következőket: 
Myocarclitis, a gyenge szfvműködés legkülönl>özőbb alakjai, Typhus, 

Diphteria, kiütéses Typhus, Pneumonia stb. követlreztében fellépő szívg!Jen
geség, terhesség és sz o ptatás szívműködési zavarai. 

A Di~italine-nal e~viitt ada!!olva pompásan egészíti!~: ki e~ym.ás hatását. 
Ezt megl~:önnyítcndő, NATIBAINE néven glycerin-alkobolos oldat van for
llalomban 1% 0 hatóanyal!l[al, (1/ 3 rész Dil!'italine és 2

/. rész Ouahaine). 
A párisi gy:ir az általunk megadandó orvosi címekre készséggel fog 

ezekből az ideális praeparatumokból megfelelő minta-mennyiséget küldenÍ-

Ez a legrégibb francia gyógyszergyár összesen e· lrét, a careliologin 
körébe v&gó praeparatum előállításával foglalkozik. 

Mindkét készítmény végtelen ül komoly tudományos· praeparatum, igen 
nagy irodalommal rendelkezik és hnzánkban eddig csak azért nem volt 
különösehhen ismert, mert a gyár ezideig Franciaországtól keletre nem óhaj
tott exportálni. 
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A világ legelső serum-intézetével, a párisi PASTEUH-INTÉZET-tel 
sikerült olyan megállapodást kötniink, mely szerint Magyarország részére a 
világpiaci árjegyzéseknél sokkal olcsóbban szállítják az eredeti Pasteur
praepm·atumokat. 

Antidipbtédque 

Antidipbtérique pul'ifié 

Antitétaniltue 

AntitétanifJUe purifié 

Antistreptococeique 

Antiméningococeiquc 

Antidysentérique 

Antivenimeux 

Antieharbonneux 

Antipesteux 

Antipncumococcique 

Antigangréneux 

Anatoxine diphtérique 

Antistaphylocoeeiltue 

Antigonoeoccique 

Tetra-vaecht Auti]lyogi'me 

Anticholédque 

Antitypholdique 

Antigene tuberculeux 

Tubei•euline 

Az elismerten legjohh TUBEHCULINE-SEHUMOK a.z összes ismerot e·rÖs
sé@e'ldlen rendkívül olcsó ánm :kaphatók. 

Minclen alkalommal hangsúlyozni kell a vényen a "PASTEUH" szót. 

Fenti serumok és vaccinák közül számosakat renelelnek nagyobb int<;
zeteink, újabban erősen emelkedik a tbc.-s eseteknél kitünő gyógyPredmé
nyeket biztosító Antigene-tbc. forgalma. 

Az Antigonococcus-vaccina az utóbbi iclőhPn szintén komoly tért hódí
loU a ínagyar renclelőintézPtek recepturújábnn. 
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E gyüjtőnéven Prof. Polonouski és munkatársai által kidolgozott, meg
felelő gyógyszeralakú olyan alkaloidákat hozunk forgalomba, amelyeknek 
minimális toxicitása az eddig alkalmazottaknál sokkal nagyobb adagok elő
írását és ezáltal sokkal biztosabb gyógyeredményeket tesz lehetövé. 

Az eddig forgalomba került Genalkaloidákat alant röviden ismertetjük 
és meggyőződésünk, hogy igazán Jzézagpótló, mindíg megbízható gyógy
szereket ajánlunk az orvosi kar figyelmébe. 

1t Gaiabar-babból izolált alkaloida, amelynek salicylsavas soJa van e 
néven forgalomban. Képlete: C1oH2tOaN2.C6H 4.0H.COOH; csak organikus oldó
szerekben oldható. 

Hézag(Jótló szer (lyspepsiánál. J\líg a'hyperaeid dyspepsia számos jó gyógy

szerrel rendelkezik, addig a hypoacid dyspepsia ellen nem volt megbízható 
gyógyszer. Lehetetlen egy-két szávai felsorolni e szer óriási indikációs terü
letét, amelyről részletes ismertetésünk is csak röviden szál. Altalában azt 
mondhatjuk, hogy a Gencserin specificum mindama fájdalmaknál, amelyek 
az emésztésnél insufficientia secretionis folytán lépnek fel. 

Gyógyszeralakjai: Genescrin gt•anulae a 0.5 mg, Genescrin <lragée a 0.5 
mg, Genescrin solutio a 1 Ofoo, Gencserin ampullae a 2 mg per ccm. Altalában 
az oldatból napi LX csepp adható három részletben étkezések előtt. Az 
injectiókból az első 5 napon át napi 1, később kétnaponként 1 ampulla 
tnrhl'lmn adandó. A teljes jnvuliis R-10 napon belül várható, dc 5 napi pihenés 

után ajánlatos e kíua megismétlése. 

Ez az uj Belladonna-alkaloida 250-szer kevésbé toxikus, mint az 
atropin, képlete: C11H2,ü,N. Míg az atropin leginkább % milligrammos 
adagban fecskendezhető bőr alá, addig a Genatropin akár () milligrammos 
elosisban is adható egyszerre. Ugy.anez a helyzet per os is. 

A kívánatra készséggel küldendő részletes ismertetés közli a leginkább 
ajánlható adagolás-t bé/fájdalmak, kólika, görcsös obstipatio, entaitis muco
membranosa, hyperacid dyspepsia, éjjeli izzadás, uagotonia, Jzypersecretio, 

lwmtok, leJtgeri beteu~éu slb. esctdben. 
Gyógyszcralakjai: Genatropin gl'anulae a O.q mg, Genatl'opin solutio 

á Ui 0/ 00 , Genatropin ampullae á 2 m·g. 
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A scopolamin oxydatiós terméke és szemléttető en úgy arányítható hozzá, 
mint pl. a novaeain a <:ocainhoz. lgen gyengén toxikus, mert kutyánál 
kg-ként lj4 gi,amm intravenásan is alig hnlúlos, míg a scopolmnin 1 milli
grammja már subcutan is letalis. 

. Gyors és veszélytelen anaestheticum posl-operativ fájdalmak legyőzésén·. 
Per os cseppekben vagy 0.5 mg-os granulákban 2-3 mg Genoscopolamin 
adandó a mütét előestéjén, ·ezenkívül kb. 45 perccel a míitét előtt egy 
3 mg-os Genos<:opolamin-ampulla tartalma és 1.5 cg morphin injiciálandg 
subcutan. 

l i 
li 

Hyoscyaminnitl'Oxyd, amelynek salicylat-ja van forgalomban; képlete: 
C17H2aO,,N.Cr,H,.OH.COOH; toxicitási aránya a kutyánál ugyanaz, amilyent 
fentebb a Genoscopolamin-nái említettünk. 

Indikádói két főcsoportra oszlanak; pathologikus idegbetegségek és 
pathologikus emésztési zavarole csoportjára. Altalában görcsös állapotoknál 
fejt ki egyenesen specifilm.~ hatást (delirium tremens, más, reszketéssel járó 
idegzavarok, chorea, Parkinson-kór, encephalitis lethargica stb., továbbá 
hyperaciditas, valamint gyomor- és bélgörcs ök, kMika stb .. ). 

Gyógyszeralakjai: Genhyoscyamin g1·amtlae a 0.5 mg, Genhyoscyamin 
solutio a 1.5 Ofoo, Genhyoscyamin ampullae a 2 rng per ccm. A napi adag 
5-6 mg-ig f<>lvihető és lehetőleg részletekben étkezések előtt adandó. Szá
mos esetben azonban napi 2-a mg is elegendő. 

Strychninnitro:eyd, amelynek henzoat-ja van forgalomban; képlete: 
C2tH220aN2CBH5C02Ha.H20;. a strychninnél 200-szor kevésbé toxikus. 

Nem accumulálódik a szervezetben, mert eliminatiója könnyü, tehát 
állandóan adható aggály nélkül. Fonlos előnye még, hogy megszol{ás ki_ van 
zárva, minden újahh dosisa úgy hat, mintha a legelső volna, tehát adagjai 
~sak akkor emclendők, ha a kapottnál fokozottabb hatást óhajtunk bizto-
sítani. , 

Csekély toxicitására jellemző, hogy míg strychninhől a kutyánál kg-on
ként 0.00075 g a subcutan halálos adag, addig Genoslrychninbiil intmvenásan 
0.02 g. Felnőtteirnél az átlagos adag 1 centigi•amm! De % cg-nál sohasem 
kevesebb! Ez az adag Irét-háromszor naponta adhatól 

A részletes ismertetés megadja az idegrendszei' zavarainál, JlO.,fr/iphte
riás és egyéb bénulásolmál, a szfv és vérkeringés, valamint az emésztés ba
jainál, astlzeniánál, alkoholismzzsnál és szemgyógyászati esetekben ajánlható 
adagokat. 

Gyógyszeralakjai: Genostrychnin granulae a 2 mg, Genostrychnin am
tmllae (subcutan) a 1 cg per ccm, Genostrychnin solutio, melyhől xxx csepp 
felel meg 5 mg hatóanyagnak 

A Genalkaloidák a háború utáni években kerültek forgalomba, de máris 
hatalmas irodalommal rendelkeznek. A francia tudományos akadémia ( Aca
démie des Sciences) és a· párisi orvosi akadémia ( Académie de Médecine) 
számos ülésén képezték tudományos előadások tárgyát. 
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Összetétele: vegytiszta hypophosphit-só, ferrum, chinin, stryclmin, cal
ce.ium, mangan, kalium, kissé alkalikus kémhatású tartós szörp alakjában" 

Hatvan esztenclö tapasztalatai j:>izonyítják, hogy ez a legmegbízhatóbb 
ilyen ös"szetételü praeparntum. Adagolása semminő zavarral vagy izgalom-
1l1Ja:l n en1 j ár. 

Összetétele állandóan egyforma, savanyú kémhatása nincs, változatla

nul eltartható és a strychnint bármennyi ideig oldatban tartja. Gyógyhatása 
frappánsan gyors. 

Kis és nagy üvegekben van forgalomban. 

Minclen 3.75 g FELLOWS SZÖRP egy milligramm (0.001 g) tiszta 
strychnint tartalmaz. 

Felnőttel•nek: 

Tonicumként. Egy teásknnálnyi szörp egy borospohárnyi hicleg 
vízheu minden étkezéskor. 

Mint stimzzlcms és tonicum. - Két teáskanálnyi szörp két borospohárnyi 
hicleg vízben minclen étkezéskor. 

E1·ősítő sze r gyanánt. - Vérszegény, neurastheniás és egyéb ideg- és 
izomgyengeségi állapotban szenveclő b_etegelmél egy teáskanálnyi szörp 
minden étkezéskor egy borospohárnyi hideg vízben. 

•Gyermekeim el.: 

Az adagok !kor sz1erint változnak és pedig 1-5 évig egy negyed, 5-9 éV'ig 
Pg'y hannacl, 9-12 évig egy fól káv,éskanállal. 
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Tabletták alakjában kerül forgqlomba 1920 óta. Toxicitása gyenge, ha
tás'a epílepsiás rolwmoknál, makacs álmatlanságnál és igen nagyszámú 
egyéb esetben, am.ikt.r a hrom-sók, vagy más barbitursavas ·vegyületek 
alkalmazás•a nem jú•rt sikerrel, nlindig biz1hos és zavaró mellékkörülmények
től ment volt. Igen részletes irodalma kiemeli, hogy pompás hypnotikus. 
hatása ellenére mérgezés veszélye normális, vagy jóval nagyobb adagoknál 
sem áll fenn. A GARDÉNAL nagy előnyei közül kiemeljük a következőket: 

1. Az emésztőcsatorna kitünően tiíri és a gyakorlatban szokásos 
adagok alkalmazása semmilyen toxicitás veszélyével nem jár. 

2. Kiválasztása igen gyors, sohasem tapasztalhatjuk az accumulatio, 
vagy megszokás tüneteit; alkalmazása mincladdig folytatható, amíg szük-· 
séges. 

Egy-egy GARDÉNAL-tablelta 10 centigramm aktív gyógyszert tartalmaz .. 
Ha tellát például napi 0.3 gramm adagolását látjuk szüKségesnek, akkor 
ezt a mennyiséget két-három részletben, többórás időközökben adhatjuk. 

GARDÉNAL-NATRIUM (Gardénal-sodé) néven a phenylaethylbarbitursav 
natriumsója kerül forgalomba 10 grammos üvegekben. Mindazon esetekben, 
ahol a bőr alá fecskendezés célszeriíbbnek látszik, kitünően alkalmazható. 
e vegyület oldata, mely közvetlenül a befecskendezés előtt készítendő steril,. 
kétszer desztillált ·vízzel. 

Kitünő l!ypEoficum és még olyan esetekben is állandóan bevált, ahol 
csak a legerélyesebb alkaloidák voltak hatással, - anélkül, hogy az alka
loidák ismert hátrányai a legtávolabbról is jelentkeztek volna. 

Az idegrendszer összes meghetegedéseinél, delirium tremens, epe-kólika, 
tabes stb. sth. esetében ugyanúgy, mint a fogidegek legvehemensebb fájdal
mainál és a legmakacsabb álmatlanságnál prompt hatást fejt ki és az tidítő 
álom rnindíg nyugod!, ~·émképektöl mentes. A k(·szítmény kizárólag per os 
adható, kellemetlen mellékhatás' soha nem jelentkezik. 

A SONERYL-labletták egyenként 10 centigmmm aktív anyagot tarta!-, 
maznak. Toxicitásuk annyira gyenge, hogy 24 óránként két vagy több rész
lethen akár fi tabletta is adagolható. 

Nyugodt, de nem nagyon mély {tlom biztosítására elegendő l tabletta .. 
2 tabletta hatása már valamivel mélyebb álomban nyilvánul, amely ellenáll 
az álmot külsőleg megzavaró jelenségeknek. Súlyosabb esetekben 3-5 tab
letta is vehető és ez az adag olyan eredményt produkál, amely hasonlíthatat
lanul jobb a más hypnoticumokkal elért hatásnáL 

Sypl!ilis-propl!ylaxis, Fmmboesia, Amoeba-dysentl!eria. Állandó össz.e
tételíí és korlátlan ideig konzerválható tahletták. 27.2% arseri, 

FOURN!ER professzor a párisi HOPITAL COCHIN-ban számos bizo
nyosan fertőzéses eselben mutatta ki a praeparatum biztos hatását. ű napi 
0.75-l.OQ gr Stovarsolt adott 3-4 napos sorozatokban, egyénenként összesen 
4-12 g-t. 

il pl'eventiv kezelés hatásaképpen sem FOURNIER professzornál, sem 
az cunípai és am er i kai államok egyéb nagy intézeteiben folutatott kisérle
telméi nem mutatkozott egy esetben sem lues. A kezelés rendkívül kényel
mes voltát az összes szerzők kiemelik. 

STOVARSOL-NATRIUM (Stovarsol sodique) néven az llcetyloxamino
phenylarsensav natriumsója 0.50, 1.0 és 1.50 grammos adagokban van for
galomban poralakhan, steril, zárt ampullákban, amelyek cimkéjén az oldás
hoz szükséges kétszer desztillált Yiz fel van tüntetve. 
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( dioxydiamido arsenobenzoln a tri ummethy l ens ulf oxy la t) 

Nyugat-Európa és Ameüka majdnem kizárólag ezt a készítményt allral
mazza, mert e gyógy~zer soha semminő kellemetlen mellékhatf•st nem fej
tett ki. A párisi gyár 10 évre garantálta Magyarország részére a belföldi 
árat, amely az export-árnál 50%-kal, az egyéb arsenobenzolos kés7ítmé
nyekénél pedig szintén jóval olcsóbb. A legtöbb közintézmény már állandóan 
alkalmazza kiváló hatása, a kellemetlen tünete,lc teljes elmaradása és rend
ldvül olc.só nra miatt. Egyetemi klinikáink, a Poliklinika, a Társadalombiz
tosító Intézet stb. sth. rendkívül kedvező szakvéleményeit kivánaira hemu
tatjuk, ugyanúgy, mint a magyar szaklapok vonatkozó kiilönlenyom at ait. 
Adagjai: 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 0.90, 1.5, 3.0, és 4.5 gr. 

NARSENOL néven 0.10 g.rammos tabletták vannak forgalomban a sy
philis-therapia kiegészítésére, valamint azon esetekre, ha a .vénába való fecs
l;:endezés elkerülendő. Amoeba-dysentheriánál is a tabletták előii·ása ajánlatos. 

( diaminoacridinchloromethy lat) 

Rendkívül erélyes hatású, de minden kellemetlen mellékbalástól mentes 
<lmtigonorrlwicum, az urinaris csatornák fertőzéses megbetegedéseinek ki
tünő antisepticuma. 

Igen részletes leírását külön füzetben adtuk ki, amely minden tájékoz-
tatást megad. 

A Gonacrine intmvenásan fecskendezendő be. Forgalomban van kétféle 
csom.agolás: 

a) dobozonként 3 darab 3 ee1n-es, 2 %-os ampulla 
b) (i 5 0.5 " 

(hydroxymercuripropanolamidorthoacetyloxybenzoal) 

Hatalmas diureticum, amelyre itt ugyancsak röviden hívjuk fel az drvosi 
kar figyelmét. 

Tartalmas külön füzetben adtuk ki a Neptal í·észletes leírását és grafi-
konokkal illusztrált klinikai referátumait. 

Intramu~cularis injectiók céljaira 3 darab 2 ccm-es ampullát tartalmazó 
dobozokban van forgalomban. 

(natriumphenylglycinamidarsenat) 

Az álomkór specificuma. 
l, 2, illetőleg 3 gr-ot tartalmazó csomagoláshan van forgalomban. 

-·----
Az e leél oldalon röviden emlitett készítmények a legnagyobb francia 

vegyi trőszt: a RHONE-POULENC gyár szabadalmazott, illetőleg védjegyezell 
produktumai. Tudományos világhímevük alap,ián merjiik kémi a magyar 

<Orvosi kar bizalmának szíues előlegl!zését. 
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MINDEN STAPHYLOCOCCUS OKOZTA BETEGSÉG 
LEGBIZTOSABB GYÓGYSZERE. 

A nyugati államokban közel száz referátum, illetőleg szakkönyv számolt 
be a STANNOXYL-lal elért gyógyhatásról, amelyet lényegesen nagyobbra 
becsülnek minden eddigi eredménynéL Kiemelik a ST ANNOXYL tökéletes 
ártalmatlauságát és a könnyű·, kényelmes, jól türt kezelést, valamint a ful'Un
culosis, emlő-abscessusok és lymphangitis recidiváinak feltétlen elmaradását. 

Még furunculosis generalis esetén is abszolut eredményt adnak a 
STANNOXYL- FÜRDÖK, amelyeket úgy készítünk, hogy a fürdővíz 
J-2%-ának megfelelő STANNOXYL-LIQUIDE meimyiséget öntünk a vízbe. 

A legsúlyosabb grippe-esetekben egybehangzó irodalmi adatok szerint 
gyors és frappánsan biztos hatást mutatnak fel a STANNOXYL-INJECTIÖK. 
Az intramuscularis injectio teljesen fájdalmatlan. 

Részletes ismertelések bármely nyelven, valamint a referátumok külön 
lenyomatai az érdeklődök rendelkezésére állanak. 

Intern kezelés: Tablettae STANNOXYL, Injectiones STANNOXYL. 
Extern kezelés: STANNOXYL LIQUIDE. 

AMPULLA NASALIS 
A GRIPPE ÉS RHINO-PHARYNX ÖSSZES INFECTIOINAK l{EZEI.ÉSÉRE. 

A nasalis ampulla elekt1·omos töltésű 
kolloid ezüstöt tartalmaz a legaktivabb 
Brown-féle mozgásban. Eaeterieid és 
infekciógátló, a rhino-pharinxot infi
ciáló összes bacillusokra és coccusok
ra (staphylococcus, streptococcus, 
rneumococcus stb.) azonnal hat. 

A rendkíviil szellemes készüléli, 
amelyet a dobozhoz mellékelt magyar 
utasítás részletesen ismertet, a steril, 
kényelmes és tökéletesen tiszta keze
lést garantálja. A kis kés.zülék közvet
lenül az orrüregbe kerül, a nyúkhár
tyák megsértése ki van zárva. 

A.lacsony ára széleskiii·ü alkalma
zást tesz lehetővé. 

E két készítmény a párisi Robert et Carriere gyár szahadaimain alapul·. 
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(chinodiaethyÍendianyl + methylglyoxaluridin + hexamethylentetraminphosphat) 

E helyütt lehetetlen megfelelően ismertetni ezt a nagyjelentőségű és az 
egész földkerekségen elterjedt Chatelain-specialitást, azonban győnyőrű, 
sokszínű illusztrációkkal alátámasztott 56 oldalas tudományos leírását a 
legnagyobb készséggel küldjük meg az érdeklődő orvos uralmale 

Rendkívül széleskörü indikációinak főcsoporljai: 

1. rheumás; polyarlhritikus stb. eredetü bajok; 

2. a vizeletkiválasztó szervek külőnféle megbetegedés,ei (v,ese-congestío, 
vesekő, uraemia, chloruraemia, uricaemia, vesicularis bajok, methritis stb.) ; 

3. vérkeringési zavarok, amelyek eredele összefügg húgysav jelenlétével; 

4. emésztési zavarok, amelyeknél ugyancsak a húgysav szerepel, epe

congestio, epekő stb,; 

5. csúzos eredetü légzési zavarok; 

t). arthritikns eredetü dermatologiai esetek; 

7. érzékszervek megbetegedései (arthritilms szem- és fülbajok); 

8. intoxicatiók (nicotin-mérgezés stb.). 

A húgysavas kristályok lerakóelása számos olyan komoly bajt okoz, 
amelynek eredetét évtizede'kkel ezelőtt még nem tudták felismerni. E laistá

lyok oldása és eliminálása els'lírcmlííen fontos feladat. 

Az Uraelonal olyan granulákban van forgalomban, amelyek alapanyaga 
pezsgőkeverélc Vízben oldva tehát pezsgő folyadékot nyerünk. 

A legáltalánosabb adagolás: 

Napi 3 kávéskanálnyi tiszta vízben, ét,kezés közblen. Rohamok esetén 
napi 3 evőkanál URODONAL. 
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ANAESTHETICUJ\'I, 

Összetétel. - Az Allocaine Lumiere vegyileg pontosan meghatározott 
készítmény, képlete azonos a Novocainéval. Ugyanolyan aktív, mint a nálá
nál hétszerte toxikusabb Cocain. 

Indilrációlr, - Ugyanazok, mint a CocainnáL 

Az Allocaine Lumi.ere ampullákban kerül forgalomba egy:-.zerű oldathan 
és a gyaluarr használt "Allocaine-Adrenalin" keverék ·ala'kjában is r·endkívül 
olcsó árban. 

Allocalne + Adrenalin: 
Solutio A iJ2% (Reclus-fonnula), 1 darab 25 ccm-es ampulla. 
Solutio AA 1%, 3 darab 10 c cm-es ampulla. 
Soiutio B 2%, 6 darab 2 ccm-cs ampulla. 
Solutio BB 2%, 100 darab 1 ccm-es ampulla. 
Solutio C 5%, 6 darab 3 cern-es 'ampulla. 

Solutio .J 10°/o, Adrenalin nélkiil, 5 darab 2 cem-es ampulla. 

N atriumaurothiopropanolsulfonat: C6H 1308S,AuN a2. Az arany 
lenül a kénhez van kötve, amelynek másik vegyértéke organikus 
kötött, míg a natdum a thiosulfut-gyök kénjéhez kapcsolódik. 
amorph, vízben jól oldódó por. 

közvet
gyökhöz 

Sárgás, 

Az Allochrysine aranytmtalnw 35%. 5%-os oldala igen stahíJ és alig 
toxikus; bőr alá vagy izombta fecskendezendő. 

Nagyon szép gyóg}'ereclményrekkel hrnsználjúk a szcrt a nyugati államok 
tbc. intézetei, az utóbbi 2-3 évben hatalmas irodalom számolt be erről. 

Kettős ampullákban keriil forgalomba: az egyik a felnőtteknél szokúsus 
0.20 g Allochrysine 2 ccm oldatát, a másik 8 ccm olyan oldatot tm;talmaz, 
amely az előbbivel együtt 8°/oo NaCI-oldattal isotoniás. 

Altalában heti 2 injectio adandó, azonhan csak 13 éves kortól feljebh. 
Maximum 30 injeetio [•dható, dc tiihh nt>m is szükséges soha. 

vegytiszta natriumborotartrat vizes oldata; 
aktívabb {l hromidoiknáil, zoavarmlmtes. 

Sajátságo!;:, _:__ A Borosodine igen gyors sedativ és részheu electiv hatást 
fejt ki neuropaH10logikns esetekben. Hatására csiHapoclna.k az 'Cpilepsiás 
rohamok, majd eltünnek. Ez a javuláts sohasem jár mély idegdepi·essziókkal. 
A közérzet és szellemi frisseség gyors regenerálóelását éri el a beteg, anél
kü]., hogy a bromsóknál ismert hátrányok jelentkeznének. 

A Borosodine-t sikeresen alka,Imazták a legkülönbözőbb neurologikus 
liinete'lmél. Igen figyelemreméltó gyógyere~lményekPt biztosított choreánál, 
éjjeli vizelésnél stb. 

A Solutio Borosolline Lumiere ccm-ként 1 g natl'iumborotal'tratot tar
talmaz, napi adagja felnőtterknek 2-10 g két részletben, félpo]1ár cukros víz
heu, főébkez,és után. 

A Syrupus Boi'osodine Lumiere különösen a gyermekgyakorlatban sze
repe}. Kávéskanalankint 1 g natl'iumborotartratot tartalmaz. Napi adagja 
1-14 éves korig %-6 kávéskanálnyi. 
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Antisepticum. 

35% színezüstöt tartnlmaz ~argentothioglycerin-natriumsulfonat alak

jában. 
Erél)1es haciLm•icid készítmény. Nem izgat, nom toxilms, nem támadja 

meg a szöveteket. 1:10.000 ol data Eberth bacillusait és a staphylococcusokat 
is elpusztítja. 

5%-os oldata a szem, szá:j, orr, végbél stb. nyákhártyáival is érintke
zésbe kerülhet minden reakció nélkül. 

Indil•ációl;:. - Az emésztőcs,atorna radikális. fertőtlenítés e, diarrhoe, 
typhus, dysentheria, cholem, entheritis, gyermekkori hasmenés sth. 

A nőgyógyászatban vaginitis, methritis, ulceratio stb. 

Gyógyszeralakolr. - Pilulák: napi 4 pilula étkezés közben. 
Syrup: kis gyermekeknek 1-4 kávéskanál naponta, 5-6-szor annyi tejben 

vagy más folyadékban. 
Ovulák: a szilárd glycerinbe zárt Cryptargol a legideális abb uterus

kezelést t1eszi lehetövé. 
Nem támadja meg s~em a fehérnemű!, &em a ]Jőrfelületet. 

Antithermicum és Analgetieum. 

Feihér, kristá;lyos por, vízben kevéssé oldódik. 

Sajátságo!•. -- A Cryogénine Lumiel'e az ace,tylsalicylsav, antipyrin, ami
dopyrin és phcnacetin összes indikációinál megállja a helyét, e vegyületek 
össz,es előnyJeit egyesíti hát1rányai:k nélkül. 

AUmhnazás. - Mint antipy'retieum: bármilyen eredetű gyenge,ségi álla
pot: bronchitis, pneumonia, pleuritis, gdpp,e, mall!Wh stb.; tbc.-láz és typhus 
esetén electiv hatást fejt ld. Kontraindikációja nincs. 

Mint ,analgeticum: nephritis, rheumatismus, ischias ... gll'ipp1e, máj-kólika 

stb. 
A Cryogénine 0.25, illetőleg 0.50 g hatóanyagtartalmú ~ablettákban és 

ostyákban kerül forgalomba, felnőttek napi adagja 1/2-2% g. 

Antigonococcus vaccina keratinizált labdacsokban. 24-féle polyvalens 
gonococcus vaccinából áll; egy doboz 32 keratin-labdacsot tartam1az. 

Biztos gyógyszere a gonococcus infekciókból eredő lwmplikációlmak: 
orchitis, cystitis, pyelitis, pyelonephritis, vaginitis, methritis; salpingitis, 

prostatitis. 
Napi ,adagja 4 labdacs, 2 reggel, 2 esbe, kevés vízzel, egy órával étkezés 

előtt. A kezelés teljes eredmény eléréséig folytatandó. 
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PHYSIOLOGIAS PRAE P ARATUM, AZ EPEKÉPZÉS ÉS A BÉLSECRETIO 
SZABAL YOZOJA, BÉLFLORA-MODIFICATOR 

TARTALMA: 

ll!blettál• alakjában 

(1-8 tabletta naponta). 

Leghelyesebb napi 2 tablettával kez
deni és az eredményhez képest 
emelni vagy csökkenteni az adagot. 

Depigmentált epeldvonat. Biligen •Degula:tor, szabályozza ,az epe-srecretiót 
(Dastre, Doyon, Dufour stb.), feloldja a nyáJkot és ezáiLal megakadályozza 
az álhártyák Mpződését. 

A bélmirigyek teljes ldvonata. Élénkíti a bélmirigyek ki,cálasztását és 
előnyösen hat a bél-dyspepsiára (Hallion, Enriquez, Sardon stb.). 

Pm•osus, hypet•activált szén. Megköti és adsorbeálja a mikrobás er.ecl:etű 
toxinokat (Hortz). 

Válogatott tejsavas fct•mente.k. Szabályozzák a hélflorát, elősegítik a tej
savas erjedés!, amely kedvező f·ermentatiót biztosít (Cohendy). 

Luminaria flex cytoplasmás ldvonata, AlJsorbeál és visszatrur1 ütvenszu
res súlymennyiségü Vi7et (Laroche, Paris, 1927). 

Hypophysis (hátsó lebeny). Perist.alticum. Élénkíti ,az emésztés s.alakjáitól 
megszabadult bélizom-contractiókat (Houssay, Carnot, Terris stb.). 

A Lactobyl élénkíti a hatóalkatPészek progresszív felszabadítása útján a 
hepato-intestinalis mirigukiválosztást és így elősegíti az 'emésztést, adsor
beálja a mikrobás toxinokat és fokozza a bélcontractiót. 

E pracplll'altUm'!·a mindaz vonatkozik, amit fentebb a Lactobylról mron
dottnnk, minthogy a két testvérkészítmény közölt az az egyedüli külön1-
ség, hogy a Taxol kétszerannyi epeicivonatot és két és félszer annyi bél 
mirigykivonotot tartalmaz, mint a Lactobyl. 

A beteg a Taxolt is mindíg szívesen veszi, mert magasabb hatóanyag
tartalma ellenére soha kellemetlen tüneteket nem idéz elő. 

Tartalma: Cholesterin, Extr. Fellis, Extr. Lienis, Guajacol cinnamyl., 
Lrecithin, Amylum, Glycerin, Gelatin animalis. 

Pilulálcban (napi 3X2 darab étkezés közben) és ampullákban (24-48 
óránként 1 injectio) kerül forgalomba. 

A fenti összetételből önként következő igen széles indikációs teriileten 
az Azotyl mindíg biztos hrutású gyógyszernek bizonyult és újabban mind 
gyakrabban szerepel a nagy külföldi szaklapok igen kedvező referátumai
ban, 
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E kíváló gyógybor háború előtt nagyon jól ismert és elterjedt volt 

Magyarországon, hiszen az egész világnak körülbelül ötve,nmillió üvegre 

tehető évi fogyasztásából Nagy-Magyarországra több mint harmincötezer 

jiveg jutott évi átlagban. 

Az évtizedek óta összegyűjtött irodalom egybehangzóan állapítja me~ 

-a világ eme legjobb gyógyborának pompás hatását, Már .38 évvel ezelőtt 

• ~·eferál a Presse Médicale et Scientifique az egyik akadémiai előadásról: 

"A VIN BRAVAIS a gyógyászatnak leghatásosabb stimulans gyomor- és 

'idegerősítő szere, valamint a leghatalmasabb zsongító praeparatum, amelyet 

·a mai napig ismerünk.'' 

Az évi fogyasztás azóta állandóan emelkedik és ezzel folyton nő annak 

a sokmillió esetnek a száma, amelyekben a VIN BRAV AlS áldásos hatása 

.gyors gyógyulást hozott. 

Minden üveghez finom méJ•ő-pohárka van mellékel11e . 

.A bor többek 'között kola-, coca-, guarana- és cacao-tartalmú, ezáltal 

.csersavas coffein, cocai~ és theobromin is szerepet játszanak hatásában. 
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Algocratine ·-- --- --- --· 7 
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Cascarine Leprince ___ ___ 12 
Chin-Ac-Sal Dr. Pallay ___ ___ ___ 5 
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