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ELŐSZÓ 

A Tájékoztató a gyógyszerkészHmények rendelésére III. ki
adásának első fejezete a 40/1958. számú Eü. Miniszteri utasítást 
_ mcly a társadalombiztosítás szolgá.lataira jogosultak részére 
történő gyógyszerrendelést szabályazza - tartalmazza. 

A -második fejezet a törzskönyvezett készitmények jegyzéke. 
A törzsk.önyvi adatok az 1958. március 1-i álla-potnak felelnek meg. 
Az összetétel nomenklatlÍrájában az V. Magyar Gyógyszerkönyv 
elnevezéseit és rövidítéseit h~tsználtuk. A könnyebb használható
ság kedvéért az Sz TK terhére szabadon rendelhető ké~zltményeket 
a eimben Sz bettivel jelöltük meg. - A szerobakteriológiai l!:észit
mények elé új fejeze!.ként ismertetőt írtunk, amelyben e készit
mények általános tudnivalóival foglalkozullk. 

Hatástani csopo1•to8ításunk és indikációs táblázatunk a lehe
télség szerinti legújabb, elfogadott álláspontok alapján }{Ószült. 
Minden törzskönyvezett kés:.-;ltmény eimében római számmal 
jelöltük meg, hogy, a:.-; hatástani cso-portosltásunkban melyik cso
:vortba sorolható. Ez segítséget nyújthat az orvosmtk ahhoz, hogy 
ha valamely készítmény esetleg nem áll rendelkezésére, milyen 
más, azonos hatástani cso:vortba tartozó szerrel helyettesítheti azt. 

A leygyak1·abban előforduló mérgezések elsőseoél1!nYújtásával 

és gyógyításával foglalkozó fejezctünk. eélszer(i összeállításban 
hasznos vezérfonalul fog szolgálni a Kartársaknak. 

Kiadványunk ta.rtalmazza a gyógyszerekkel fogialkozó ren
deletek teljes szövegét, vég11l néhány, az orvos számára hasznos 
táblázatot is küziünk. 

Tájékoztatónk reális }(épet nyújt a Ui.agyar gyógyszerkincs
ről, amely természetéből eredűen változó. Ezekről a változásokról 
állandóan tájékoztatni fogjuk a Kartársakat a GYÓGYSZE· 
BEI NK c. ldadványunkban. 
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' . Ígyekcztiink a Tá.Íékóztató megszerkesztése alkRimáTal 
nunden ol_ya_n ]{ür~Hményt figyelembe venni, 1unel;,' Kartársainkat 
a korszeru e~ racwnális gyógyszerrendelésben segíti. 1\:liut;ín fel

~-~at.unk. ~s ~elunk, hogy ~iadvll.nyunkat állandóan javítsnk, kér
JUk ,t K,nMisalmt, hogy Jelen kiadású T''ék t t' 
1 • . aJ oz a onkkal kapcso~ 
atos llllllden javaslatukat és észrovótel üket Os· Ul , k~· l 

közölni szíves](edjenek. z d ~un ,t 

"EGÉFl7.SÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
GYÓGYSZERÉSZETI ÉS MŰSZERÜGYI 

Ji'ŐIGAZGATÓSÁG 

Budapest V, Akadémia utca 10 
Telefon: 114-600, 122-730 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI i}llNISZ'l'ER 
40/1958. (Eü. IL 19.) Eü. U. számú utasítása 

a társadalombiztosítás szolgála.ta.ira jogosultali I'é
szére történő gyógyszerrendelés szabályozásáról 

A kö7.lokedés~ és postaügyi miniszterrel, valamint 
a Szaks7.ervezotek Országos Tanácsával egyetértés~ 
ben a ·követkozőket rendelem: 

l. § 

(l) A Szaks:r.ervozeti Társadalombiztosítási Köz
pontnál (SzTK), a Vasutasok Szakszervezeténél 
(VSZ), valamint a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös 
Biztosító Intézetnél (KSZKBI) biztosítottak és 
igényjogosult. családtagjaik (a továbbiakban: a 
társadalombiztosítás S7.olgáltatásaira jogosultak) ré
szére gyógyszert (gyógyszerkülönlegességot, Rzero
bakteriológiai készítményt), gyógytápszert, kötöző
szert, gyógyvizet és egyéb gyógyanywgot (a továb
biakban: gyógyszer) rendelhotnek: 

l. Az állami egészségügyi szolgálatnak és a vasút~ 
egészségügyi szolgálatnak, a társadalombiztosítás 
szo1gá1tatásaira jogosultak egészségügyi ellátását 
(vizsgálatát, gyógykezelósót, felülvizsgálatát) végző 
orvosai közül az alább felsorolt orvosok: 

a) a körzeti orvosok, 
a rendelőintézetben, kórházban, klinikán, 

rendelőben biztositottak ellátására szervozott, 
szeroson, órakerettol mükö(lŐ Szakrendelések 

saját 
rend
orvo-
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sai, ideértve a körzeti gyermekgyógyász és a körzeti 
szülészszakorvosokat is, 

a -'gondozóintézeti orvosok : 
a bőr~nernibeteggondozó intézetek orvosai, 
az idegbeteggondozó intézetek orvosai, 
az onkológiai gondozóintézetek orvosai, 
a tbc gondooóintézetek orvosai, 
a terhesgondozó intézetek orvosai, 
a csecsemő- és gyermekgondozóintézetek orvosai, 
a terhesgondozó tanácsadások orvosai, 
a csecsemő- és gyermekgondozó tanácsadások 

orvosái, 
az Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi 

Intézetben működő szakrendelések orvosai, 
az Országos Munkaegészségügyi Intézetben szer-

vezett szakrendelés orvosai, 
az iskolaszakorvosi rendelőintézetek orvosai, 
az egyetemi, főiskolai szakrendelések orvosai, 
a gyógyitva nevelő iskolák, általános iskolák és 

középfokú iskolák kollégiumokban elhelyezett, bent-
lakó tanulóit ellátó' internátusi orvosok, · 

a területi és az üzemi bölcsődék, valamint a nap-
közi otthonok orvosai, 

az üzemi orvosok, 
a Mozgó- Szakorvosi Szolgálat szakorvosai ; 
b) a felülvizsgáló főorvosok, valaniint a MA V 

igazgatóságok ellenőrző orvosai és ellenőrzőfőorvosai, 
a ~?.nd~löh;tézetek igazgató,i (kórházigazgató, 

rendelmntezet1 helyettese), a MA V renclelőintézJ:ltek 
_ vezető főorvosai, 

c) az állami egészségügyi szolgálat központi ellen
őrző főorvosai, 

. a Közl.ekedés- és Postaügyi Minisztérium I. Vas-· 
úti főosztályának orvosfőelőadói, 

a . MA V 1gazgatósági fő orvosok és helyetteseik ; 
2. az 11. pont hatálya alá nem tartozó azok az 
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orvosok, akiket az Egészségügyi :Minisztérium, i11e:
tőleg a járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács 
végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya 
(csoportja) - saját kezdeményezésére vagy az or
vost alkalmazó szerv előterjesztésére - a betegel
látás érdekében az illetékes társadalombiztosítási 
szerv előzetes hozzájárulásával vényirási joggal fel
ruházott (pl. üdültetetteket ellátó orvos stb.) ; 

3. a társadalombiztosítási szervek orvosai. 
(2) Az (l) bekezdés l. rt), l. b) és 2. pontja alap

ján vénytrási joggal rendelkező, ületőleg azzal fel
ruházott orvosokról a járási, városi, városi (fővárosi) 
kerületi tanács végrehajtó bi~ottságának egészség
ügyi osztálya (csoportja) nyilvántartást vozet és 
mindon változásról a társadalombiztosítási szerv 
területilog illetékes helyi szervét (alközpontját, ki
rendeltségét) nyolc napon belül értesíti. 

2. § 

(l) Az l.§ (l} bekozdésének l. a), l. b) és 2. pont
jában emlitett orvosok a társadalombiztosih'ts szol
gáltatásaira jogosultak részére rendszeresitott vény
űrlaporr (ll. §) -az életveszély és a halasztást nem 
tűrő sürgős szükség, valamint a köteles elsösegély
nyújtás eseteit, továbbá a jelen § (2) bekezdésében 
említett eseteket kivéve - csak az ellátásukba tar
tozó, illetőleg az ellátásukba utalt igényjogosultak 
részére rendelhetnek gyógyszert. (Pl. üzemi orvos 
csak az Üzemben dolgozó bizbosítottak részére ren
delhet gyógyszert, családtagok részére nom ; böl
csődei o.rvos csak a bölcsödébon gondozott gyerme
keknek _írhat vényt stb.) 

(2) Az (l) bekezdésben említett orvos az ellátá
sába tartozó, illetőleg az ellátásába utalt igényjogCJ
sultakon felül gyógyszert rendelhot : 

a.) az éjjeli és munkaszünnapi Orvosi ügyeletes 
szolgálat ldején általa ellátott igényjogosultaknak, 
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b) _a más orvos ellátásába. tartozó (utalt) igénv
jogosult részére az illetékes orvos igazolható' távÖl
léte esetében, 

eJ, sürgő~ szükség _:setéb;n olyan igényjogosult 
részere, aint szaktanaeskozas kel'f~tében látott el 

d) a házastársa, mind a saját, mincl a házastárs~ 
szülei. és nagyszülei, -a testvéreik, a gyermekeik, 
:'~.lam~nt, az alkaln;azottaik és . a háztartásukban 
el~k r~szere, ha a tarsadalombiztosítás szolgáltatá
sm:ra Jogosultak, 

e) állandó lakóhelyére tekintet nélkül ann·
1
k a 

14.. élet_évét .?~ nem töl~öt~ igényjogosult gyer~ek
nek, aln a szulok munkaidOJO alatt az orvos müködési 
területén lakó gondviselőnél tartózkodik. 

(~)- ~z l. § (l) be,ko~d~s?~ok l. c) ?s 3. pontjában 
e~Utett orvosok venyuast JOgosuJtsaga az illetékes 
~u.;·sac~alombiztosítási szorv vonatkozásában minclen 
IgenyJogosultra kiterjed. 

.. (4) A (2) bekezdéSben felsorolt esetekben az orvos 
l~?teles .a vényerr a renelelés jogalapját röviden feltuutotm. 

, (~5J Gyóg~rintézeti á~olás ,a~att álló igényjogosultak 
reszere ~ t~rsadalomb1ztosttas szolgáltatásaira jogo
sultal~ reszere~en~lszm;;-sített vé~y~rlapon gyógyszer 
nem renclelheto. ] ekvoboteg-gyogymtézeti orvos, ha 
valamely egyéb eimen vényírási joggal rendelkezik 
a, t~rsaclalombiztosítás szolgáltatásalra jogosultak 
re~z~:e, r_end::z?resített vényűrl?:pon csak abban a 
~uko_cles1 koreben (pl. rencle1ómtézeti szakorvosi 
uzem1 orvosi működése körében) renelelhet gyógy: 
szert, amellyel kapesolatban a vényírási jogosuJt-
sága fennáll. ' '" 

3~ § 
(l) A gyógyszerrendelés előtt az 

betegnek a társadalombiztosítás 
való jogosultságát ellenőrizni. 
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orvos köteles a 
szolgáltatásaira 

(2) A való 
jogosultságot vonatkozó 
jogszabályok 31 jelen utas~tás m~llék-
letében megjelolt igazolvannyal kell Igazolni. Az 
l/1954. (I. 9.) M.T. számú re~dolettel re!ldsz?r~
sített "Szemólyl igazolvány" a tars~claloi?-~Iztosttas 
szolgáltatásaira való jogosultság Igazolasara nem 
fogadható el. 

A társadalombiztosilás szolgáltatúsaim. 
jogosultctk n!szé1·e 1'Cndelhető gyógysze1·ek 

4. § 

(l) Az Ól'Vónyben lévő Magyar Gyó&yszerk~~y~rbe 
folvett hivatalos gyógysmrek, valamJnt az ~gesz
ségügyi l\fillisztérium által kiadott · "Szabvanyos 
Vónyminták Gyűjteményé"-be (Formulae Norma
lesbÜ) felvett mintaszerüleg rendelhető gyógyszerok 
- a (2) bekezdésbon foglalt rendelkezés figyeleml_Je
vételóvel - a társadalomhiztositás szolgáltatásaira 
jogosultak részére szabadon renclolliotők. 

(2) Az érvényben lévő Magyar G7~?yszerkönyvbo 
felvett hivatalos gyógyszerok kozul a~okna~ a 
gvógyszereknek ronclelésére, amelyek . mmt torzs
kÖnyvezett gyógyszodc~lönlegosségek JS_ forgalom
ban vannak (pl. Anclrofort, Gland'?-corpm st,~·)• az 
Egészségügyi l\finisztérium által kiadott "TaJokoz
tató a gyógyszerkészitmények r,endolésé~e", ci~ű 
kiadványban (pótlásában) a gyogyszerkeszitmeny 
neve mellett lévő "Megjegyzések" rovatban meg
aclqtt rendelkezés az irányadó. 

5. § 

(l) A "Tájékoztató a gyógyszor~ész~tmények r:~~
delésére" címü kiadványba (a tovabbmkban: TaJe
koztató) és pótlásába fe.lvett bel- és külfölcli győgy-

9 



keserű-'~~::i~~;;!~~~~~~:~~~~~;~~f~~~~~a~:~·s~ze~r~o~:bakterio-és a ragtapa
a szolgáltatásaira jo

gosultak részére történő rendelésére a Tájékoztató
ban (pótlásban) az egyes gyógyszerkészitmények 
(szerobakteriológiai készitmények stb.) neve mel
lett lévő "Megjegyzések" rovatban megadott ren
delkezés az irányadó. 

(2) Az (l} bekezdésben foglalt rendelkezésnek· 
megfelelőerr a Tájéko~tatóba (pótlásába) felvett az 
a bel- vagy külföldi gyógyszerkészítmény (szerobak
toriológiai készítmény stb.), amelynek neve mellett 
lévő "Megjegyzések" rovatban az "SzTK terhére 
szabadon rendelhető" szöveg van feltüntetve, bár
melyik társadalombiztosítási szervhez tartozó biz
tositott (igényjogosult családtag) részére szabadon 
rendelhető. Az a gyógyszerkészítmény pedig, amely
nek rendelését a r.rájékoztatónak (pó~lásának) "Meg
jegyzé~" rovatában megadott rendelkezés feltétel
hez köti, a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultak l'észére csak az ott meghatározott ren
delkezés szerint rendelhe~ő. 

(3) A TájékoZtatóba felvett az a gyógyszerkészit
mény, amelynek neve mellett lévő "Megjegyzések" 
rovatban "indokolt esetben rendelhető" szöveg van 
feltün~etve, a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultak részére csak abban az esetben rendelhető,., 
ha az adott esetben a beteg. gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelőerr 
nem biztosítaná. 

(4) A Tájékoztatóba (pótlásába) fel nem vett, 
gyógyszertári forgalomba került bel- és külföldi 
gyógyszerkészitmények a társadalombiztosítás szal
gáitatásaira jogosultak részére - amennyiben más 
jogszabály (az Egészségügyi Miniszté.riumnak az 
Egészségügyi Közlönyben közzétett hivatalos köz-

!O 

leménye) eltérőerr 
főorvosi engedéllyel renclelhetök. 

_ csak előzetes 

5) Azt a gyógyszerkészítményt, amelynek re~
d {, 't külön jogszabály szabályozza, csak 8: vona -

e ese. b'l ban foglalt rendelkezés szermt sza-
bkozdó J~~~~:d:l~mbiztositás szolgáltatásaira jogosula a ln' tak részére rende 1. 

Té1·ítésmentesen rendelendő gyógyszerek 

6. § 

Térítésmentes kiszolgál~atásra jogosító vényűr
la on (ll §) kell rendelni : 
~) az ~zemi baleseti sérült, valamint a _I95f!J5~. 

(XI ll ) M. T. szám ú rendelet II. s~ámu me,~ -
l t 'ben . (lásd . Egészségügyi jogszabalyok g/űlt1" 
e ée II köietének 272. oldalán) felsorolt og ~

m nye ·b d 'sben szenvedő ·biztosított részere k~zási meg eteg~ eszereket (kötözőszereket, gyógy
nnndazokata gy gy.. . b 1 -t'vel illetőleg fog~ . -k t) amelyekre uzemi a eso e ' , 
VIZe e, : b d, , el összefüggő betegsege lalkozas1 meg etege esev 
miatt van szüksége, . t) 

b J minden gyógyszert (kötöző~ze~t, ,gyógyvize 
biztosításra kötelezett ipari tanulo rcs:r,ere, . 

(k ··t·· " t gyógyv1zet a ) minclen gyógyszert o ozosz~r , . , tt 0 
. . , · f veres testuletemek sorazo Belügymr~ustzte:r'!m(so~fatonák sortiszthelyettesek) állományu agJal ' 

részére, 'b tegség 
d) bármoly igényjogosult részére nemi e 

gyógykezeléséhoz szukséges alábbi gyógyszereket: 

N ovosal van, 
Revival, 
Cutarsin, 

· Medobis, 
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.Neojo.din, 
PenicÍWn, 
Ultra~eptyl (gonorrhoea eseté1_1), 
.Superseptyl (gonorrhoea esetén), 
Ch loraci d, 

DesztHlált viz oldószerként, 
20-40%-os Glucosum ~ldószerként, 

ha valri.mely ok miatt nem a "pro ambulantiaP sze
rekből történik a kiszolgáltatásuk, 

e) bármely igényjogosult részére az anya- és 
cs~cse,mővédo]e~ h~tókonyabbá tétele érd~kében 
szukseges alább1 gyogyszereket, gyógytápszeroket: 

D-vitamin készitmények, 
-8u1faguanidin csecsemők bélhurutjánál, 
Dltraseptyl csecsemők bélhu.rutJ'ánál 
s ' ' uperseptyl csecsemők bélhurutjánál 
Adapta, ' 
J;.actorizan, 
Mal tiron, 
szülészeti egységcsomag, 

l 
f) bár;nely igényjogosult részére az alábbi külön

eges gyogyszereket : 
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Chioraeid drazsé, 

Chlorocid drazsé gyermekeknek, 
Chioraeid szirup, 
Diphtheria serum, 
Tetanus serum, 

Tetanus· anatoxin sérül t személy részére, 
Insulin csak eliabetes mellitus esetében 
Bucarban csak diabetes mellitus esetéb~n, 

Ahdrofort csak emlőrákból eredő, meglévő csont
áttétel esetében, 

g) azokat a gyógyszereket, amelyeket egyéb jog
szabályok értelmében térítésmentesen kell kiszol
gáltatni. 

A üÍ1'8adalombiztosítás 
szolgálüttá8ai1·rh j o go8ulta,h~ 1·észé1·e «' 

vényen nem 1'endelhető gyógyszerek 
é8 egyéb gyógyanyagok 

7. § 

{l) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogo
sultak részére vényen nem renelelhetök : 

a) a ,;pro ambulantia" szerek (lásd a jelen§ [4] 
bek.), 

b) azok a gyógyszerek, amelyeknél a "Tájékoz
tató a gyógyszerkészítmények rendelésére" című 
kiadványnak (pótlásának) "Megjegyzések'' rova
tában "SzTK terhérc nem rendelhető" szöveg van 
feltüntetve, valamint azok a gyógyszerek, amelyek 
külön jogszabály értelméhen a társadalombiztosítás 
szolgáltatásaira jogosultak részére vényerr nem ren
clelhetők, 

c) spiritus vini concentratus, concentratissimus v. 
clilutus más gyógyító sze.r hozv.áaclása nélkül, továbbá 
kozmotikumok (bőrápoló krémek, napolaj; hajápoló 
szorck, fogpor, fogkrém, szájvíz stb.), valamint gyógy
Szappanok, gyógyborok, konyak, fogamzást gátló 
szerek és aphrodisiacumok. 

(2) Ostya általában csak chinin tartalmú gyógy" 
s~erekhez renelelhető ; a rendolt gyógyszerrel együtt 
egy vényűrlaporr keH felirni. 

(3) Izjavitók általában csak 12 éven aluli gyerme
keknek rendelhetők. Por eloszthatósága céljából 
általában adagonként logfeljebb 30 cg cukrot szabad 
rendelni. 
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(4) Az (l) bekezdésben foglalt rendelkezéS alk.al
mazása szempontjából "pro ambulantia". szernek 
kell tekinteni : · 

a J azt a gyógyanyagot, Jaboratóriumi reagenst 
és röntgen-kontrasztanyagat (a Bilospekt kivéte
lével), amelyet a szakrendelés, körzeti orvos stb. a 
beteg vizsgálatánál az orvosi rendelőben felhasznál, 

b J azt a fertőtlenitő szert, kötözőszert, ragta
paszt, sebvarróanyagot, sebhintőport, kenőcsöt és 
az altatáshoz vagy helyi érzéstelenitéshe~ szükséges 
azt a gyógyszert, amelyet a szakrendelés, körzeti 
orvos stb. a beteg kezeléséhez a rendelőben a saját 
mindennapos szakmai gyakorlatában használ, 

c) azt az injekciós készítményt vagy egyéb gyógy
szert, amelyet a szakrendelés, körzeti orVos stb. a 
saját mindennapos szakmai gyakorlatában a ren
delőben a beteg azonnali elJátására felhasznál (ha,. 
ezt a gyógyszert a szakrendelés, körzeti orvos stb. 
kúraszerűlog tovább is alkalmazza, a további 
kezeléshez szükséges gyógyszermennyiséget a beteg 
nevére kiállitott vényerr kell 'rendelni), 

d) azt az injekciós készítményt, amelyet a kör
zeti orvos a beteg lakásán életrneutési célból vagy 
sürgős szükségből felhasZnál. (Amennyiben oz utóbbi 
célra a körzeti orvos "táskája" részére "ki utalt kész
let nem bizonyul elegendőnek, ez a gyógyszer ki
vételesen a beteg részére kiállított vényerr rendel-
hető.) · 

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem 
érintik az üzemi Orvosi rendelők gyógyszerellátására 
vonatkozó jogszabályok hatályát. -

(6) A nemibetegségek (syphilis és gonorrhoea) 
gyógykezeléséhez szükséges penicillin rendelésére a 
8300-2/1953. (Eü. K. 5.) Eü. M. S7.ámú utasítás 
{lásd az Egés:;>;ségügyi jogszabályok gyűjteménye II. 
kötetének 562. oldalán), a penicillin-kezelésre nem 
gyógyuló, szövődményes gonorrhoeának streptomy-
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·cinnel vagy chloJrocJidda.l 
a 22/1957. (Eü. K. ll.) Eü. 11. 
delkezései az irányadók. 

A gyógyszet·rendelés általános irányelvei 

8. § 

(l)_ A gyógyszeres . kezelés alapkövetelménye a 
hatásos, ésszerű és gazdaságos gyógyszerrendelés. 

(2) Mellő7.ni koll valamely gyógyszernak a tudo
mányosan általánosan elfogadott indikációs terüle
ten kívüli alkalmazását. Kerülni kell a poljprag
máziát, az összetételben vagy hatásban inkompati
bilis gyógyszerek együttrende]ését, azonos hatású 
gyógyszorek felesleges kombinációját. Ez természe
tesen nem érinti a helyes synergizmus elvét. 

(3) A beteg állapotáhan beál16 válto7-áS gyakran a 
gyógyszeres kezelés· megváltoztatását is szükségessé 
teszi. Ezért egyszerre csak olyan mennyiségű gyógy~ 
szert ésszerü rendelni, amelyet a beteg előrelátha
tóan valóban felhaszn~l. Egyes gyógyszerféleségek 
:--pl. infusumok- romlékonyságára is-figyelemmel 
kell lonni. Ennek megfolelőerr a 

a) a gyógysZerekből _heveny ·megbetegedés ese
tében általában 2-3 .napra, idült betegség esetében 
pedig általában 10 napra elegendő gyógyszer ren~ 
delhető; 

b) a bontható gyógyszerkülönlogességeket a való
ságos szükségletnek megfelelő darabszámban (mony
nyiségben) kell rendelni. Eredeti gyári csomagolás
ban ("seat. orig." stb.) csak akko:r; rendelhető, ha a 
gyógykezeléshez előreláthatóan ez a toljes mennyi
ség szűkségos ; 

c) a szükségos gyógyszert a leggazdasá-gosabb 
'formában kell rendelni, több egyformán megfolelő 
gyógysz·er közül a kevésbé költséges gyógyszert kell 
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mogválas:~.tani, do a nem mehet a-
gyógykezelés hatásosságának ; 

rZ) mindon os:tben csák forgalomban lévő, .;Taló
ban beszerezhető gyógyszert szabad rendelni ; 

e) gyógyszert indokolt szükség nélkül csupán 
azért, hogy alkalomadtán készletben legyen, nem_ 
szabad rendelni ; 

j) a gyógyitásh_ü7· s7.ükséges gyógyszer minősé
gének és menny1ségének , megválasztása nem a
laikus ajánlások által befolyásol~ beteg, hanem az 
orvos feladata. 

9. § 

.(1) _Az orvos a társada~ombiztosítás szolgáltatá
san·a JOgosult bete~ok vizsgálat nélkül gyógyszert
non:- re:t;delhet. A mas orvos. általroneleJt gyógyszert 
az 1llotekes orvos csak abban az esetben írhatja át. 
a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak 
részére rondszeTesített vényűdapra, ha a fe1írt gyógy
szer alkalmazásának szükségességót maga is meg-
állapította. . 

(2) Az orvos köteles a társadalombiztosítás szol
gáltatásaira jogosult részére rendelt gyógyszer
nevét és a gyógyszer rendelt mennyiségét a beteg
n~pl~ba (kartotéklapra) röviJen bejegyezni. A to
vabbt gyógyszerrendelésnél az előzőleg rendelt 
gyógyszer meimyiségét figyelembe kell venni. Ha a 
beteget előzőleg már más orvos gyógyszerellátásban 
részesítette, a további gyógyszerrendelésnél ennek 
a körülménynek figyelembevételével kell eljárni~ 

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeteknek a ·kibocsátott· 
ig~nyjogosult b~tegek részére adott zárójelentésben 
nunden esetbon 1smertotniök kell, hogy a gyógyinté
zetbon mely gyógyszerrel (gyógyszerekkel)fériek ol 
a ,betognél eredm~nyt.. Ha valamely kűlönlegos 
gyogyszer (pl. Insulm) további kórházon kivüli alkal-
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mazását a hatályos a kórháznak (kli
nikának) a zárójeloritésben feltüntetott konkrét 
javaslatától teszik ·függővé, a zárójelentés megfelelő 
rovatában az alkalmazandó gyógyszert és napi 
adagját is meg keU jelölni. 

10. § 

(l) Kötözőszer és rfl,gtapasz vénnyel általában 
csak abban az esetben rendelhető, ha az igényjogo
suitat sürgős szükség esetében sebészeti ellátásban 
kell részesíteni és a szükséges kötözőszer, illetőleg 
ragtapasz egyéb módon nem biztosítható -vagy ha 
az igényjogosult nagy mennyiségű kötözőszert 
igénylő, huzamosabb időn át_ szükségos kötözését a 
körzeti orvos. vagy _a beteg saját maga látja ol (pl. 
anus praetornaturalis, tbc-s _csontsipoly). 

(2) Gyógytápszor csak csecsemők és gyermekek 
részére, résziikre is kizárólag táplálkozási zavaraik 
megszüntetésére rendelhető, A rendelésre a 3'!.80/89~ 
2/1951./Népeg. 12./Eü. lVI. számú utasítás. (lásd az 
Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye li. köte
-tének 760.. és V. lJ:ötetónek 231. oldalán) rendelke
"'ései az irányaclók. 

A vények kiúllításának szabályai 

ll. § 

(l) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Köz
pontnál (SzTK) és a Kisipari Szövetkezeti Kölcsö
nös Biztosító Intézetnél (KSZKBI) biztosítottak és 
igényjogosult családtagjaik részére· a gyógyszert az · 
erre. a célra rendszeresített vényűrlaporr. kell ron
eleint. Azt a gyógyszert, amelyért a biztosított (csa
ládtag) térítést fizet, a vényűrlapnak a "Sz'l'K tórí
téSJi;ötoles vény" feliratú oldalán, azt a gyógyszert 
pedig, amelyet térítésmentesen kell ~iszolgáltatni, 
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a vényűrlapnak a "SzTK --téritésmentes vény" fel
iratú oldalán kell folirni. Ugyanazon a vényűrlaporr 
csak térítés ellenébon vagy csak·tóritésmüntesen ki
szolgáltatható gyógyszer rendelhető. A vényt ~_a 
kábítószerek kivételével - egy példányban (máso
lat nélkül) kell kiállitani. 

(2) A Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) igéhj'
jogosultjai rószére a gyógyszert az erre a célr~ rend
szeresitott "Vényfüzet"-ben, illetőleg vényűrlaporr 
kell rendelni. 

(3) Ha az előírt (rendszeresített) vényűrlap elhá
ríthatatlan okból nem áll rendelkezésre, az orvos a 
társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult- ré
szére kivételesen előrenyomtatott vagy az orvos 
által magakészitett magánvényűrlapon is rendeThet 
gyógyszert. Ilyen esetben is a7nnban az orvos ·a 
vényt a 12. §-ban foglaltaknak megfelelőerr köteles 
kiállitani és ezenfelül meg kell jelölni azt a társa
dalornb~ztositási szervet, amelyhez a biztositott 
(családtag) tartozik. Olyan-gyógyszer rendelése ese~ 
tében, amelyet térítésmentesen kell kiszolgáltatni, 
az orvosnak a vényűrlapra a "térítésmentes" szót 
is rá kell vezetnie és ezt a feljegyzést külön aláirásá
val és hivatalos orvosi bélyegzőjének lenyomatáyal 
meg 'kell erősítenie. 

(4) Egy vényűrlaporr általában csak egy gyógy
szerféleség rendelése célszerű. Kivételesen, egy vény
lírlaporr két gyógyszerféleség is rendelhető, de csak 
abban az esetben, ha a vényt iró orvos biztosan 
tudja, hogy mindkét gyógyszer egyidejilleg minden 
gyógyszert~rban beszerezhető. A~ egy vény_űr1apon 
rendelt kétféle gyógyszer csak két gyógyszerkülön
legesség vagy két magisztrális gyógyszer lehet. 
Ohinint tartalmazó porokhoz szükséges ostya, vala
mint a szemcseppentő, a szemkenőcshö?. szolgáló 
üvegpálca a hozzátartozó gyógyszerrel együtt, to
vábbá az Insulin-kezelésre. szoruló cukorbetegek és 
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az asthma bronchiale betegségben szenvedők részére 
az injekciós tű a benzinnel és a vattával_ együtt egy 
vényűrlapon rendelhető. 

12. § 

(l) A társadalombi:1.tosÍ.tás szolgáltatásaira jogo
sultak részére írt vényeken az orvos köteles feltün
tetni: 

a) a biztosított nevét,, , , .. , 
b) a biztosított lakás01mot (varas, kozseg, utca, 

házszám), ,., , 
0 ) a . biztosított munkáltatopnak nevet vagy 

munliáltatói tön,sszámát, 
d) azt, hogy a gyógyszert a biztosított _vagy ~e~,Y 

igényjogosult családtagja (felesége, mllyen 1dos 
gyermeke, egyéb család tagja.) részére Tendelte, . 

e) a rendelés keltét (a hónap nevét nom róma1 
számmal hanem betükkel kiírva), 

f) a ;endelt gyógyszer nevét és mennyisé~ét. 
(2) Az orvos köteles a vényt aláirásával és hiVf~:· 

talos orvosi bélyegzőjének lenyomatával ellátm. 
Ha a vényen változtatást, javítást eszközöl, köteles 
azt kézjegyővel és bélyegzőjének újabb lenyoma
tával külön igazolni. 

(3)- Ha-a gyógyszert téritésment:S kiszolgált?'tá~_ra 
jogoBitó vény-(írlapon kell ren9,elnl (6. §), a vonyur
lapon az (l)· bekezdésben me~?atár~zott. adat~kon 
felül minden esetben fel kell tuntotm a lnszolgalta
tás térítésmcntosségének indokát is (pl. üzemi bal
eset, ipari tanuló). 

13. § 

(l) Olyan gyógyszer rendelése esetében, amely -a 
,_,Tájékoztató a gyógyszer~ész~,tmények rendelésére'' 
cimű kiadvány (pótlása), 1liotoleg az 5. § (4) bekez
dése szerint el6zetes főorvosi engedéllyel rendelhető, 
az l. § (I) bekezdésének l. a) és 2. pontja alapján 
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- vényírási joggal ~endelkező orvosok kötelesek a vé
nyen feltüntetni: "Előzetes föorvosi engedély 
szükséges'', 

(2) A fő orvosi engedélyt a rendelőintézeti igazgató, 
az igazgató helyettese vagy felülvizsgáló főorvos1 
illetőleg a vasútegészségügyi szeigálat kijelölt or
vosa (a továbbiakban: főorvos) adhatja meg. 

(3) A főorvos a gyógyszer kiszolgáltatásának szük
ségességét saját vizsgálata vagy a beteg által bemu
tatott leletek, kórházi zárójelentés, a gyógykezelő 
orvos-kisérőlevele alapján bírálja el. A gyógyszer ki
szolgá1tatásának szükségossége esetében a főorvos 
a vényt aláírásáVal és hivatalos orvosi bélyegzőjé
nek lenyomatával látja el. 

(4) Olyan esetben, amikor az előzetes főorvosi en
gedélyhez kötött gyógyszer beszerzése halasztást nem 
tűr, a gyógykezelő orvos "Sta tim", "Cito" vagy 
"Periculum in mora" jelzéssel és a rendelés sürgős
sége indokának a vénylírlapra_ vagy hátlapjára tör
ténő rávezetésével a gyógyszert a társadalombizto
sítás szolgáltatásairá jogosult részére előzetes fő
orvosi engedély nélkül is rendelheti. 

14. § 

Kábítószereknek és kábítószert tartalmazó' gyógy-· 
szereknek, valamint azoknak a gyógyszereknek 
rendelése esetében, amelyeknek rendelését és kiszol
gáltatását külön jogszabályok szabályozzák, 1;to 

vényt a vonatkozó jogszabályok rendelkezései sze:.. 
rint kell kiállítani. 

15. § 

{l) A vényt tintával vagy tintairónnal, jól olvas
ható írással, szabályszerűen, a jelen utasítás ren
delkezéseinek megfelelőerr kell megírni. A vényűr
lapon a gyógyszer rendelésére vonatkozó szöveget 
félre nem érthető módon kell feltüntetni. A gyógy-
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szerllk nevének megjelölésére csak, azokat a rövidí
téseket szabad használni, amelyeket az V. Magyar 
Gyógyszerkönyv megenged (lásd a Formulae N or
roales-hez csatolt ismertetés 279. oldalán is). Ennél 
rövidebb alakban a gyógyszer nevét felírni nem sza
bad. A gyógyszerkülönlegességek neve nem rövidít: 
hető. A társadalombiztositással kapcsolatos orvos1 
gyakorlatban előrenyomtatott yényszöveget álta
lában nem szabad használni. 

(2) A vényűrlap fejrovatát nem orvos dolgozó .~s 
kitöltheti. A gyógyszer rendelésére vonatkozó sza
veget azonban az orvos sajátkezűleg köteles a vény
űrlaporr feltüntetni. 

16. § 

-(l) Avényenaz adagsz~mo~, darab~zá~ot minde-?
esetben betűvel és rómm szammal lS kl kell irn1. 
(Originális csomagoknál pl. "Phiol. orig~ No. unaro 
[I]", magisztrális készitményeknél pl. "den t. tal. 
dos. aequ. No. decern [XJ".) · 

(2) A két kereszttel n:egjelölt, belső használ~tra 
szánt gyógyszerek rendelese ,esetéb:n az orvos ~ote
les a vényűrlaporr az adags~am~n. es a ~~ara~sza~on 
felül a keresztes szer menny1séget IS betuvel es szarn
mal kiírni. 

(3) Ha az orvos egy vagy két kereszttel ~agy 
egy üres kereszttel megjelölt gyógyszert a Gyogs~
szerkönyvben meg~Uapított legnagyc:'bb egys~e;1, 
illetőleg nápi adagnal nagyobb me~y1ségb?;t ,k~van 
rendelni köteles a rendelt menny1segot alauasaval 
vagy ké~jegyével küH?n is moger:?siteni. Az egy és a 
két kereszttel, valammt az ogy uros kereszttel meg
jelölt, belső használatra szánt gyógyszerek rendelése
kor az orvos köteles továbbá a vényerr a gyógyszer 
hasZnálati módját tüzetesen megjelölni. Ilyen eset
ben használati utasításuJ : "Rendelet szerint" vagy 
"Utasítás szorint" megjelöléseket használni nem 
szabad. 
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(4) Egy kereszttel, két kereszttel vagy egy üres
kereszttel megjelölt gyógyszernek csecsemő vagy 
14. életévét be nem töltött gyermek részére történő 
rendelése esetében az orvos köteles a vényerr a beteg 
életkorát feltűntetni. E gyógyszereknek 65 évnél 
idősebb betegek részére történő rendelése esetében 
is célszerű a beteg életkorának feltüntetése. 

(5) Két kereszttel megjelölt, belső használatra 
szánt gyógyszert poralakban osztatlanul rendelni 
nem szabad. Ha a két kereszttel megjelölt gyógy
szer kü ls ő használatra sz o lgál, a rendolt sze r tartá
ly át "Méreg", "Halálfej" és "Külsőleg" jelzéssel kell 
megjelöltetni. 

17. § 

(l) Az orvos köteles a társadalombiztositás szal
gáitatásaira jogosultak részére rendszeresitett vény
űrlapokQ.t és a hivatalos ·orvosi bélyegzőjét gondosan 
megőrizni és ügyelni arra, hogy azokkal senki vissza~ 
élést ne követhesserr el. 

(2) A hivatalos orvosi bélyegző elvesztése (eltu
lajdonítása} esetében az orvos köteles ezt ,a körül
ményt felettes hatóságának haladéktalanul jelen
teni. Az elveszett orvosi bélyegzőt érvénytoloniteni 
kell. Az érvénytelenítést az Egészségügyi Közlőny
ben közzé kell tenni. 

(3) Az az orvos, akinek vényírási .joga bármely ok
ból megszfmt, köteles hivatalos orvosi hélyegzőj~t 
felettes hatóSágának visszaszolgáltatni. 

A tá1'8(tdalombiztosítás szolyáltatásaú·a jogosultale 
ré8zé?·e 1·endelt gy6gyszerek lciszolgáltatúsn 

18. § 

A tárSadalombiztosítás szolgáltatásaita jogosul
tak részére- rendelt gyógyszorek kiszolgáltatását 
külön, jogszabály szabályozza. 
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A társadalombiztosítás szolgáltatásni1·a jogosultak 
1·észé1·e írt vényele ellenőrzése 

19. § 

(l) Az SzTK-nál biztosítottak és igényjogosult 
családtagjaik részére írt vények rendszeres ellen
őrzését az SzTK vényellenőrző orv,osai (a továbbiak
ban : vényellenőrző orvos) végzik. 

(2) A vényellenőrző orvosok a vényeket a jelen 
_utasításnak a gyógyszerrendelésre vonatkozó ren
delkezései megtartása szempontjából ellenőrzik. 

(3) lla a vény~llenőrző orvos a vények ellenőrzése 
során a jelen utasítás végrehajtása tekintetében 
hiányosságat vagy szabálytalanságot észlel, az SzTK 
illetékes helyi szorve útján értesiti erről a felülvizs
gálatilag illetékes rendelőintézet igazgatóját (kór
házigazgató rendelőintézeti helyettesét). 

(4) A rendelőintézeti igazgató köteles a kifogásolt 
gyógyszorrendelést mogvü·Bgálni, illetőleg megvizs
gáltatni, adott esetben a vényt kiállító orvost meg
felelőerr kioktatni és a helyes eljárás követésére uta
sítani. Ismétolt vagy súlyos szabálytalanság elköve
tése esetében előterjesztést tosz a fegyelmi eljárás 
megindítására. A fegyelini eljárás lefolytatására az 
orvost alkalmazó szerv illetékes. 

(5) A bejelentott szabálytalanság kivi~sgá.lásánaJi: 
eredményéről és a tott intézkedésről ér~esíteni kell 
az SzTK illetékes holyi szervét. 

Vegyes és hatálybet léptető 1'endellcezések 

20. § 

(l) Az alábbi (2)-(G) bokezdésekbon felsorolt 
gyógyászati segédeszközök - az említott bekezdé
sekben foglalt rendelkezések szorint - a gyóg,ysze
rokre vonatkozó renclolkezéseknok megfelelűen Yény
ürlapon is rendelhetők. 
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(2f dsak szakrendelések rendelhetik az alábbi 
gyógyászati segédes7.közöket : 

Duodenum -szonda, 
fülfecskendő, ' 
gyomorcsö, 
ketthe ter, 
kathet.er-dugó, 
méhgyűrű, 

orrtölcsór, 
szemkötő. 

(3) Szakrendelések, körzeti orvosok és üzemi orvo
sok rendelhetik a következő o-vógyászati segédesz-
közöket : """ -

üvegből készült ·belégző készülék asthmás· beteg 
részére, ; 

heretartó. (l-9 számig), 
kankófecskend ő, 
mellszívó üvegharang, 
szemcseppen tő, 
szcmecset, 

szemkenőcshöz üvegpálca. 

(4} Az ideál pólya gyógyászati segédeszköztolvan 
helységekben lakók részére, ahol szakrendelés ;ntí
ködik, ·csak a szakrendelés, egyéb helyeken lakók 
rés~éro-a k9_rzeti orvos js rendelheti. Iszap-kompressz 
gyegyászatr segédeszközt a szakrendelések orvosai 
szabadon, a többi orvosok csak előzetes főorvosi en
gedéllyel rendelhetik. 

(5) Insulin-k~zelésre szoruló cukorbeteg, valamint 
~sthma br.?n~hwle magbetegedésben szenvedő igény
JOgosult reszere - amennyiben a befecskendezést e. 
beteg maga vé~zi - Rec~rd-fecskendő, fecskendő-
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tártó parafadugós üvegliŐnger és injekciós tű ren
delhető. Az említett gyógyászati segóde,sz~özöket .az 
insulin-kezelésre szoruló cukorbeteg reszere az lll

sulinellátást 'engedélyező és nyilvántartó orvos, a;,; 
asthma bronchiale me~beteg:d~sb:n szenve~o 
igényjogosult részére ped1g az 1,geny~ogosult lak?
helye szE>;rint illetékes belgyógyaszati szakrendeles 
rendelheti. 

(6) A jelen § (2)-(5) beke~déseib~n fels~relt §'Yó_
gyászati segédeszközök\9!' eloz_etes. JOgo~tas ne~ul 
közforgalmú gyógyszertarak lS lnszolgaltathatJak. 

21. § 

A honvédszemélyek és igényjOgosult családtagjaik 
(hozzátartozóik} -részére az állami egészségügyi, szal
gálat orvosai rószéről történő gyógyszerrendelesre a 
182/1955. (Eü. K. 21.} Eü. M. számú utasítás rendel
kezései az irányadók. 

22. § 

A jelen utasitás az 1958. évi október hó l. napján 
lép hatály ba; egyidejűleg a t~rsadalon:biztosít~s 
terhére történő gyógyszerrendeles és gyogyszerlu
szolo-áltatás szabályozásáról szóló 145/1955. (Eü. K. 
12.)

0

Eü. M. számú utasítás, a:T.Jns?lin és az ~ndr,o~ 
·fort elnevezésű gyógyszerkész1tmenyeknek terítea-
mentes kiszolgált'a'tásÓ.ról szóló 8300-14/1953. {Eü. 
K. 17.) Eü. M. Számú utasítás, a Rodm~gam elne
vezésű gyógyszerkülönlegességnek a tarsadalom
biztosítási szervek terbére történő rendeléséről szóló 
8300-10/1953. (Eü. K. 23.) Eü. M. számú utasitás 
és az ennek módosítása tárgyában kiadott 161/1956. 
(Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasitás, a penici~tar
talmú gyógyszerkészitmények rendelésének, klszol
gáltu.tásának és alkalmazásának szabályozásáró} 
szóló 8360-11/1954. (Eü. K. 13.) Eü .. M. számu 

25 



utasitása Threnroycin ren~Iésének és kiszolgáltatá~ 
sának szabályozásáról szóló 8360-17/1954. (Eü. K. 
24.) Eü. M. számú utasitás, a Rheopyr.in és 
a Rausedyl elnevezésű gyógyszerkülönlegességek· 
nek a társadalombiztosítás terhére történő rendelé
séről szóló 32/1957. (Éü. K. 15.) Eü. M. számú uta
sítás, valamint a közforgalmú és az intézeti gyógy
szertárak működésének szabályozásáról szóló 8360-
2/1954. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás 12. §-nak 

.,a jelen utasítással ellentétes rendelkezése hatályát 
Veszti. 

·1Vlelléklet a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. JJ1. számú 
utasításhoz 

Az orvosi gyógykezelésre 
és a gyógyszerellátásra való jogosultság 

igazolásá1·a szo~gáló okmányok 

l. SzT K igén.lfjOIJ0,•11ltak 

l. a) A munkaviszonyban 
álló és munkaviszonyuk aJap
ján betegség esctére biztosított 
dolgozók (ipari, kereskedelmi, 
szellemi dolgozók, házfelügve
lők, há;;~tartási alkalmazoÚak 
stlJ.), lovábbá 

a;~, ipad (műSzaki, kereskedő) 
tnnulók, valamint 

az állami mezőgazdasági üze
mek műszaki, aUminisztratív 
és kisegítő állománycsoportba 
tartozó dolgozói, a nmnkás 
állom:ínycsoportba tart.ozú dol
goz61c közül az ipari munldt
sok, a. traktor-, lwmbájn-, von
tató- és gépkocsivey,etők, úgy
szi11tén ay, állandó rlolgozók az 
igén yjogostdtságul,at 

b) A táppémes állományball 
lévő dolgozók az igényjogosult-
ságukat · 

az állandó üzemi (hivatali) 
igazolványnkkal, ennek hiányá
ban a munlcáltató által kiál
!Hott, időközönként érvényesí
tett "Biztosítási igazolYány''
nyal igay,olják. Azok, akik 
l\fÁV arcképes Ig:tzolvánnyal 
rendelkeznek, az igényjogosult
ságukat ezzel is igazolhatjál,. 

,,Betegségi igazolvány''-nyal 
( táppénzes könyv ecskével) iga
zolják. 

. 
e) Az a) és b) pontokb~n 

említett dolgozók :családtagja.i 
az igényjogosultságukat 

-2. A mczőgazdasági biztosí
totta],, nevezetesen : a mező
gazdaság és az ezzel rokon ter
melési ágalcban numkaviszony
ban álló gazdasági dolgozók 
közül az l. pontban nem em
litett dolgozók, továbbá a ki
zárólag kézi erővel vég1.ctt ta
la.jjavít.ó munkálatolmál foglal~ 
Iwztatott dolgozók, valamint 
a fakitermelés színhelyén és a 
rakodón kézi erővel fafara.gást 
végző dolgozó],, úgyszintén_ a 
szakképesítés- nélkilli kertészeti 
dolgozók és. az említett dolgo
zók családtagjai al'. igényjogo
sultságukat 

3. A betegség esetére biztosí
tott ta.nulók (a.z általános isko
lák és középfokú islwlálc álla
mi -gyennelwtthonol<ban, ille
tőleg Ulákotthonokban elhelye
zett - bcntlrtkó - tannlói, a;;~ 
állami ápolónőképző, gyermck
gondozónőképző, szülósznől<ép
zű iskolák és az állami védő
nőképző intézet növendékei, az 
egyetemi és főislwlai hallga
tók stb.) 

a kandidátus-képzésben ré
s;;~esülő személyek (aspiránsok) 
és családtagjaik 

az Irodalmi Alap, a Képző
művészeti Alap, a Zenei Alap, 
a képy,őmüvészcti és az i:par
illllvószeti alkotóközösségck, 
valamint az ügyvédi munl<a
i<özösségek tagjai és csalácl
tagjaile 

a betegség esetére biztosított 
lelkészek és egyházi személyek 
az egyházi elöljáró áJt,al ki
állított 

a lillilkáltató által kiál1ftott 
esaládt'agi ,,Biztosítási igazol
vány''-nyal igazolják. 

a.z Sz1'K helyi szervc (tanáps 
végrehajtóbizottsága) által ki
állított ,,Mezőgazdasági· bizto
sítási igazolvány"-nyal és bé
lyegla:ppal (az állami gazdasá
gokban dolgozók csak bélyeg~ 
la:ppal, családtagjaik pedig a 
munkáltató által kiállított "Re
teglap"-pal) igazolják. 

a diákotthon, ' illetőleg az 
iskola.. által kiállított, 

a kiképzés helye sr.erinti tudo~ 
mányos,intézet által kiállított, 

a;;~ Alap, alkotóközösség, ille· 
tőleg mnnlmközösség által ki
állított, 

"Biztosítási igazolYáriy" -nyal 
igazolják az igényjogosultsá
gul<at. 
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4, A nemzeti _gondozásban 
.részesülő személyek és család
tagjaik az igényjogosultságu
kat 

5. A nyugellátásban részesülő 
személyek és esalád~agjaik az 
igényjogosultságukat 

6. Az önkéntcsen és az ön
kéntes továbbfizetéssel biztosi
tottak és családtagjaik az 
igényjogosultságukat 

7. A betegség esetére szóló 
ellátásra az Sz'I'K-val megálla
podást létesített mezőgazda
~á~i termelőszüvetl<cr.etek tag
Jal és csalá-dtagjaik az igény
jogosultságukat 

8. a) A Belügyminisztérium 
fegyveres és rendészeti testüle
t~inck (rendőrség, határőrség, 
lnvatásos t(izoltóság, hivatásos 
iégoltalml sxervek, büntetés
végrehajtási .szervck stb.), va
lamint a vámőrségnek és a 
pénzügyőrségp.ek hivatásos és 
továbbszolgáló állományú tag. 
j_ai é~ polgári alkttlmazottai, 
ugysxmtén 

a néphadsereg polgári al
kalmazottai az igényjogosult
ságui<at 

b) Az a) pontban említett 
személyek családtagjai az 
igényjogosultságukat 

9. a) A honvéll~~emélyek 
az igényjogosultság_ukatj 
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a gondozási díjat számfejtő 
hivatal által kiállitott "Nem
zeti gondozási igazolvány'' -nyal 
és a legutóbb esedékes gondo
zási díj kifizetését tanúsító 
csekkszelvénnyel igazolják. 

az ellátási díjat számfejtő hiv 
vatal által kiállított "Igényjo
gosultsági igazolvány"-nyal és 
a legutóbb esedéJ;:es ellátási 
dij Icifizetését tanúsító csekk
szelvénnyel igaz~lják. 

az SzTK llelyi szerve által 
kiállított igar.olvánnyal és a 
legutóbb esedékes járulék be
fizetését igazoló csekkszelvény
nyel igazolják. 

a termelőszövetkezet által 
kiállított "Beteglap"-pal iga
zolják. 

hivatali Igazolványukkal · 
vagy "Biztosítási igazolvány"
nyal vagy MÁY arcképes iga
zolvánnyal igazolják._ 

"Biztosítás igazolvány"-nyal 
igazolják.~ 

a 182/1955. (Eü. K. 21.) Eü. 
1\:L Bzámú utasítás 2. §-a (l) 
bekezdésének b}-d) pontjai
ban emlitett körillmények va
lamelyikénck fennállását tanú
sító igazolvánnyal igazolják. 

b) A néphadsereg hivatásos 
tisztjeinek, hivatásos és to
vábbszolgáló tiszthelyettesei
nek "' katonai iskola növen
dékéinek (hallgatóknak) csa
ládtagjai az igényjogosultsá
gulmt 

r;} A néphadser'egben tény
leges szolgálatot teljesítő sor
tiszthelyettesek és sorkatonák, 
valamint a gyakorlatra, ki
](épzésre hehívot.t tartalékos 
!lliományú tisztelt, tiszthelyet
tesek és honvédek esttládtag
jai az igényjogosultságukat 

rl) A c) pontban emlitett 
honvédszemélyek és családtag
jaik a katonai szolgáhtt meg
szűnése után az igényjogo
sultságukat 

10. a) A Belügyminisztérium 
fegyveres testületeinek sorozott 
állományú tagjai (sortiszt
helyettesek, sorkatonák) az 
igényjogosultságukat 

b) Az a) pontban emlitett 
személyek családtagjai azigény
jogosultságul;:at 

ll. a) A néphadsereg hivatá
sos. és továbbszolgáló állomá
nyából, továbbá a Belügy
minisztérium fegyveres és ren
dészeti testülcteinek, valamint 
a vám6rsógnek és a pénzügyőr~ 
ségnelc hivatásos és továbbszol
gáló. állományából kivált (le~ 
szerelt, elbocsátott) személyek 
az igényjogosultságukat 

b) Az a) pontban emlitett sze
mélyek családtagjai az igény
jogosultságukat 

"Egészségügyi igényjogosult
ságot igazoló la:p'!,-pal iga
zoljá.k. 

a munkáltató által kiállított 
,,Biztositlj,si igazolvány''-nral: 
igazolják. Ha a honvédsze
mély munkaviszonya meg
szünt, az illetékes katonai pa
rancsnokság igazolása is sz ük
séges, 

a munkáltató által kiállí
tott ,,Biztosítási igazolvány''
nyal és a leszerclési igazol
vánnyal igazolják. 

az egészségügyi ki'inyvecské
vel igazolják, amelynek borító
Iapján "Sorozott állományú, té-
ritésmentes vényre jogosult" 
szavak :vannak feltüntetve. 

a munkáltató által kiállított 
,,Biztosítási igazolvány"-nyal 
igazolják. Ha az említett sze
mély munkaviszonya megszünt, 
a parancsnokság igazolása is. 
szükséges. 

a honvédség (testület stb.} 
által ldállitott · "Társadalom
biztosítási igazolvány''-nyaJ 
igazolják. 

az SzTK helyi szerve ált.a1 
kiállitott "Biztosítási iga.zol-' 
vány"-nyal igazolják, 
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II. "VSZ fgényjo(losnlta~· 

A munkávfsz.onyban álló vas
utas dolgoZók, úgyszintén a 
nyugellátásban részesülő volt 
vasutas dolgoz'ók, valamint az 
emlitett személyek csalidtagjai 
-az igényjogosultságukat 

,.Társadalombiztosítási tag
sági igazolvány" -nyal igazolják. 

III; J[ SZE BI 1'ginujogosulta.k 

1. a) A kisipari termelőszö
vetkezetek tagjai és a házi
ipari termelőszövetkezetek kö
zös mí'ihelyben dolgozó tagjtti 
.az igényjÓgosultságukat 

b) A háziipari termelűszö
vetker.etek bedolgozó tagjai 
ar. igéuyjogosultságul{at 

e) Ar. a) és b) pontol,ban 
.e~lítctt személyek csaláUtugjai 
.az igónyjogosultságukat 

2. A KSl.KBI (szövetker.ati) 
nyugdíjasok és !'.saládtagjaik az 
igónyjo gos u l tságukat 

3. Az önkéntesen biztositott 
kisiparosok, háziiparosok, kis
kereskedők, mtmkaviszonyban 
nem álló hivatásos zeneokta
tók, táncoktatók és·eiőadómü
véSzclc, valamint az emlitett 
Személyei{ családtagjai az 
igé ny .i o gos nl tságu kat 

"1:;zövetker.eti tag;;ági igazol
vány"-nyal igazolják. 

a szövetkezct áJtal kiállított 
,,Biztosítási igazolvány''-nyal 
igazolják. 

a szövetkezet által kiállítot~ 
családtagi "Biztosítási igazol" 
vány"-nyal igazolják . 

a "Nyugdíjasok betegségi 
igazolványá"-val és a legutób l~ 
esedékes ellátási díj kifizeté
sót tamísltó esek}{szelvénnyel 
igazolják. 

"ftnkéntes hiztositási iga
zolvány''-nyal i~a7.oliák. 

A fegyveres testület tagjainak és igényjogosult 
családtagjainak az állami ·egészségügyi szolgálat 
részéről történő ellátását a 182/1955. sz. Eü. Min. 
utasítás tartalmazza. Lásd 335. oldal. 

30 

MAGYARÁZAT 

összeállftásllllk. az l9:'í8. március 1-i iliapotnak megfelelő törzs
könyvi adatokat tartalmazza. 

A eimben a készítmény neve, majd a gyártó cég szerepel. Alatta 
a készítmény kiszerelősi formáját (formáit) tüntettük fel. 
Koncentrációkat csak ai,kor közJünk a címben, ha a gyógy
szer több különbödf koncentrációban kerül forgalomba. Kivé
telként az V. 11-Iagyar Gyógyszerkönyv clőlrásaiüak meg
felelő törzskönyv.ezett készítményeit koneentrációját is fel
tüntettük és ezeket. Ph. Hg. V. jelzéssel láttuk eJ. 

A cím jobboldalán 1·ómai szármnal jelöltük meg a készít
mény hatástani csoportosításunk szerinti beosztását, alatta 
Sz.-betíi jelzi azt, hogy az az SzTK terhére szabadon ren
delhető. 

Összetétel: Első a gyógyszeralak legkisebb egysége (l tabl., 
1 amp., l üveg sth.), majd lllÍrójaiben tüntettlik fel Cllnek 
súlyát (tahi. összsúlya, kúp összstí.lya, oldatok térfogata 
stb.). Ezután követker.ik az összetétel, a Ph. Hg. V. nomen
klatúráját és rö·vülítéseit használva. (Ahol sziil;:ségesnek lát
tuk, az anyag kémiai nevét is feltüntettük zárójelben.) 

Megjegyelini kívánju}{, hogy a teljes összeliitelt elvi sze:ffi-. 
pontok figyelembevételével csak az i1~iekci6s kéfiZÍtménuek 
és kenőcsök esctén tüntettük fel; oldatok, tabletták, kúpok 
stb. összetételében csak a lwt6a.nyag s:~erepel, az oldó-, kon
zerválós:.:er, valamint a vivő- és alapanyng stb. nem. (Ezek 
összmennyisége viszont. a hatóanyag[ okJ és az összsúly 
ismeretében ltönnyen kiszámítható.) 

PI. Albrornan tabl. Öss:~etétele : l tahi. {0,60 g)- 0,5 g 
hromvalerocarb.-t tartalmaz. 

Hatóanyag: 0,5 g, 
Vivőanyag: 0,60-0,5 = 0,10 g. 

Olyan injekciós készítményei{ összetételében, ahol csak egy 
hatóany~tg aq1t. desl. P1'0 inj.-ben van Qldva, csnk a !taló
a-rwau mennyiségét adtuk meg. 

PI. Nikptinsav.amid inj. Összetétele: 1 amp. (l ml) 0,1 g 
nicotamid.-t tartalmaz. 

A fentiek értelmében a kéSzftmény összetétele: O, l g nicot
amid., aqu. dest. pro ini. ad l ml. 
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Természetesen, ahol több hatóanyag, konzerváló-, izoto
nizáló- stb. szer van; valamint, ha olajban oldott a készít
mény, a teljes ősszetételt találhatjuk meg, 

Olyan készítmények összetételét, ahol azonos koncentráció
ban többféle térfogatú kiszerelés létezik (:pl. 5 és 10 ml-es 
am p., 10 és 100 ml-es csepp stb.), az összetételt a következ 6-
l, éppen ad tu}( meg: 

Peremin kenőcs. Összetétele: l tubus (15 g) 0,0375 g 
histamin stb.-t tartalmaz, l tégely (100 g) 6,66-szoros 
hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Ez azt jelenti, hogy a 15 és 100 g-os kenőcs minden anyaara 
nézve azono8 koncent1·dciójú. és a 100 g-os kiszerelés minrlen 
anjJagból 6,66-szor annyit tartalmaz, mint a 15 g-os, 

Javalloto1<:: Csa-k a legfontosabb indikációitat tüntettük fel. 
Adagolás: Ezek az adatok a legáltalánosabb adagolási utasitások

nak tekintendők. További részletek az egyes készitmények 
ha-sználati utasitásaiban,-ismertetőiben stb. találhatók. 

31egjcgyzésclr: Először a keresztjelzést és a készítmény- esetleges 
lejárati idejét tüntetttik fel. 

Majd az Sz'l'K terhére történő rendelésre vonatkozó szabá
lyozás következik. és végül az, hogy a készítmény a köz· 
gyógyszerellátás terhérc rendelhető-e. 

Ha ezek köziU valamelyik adat nincs feltüntetl'e, oz azt 
jelen~i. hogy a fennálló rendelkezések alapján a gyógyszer
kiilönlegesség nem keresztes, illetőleg nem bon(;ható, lejárati 
ideje "nincs, közgyógyszerellátás terhére nem re-ndelhető. Ha 
a megjegyzés csak az egyik kiszereléliire érvényes, azt klilün 
feltüntett Uk. 

Csomagolás: Ebben a rovatban a kiUönbözű kiszerelések, azolc 
árai és a bonthatóság (b,) szorepelne}(, 
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Gl'AHUARRAN lUSZNÁLT ROl'IDlTI~SEU 
ÉS Jl~J,ZI~SEil 

amp. 
b. 
BE 
CoEl 
comb. 
db 
Fo-No 
g 
gtt. 
I El 

inj. 
i, art. 
i. musc. 
i, ven, 
l< 
kúp 
LF 
m 
mase. 
mg 
ml 
n (0,1 n, stb.) 
NJO 
o 
old. 
p 
Ph. Hg. V. 

SAl!l 
s. cut, 
tabi. 

Vigyázat, maximális adag l 
ampulla 
bontható csomagolás · 
bőregység 
koagulációs egység 
combinatum 
darab 
Formulae Normales 
gramm 
csepp 
interwtoionális egység (szerobaktcriológiai l,:észit-

ményel\nél) 
injekció 
intraartériásan 
intrann1scularisan 
intravénásan 
kórházi csomagolás 
végbélkúp 
limes noeculans 
me ta 
m~~sculinum 
milligramm 
milliliter 
nonnál (tized- stb. normáloldat) 
nemzetközi egység (gyógyszerl\ülönlegességeknél} 
orto 
oldat 
para 
Az V. Magyar Gyógyszerl\Önyvben hivatalos 

készítmény 
scarlatina antitoxin egysé!! 
subcutan 
tabletta 
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GYÓGYSZERGYÁR,lK RÖVJDfTÉSEI 

Chinain Gyógysz.er- és Vegyészeti Termékek Gyára, 
Budapest, IV. 

Chp. Ohemapol VegyiLennékek és Nyersanyagok, Cseh-
szlovákia. 

D. Debreceni Gyógyszergyár, Debrecen. 

E. Gy .. T. Egyesült Gyógyszer- és 'i'ápszcrgyár, Budape~t. X. 

Human Human Oltóanyagtermelő és Kutató .Intézet, Buda-
pest, X. 

K. Gy. Kőbányai Gyógyszcrárugyár, :Rt!dapcst, X. 

Z Ifinomvegyszer gyár "Zugló", Budapest, XIY. 
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"ÉSZfTMÉNYEK 

Törzskönyve~ett gyógyszerkiilönlcgcsségck 
Törzski,inyvezett szerobn.kteriológlal készitmények 
Törzskönyvezett gyógytú.pszerek és tápszerek 
Törzskönyvezett reagensek · 
:Uagyar természetes keserfi· és gyógyvizek 
Kötszerek és ragtapaszok 



;· 

.. 

GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGER 

ACIDOL-PEPSIN lfuld BETACID 

ACID. ACETYLSAL lfuld ISTOPIRIN 

ACID. p-AMINOSALIC. lfuld TERAMINAL 
ACID. ASCORB. lásd VITAMIN C 

ACID. DIAETIIYLBxiRBITURICUM lasd 
BARBITURAL UM 

ACIDUn NICOTINICUn K. Gy. 
'inj.~ tabi. 

XVIljXXXVIIÍ. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (5 ml) 0,025 g acid. n!cot., 0,0'11 g natr. 
chlor., aqu. dcst. pro inj. ad 1 Inl-t, 
l tabl, (0,1 g) 0,05 g acid. nicot.-t tartalmaz. 

Javallatok: lhspasmusok, migrain, szulfami(lok detoxikálása, 
fagyás, auaciditás, sclerosis multiplex. · 

!Ellenjavallatok: V érzésre való hajlamosság, haemorrhagiás 
diathesis. 

Adagolás: Na}wnta vagy másodnaponként 1 ampulla s. cut., 
i. musci., i. ven., vagy háromszor naponta r tabletta. 

Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető, 
(1sumagolás: 20 tabi. 2,00 l<'t, 100 tabi. 7,30 Ft, 

5 X 5 ml am p. 15,20 .Ft, 50 X 5 ml amp. 88,90 :b't. 

ACITOPliOSAN K. Gy. 
-cabl. II. 

Sz. 
Összetétele: I tabi. (0,7 g) 0,27 g phenochinolincalc. (calc. 

phcnylchinolincarbonic,), 0,25 g acid, acet~·Isal., 0,07 g cal c. 
C1ll'b.-t tartalmaz. 

Javallatok: Influenza, bronchitis, tonsillltis, neuralgiák, 'poly
arthritis, reuma, köszvény. 

Adagolás: Háromszor napjában 1-2 tabletta. ·H(Héses beteg
ségek lwzdeti szakában nagyobb adag (na.pi 6-8 tabletta) 
a betegség kifejlődését kupirozni képes. 

lllegjegyzés: · + Sz TK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő 2 év. 10 tabletta orvosi yé·ny nélkül is ldszolgálható. 

tlSomagolás: b. 20 tabi. 8,- Ft, b. 100 tabi. 40,- ]'t.. 
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ADRENÁL. HYDROCHLOR. lásd TONOGEN 

AETIIER AD NARCOSUI: Oh. III. 
Sz.· 

.összetétele: 1 üveg (50 g) 50 g acther ad narc., 0,005 ~ !Jcnzi
din-t tar_talmaz. 1 üveg (100 g) 2-szcres anyagmcnny!ScgeketiJ_• 
tartalmaz. 

Javallat: Narcosis. 
JUegjegyzés: SzTK terbérc szabadon rendelhető. Lejárati 

idő 2 óv. 
Csomagolás: 1 üveg (50 g) 15,60 ln, l üveg (100 g) 23,30 Ft. 

AETH. CHLOR. lásd CHLORAJCTHYL 

AGATHEOSAN E. Gy. T. 
drazsé 

XVII. 
Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,6 g) 0,25 g theobromin., 0,02 g ph~no~ 
barbituraL (acid. phenylacthylbarbitudc.), 0,0005 g mtro
glycCrint tartalmaz. 

Javallatok: Angina pcdoris, stcnocardia, arteriosclerosis, 
neurosis cordis, 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
Jtlcgjegyzés: ++ SzTK terhére szabp,don rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 9,4.0 ]'t. 

AIDSTAN K. Gy. 
tabl. 

XVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 tabletta (0,2 g) 0,1 g dimethylamino-acctyl
pllcnthiazid.-t tartalmaz. 

J'avallat: JIIindenfajta anaphylaxiás-allergiás állapot. Post
encephaliticus mozgászavttrok. 
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Ellenjln'ullatok: Ooronariaszűkület, angina pectoris. 
Adagolás: Naponta 2-4 x 1--;-,2 tat>~et.ta. Poste~cephali~!cus 

mozgászavarok kezelésére aJanillato adagolás n,tponta alta
Iában 1-3, maximálisan 6 tabletta, egyenletes elos~tásban. 
Kúratartama 2-3 hónap, ami sxükség esetén meg!smétel
hető. Ilyen indil1:áció esetében _célszerűen lehet a gyu~yszert 
belladonna-készítményekkel kombinálni, mclyeld\el JO syn
ergcticus hatás érhető el. 

~Icgjegyzés: + SzTK terhére sZabadon rendelhető, 
Usomagolás: 20 tabi. 9,10 Ft, 100 tabi. 33,50 Ft: 

ARROFOLLIN Oh. XXXIX. 
inj. l és 5 mg, sublingualis tabi. 

Összd.étele: 1 amp. (l ml): l ill. 5 mg oestrol. prop. (3,17-
oestradiol-3-monopropionat), ol. pro inj. ad l ml-t (l mg 
10 OOO NK, 5 mg 50 OOO NE ttiszőllOnnonnak felel meg), 
1 subling. tahi. (0,05 g) l mg oestrol. prop.-t tartalmaz, 

Javallat.ok: OvariáliS hypofundion ala.puló menstruációs zava
l'Ok, amenorr'hoca, castratio, climax, dysmenorrhoea, stel'i
Htas, abortus habitualis, dcpressio, frigiditas, ovariopriv 
arthritis és pruritus, psorhtsis, acne rosacca, nic. -ventr. ct 
duod., emlarteritis ol1literans, stcllocardia, Raynaud-kór. 
A suhling. tabi. : amenorrhoea., ki\lönfcle mcnstruáeiós 
zavarok, dysmenorrhoea, climacterium. 

Adagolás: Indi.viduális, primer amenorrhoea: az első 2 hét 
alatt 15-25 mg i. glut., utána Glanducorpin. Scc. amen
orrhoea : 5-25 mg. Olimax : 1 mg 2 naponként a panaszok 
szíintéig. HypopiasUos menstr. zavarok: a ciklus első felé
hen 2-3 naponként l mg. 
A subling. tabi.: hypoplasiás dysmcnonhoea: napi 1-2 
tabi. ; amenorrhoea : napi 5 tabl. A nyelv alá helyezett 
tabletta szótcsését meg kell várni, eközben a nyelés kerü
Icndő. 

lUegjcgyzésel!:: + SzTK terhére csak inclokolt esetben rendel
hető. Lejárati idő 5 év. 

Csomagolás: b. 5 x l mg amp. ll,- .Ft, b. 50-x 1 'mg am p. 
110,-J!'t. 
b. 5 x 5 mg amp. 23,00 Ft, b. 50 x 5 mg am p. 230,- Ft. 
10 tabi. 12,40 Ft, 100 tabi. 57,- :n. 

AI{TEDRON Oh. VIII. 
inj. l% Ph. Hg. V., tabl. 5 mg Ph. Hg. V. Sz. 
összctétde: l amp. (l ml) 10 mg, 1 tabi. (0,18 g) 5 mg benz

.Propamin. phosph.-t tartalmaz. 
.Javallatok-.: Fokozotil szellemi vagy fizikai teljesítmény Jdvál

tása, fáradékonyság, ·kimerültség, nervasus és clim~txos 
depressio, elmezavar dcpressios szaka, enyhébb melancholia, 
narcolepsia, altatószermérgezés, alkoholizmus, morfinel
vonás, enuresis. 

Adagolás: Reggel v, délelőtt étk. után 1-2 tabi., ill. %-1 
amp·. s, Cllt. Alkalmazása délután vagy este kerülendő, 

ltlcgjegyzés: ~t:§:l SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
(lsumagolás: b. 5 x l ml amp. 6,30 Ft, b. 50 x l ml amp. 63,- Ft, 

10 tabi. 2,20 Ft, 250 tabi. 14,70 Ft. 
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AKTOPROTIN Ch. 
inj. 

XLVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 amp. (1 ml) 0,06 g cascin., 0,006 g natr. carb. sicc. 
aqu. dest. pro inj. ad l ml-t tartaNnaz. l amp. (5 ml) 5-szörös 
hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javanatok: Fertűzéses bőr-, urogenitalis-, fül-, női- és szem~ 
betegségek, ulcus ventriculi, tabes, paralysis progr., ízülcti 
reumatb:mus, ischias, neuritis, neur;tlgia, obesitaf!. 

Adagolás: Individuális. Akut esetben ]{czdő adag izombtJ, 
%-1 ml, krónikus esetben 2-5 ml hetenként 2-szer. Egy 
kúra 10-12 inj. 

lUcgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. Közgyógy
szerellátás terhére rendelhető. 

fJsomaJ,:"olás: b. 5 x 1 ml amp. 7,30 Ft, b. 50 x l ml amp. 73,- Ft, 
b. 5 x 5 ml amp. 16,- Ift, b. 100 x 5 ml am p; 320,- Ft. 

ALBROJIIAN Ch. 
ta b!. 

IV. 

Öss:r.ctétclc: l tabi. (0,00) 0,50 g bromvalerocarb.-t (carbamid, 
bromisovalerianie.) tartalmaz. 

.Javnllutok: f'edativum, enyhe hypnoticum. Gyermekeknek is 
adható. Ncurosis, allmholizmus, elimax-szal kapcsolatos 
ingerlékenység, kimerilltségen, az idt\grendszor i:,.:galmán 
alapuló alvászavar, pntritus, fülzúgás. 

Ada~olás: Ilfint sedativum: naponta 3 x l tabletta; mint 
hipnaticum: 2-3 tabletta lefekvés előtt. Csecsemőnek : 
0,05-0,1 g, 2-3 évesnek: 0,1-0,2 g. 

iue~jcgyzés: qfJ Bontható. Sz'rR terhére csal' barbitursav _szár
mazélwlwt nem tfirő betegek részére rendelhető szabadon. 
5 ta.bl. orvosi vény nélkül is ltiszolgálható. 

Csomagolás: b. 20 tabi. 16,- Ft, b. 100 tabi.- 80,-_Ft. 

ALGOPYRIN Ch. 
inj., tabl. 

II. 
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Összetétele: l am:P. (2 ill. 5 ml) l, ill. 2,5 g novamidazopb.-t 
(natr. phenyl-dimethylpyrazúlon-methylaminomethan-sulfo
nic.). 
1 tabi. (0,625) g) 0,5 g novamidazoph.-t tartalmaz. 

Javallatok: Mindennemű fújdttlmas állapot, még a leghevesebb 
fájdalmak is. (Epe- és vesekólika.) Ír,üieM és izomrheumatis
mus, lumbago és ischias. Neuralgiák, moghűléses betegségek. 

Allagolás: 3-4-szer naponta 1:_2 tablebta. 
2-3-szor naponta 1-2 ml, heves fájdalom esetén 5 m} 
L musc. 1-2-szcr naponta 0,5-l-2_ml, görcsös fájdalmak 
esetüll (ll:Ökólilnt) 5 ml L v_en. 

ltlegjeJu'zések: SzTK terhére csak indokolt esetben rendel
het(). 

Csnmago!'ás: b. 5x2 ml amp. 24,20 Ft, b. 100x2 ml amp. 
484,- Ft. 
b. 5 x 5 ml amp. ~2,80 Ft., b. 100 x 5 ml amp. 856,- Ft. 
10 tabi. 13,10 Ft, 100 tabl. lH,,<!O Ft. 

ALJODAN Ch. 
ta b!. 

XVII. 

Összetétele: l tabi. (0,5 g) 0,25 g aethylium jod. allophan-t 
( = J 49%) t;trt;tlm;tz. 

Janlllatok: Arteriosclerosis, encephalitis, chron. bronchitis. 
scrophulosis, stenocardia, ólommérgezés, aiJwholizmus, lnes 
In. és IV. stad., llypofunctiós struma. 

Adagolás: Naponta 3-4 X 1-2 tabi. 
i'tlcgjcgyzés: SzTR terhére csalt indokolt ·esetben rentlelhető. 

Csomugoh\s: b. 20 tabl. 10,50 Ft, b. 100 ta.bl. 5'Z,50 Ft. 

ALLYLB1IRBAMIDUM Ch . 
ta b!. 

IV. 
Sz. 

Összetétele: l tahl. (0,23 g) 0,04 g acid, allylisopropylbarbi-
turic., 0,15 g amidazoph.-t tartalmaz. 

J~VaHatnl': Jt'lijdalomcsillapító és altató. 
Adagolás: Naponta 1-3 X 1-2 tabi. 
!llegjegyzés: r:§::l SzTK terhére sz;tbltdon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabi. 4,70 Ft. 

ALSOJ, E. Gy. T. 
kenőcs 

XLII. 

Összetétele: l tubus (18 g) 0,27 g alum. acet. tart. bor. sol. 
(AL 2 0~ = 23,4%, H~B0 3 = l%) tartalm;tz. 
l tubus (45 g) 2,5-szcrcs ha.tóanyagniennyiséget tartalmaz. 

Javallatol•: Enyhén antiszeptikus, adstringens htísítö kenőcs. 
Adagolás: Külsőleg. 
lllegjegyzés: Sz1'K terhére csal' indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: l tubus (18 g) 5,80· Ft, l tubus (45 g) 8,50 Ft. 
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ALUCOL lásd AI,U~IINIUM HYDROXYDATU~I 

ALUJHINIU!i HYDROXYDATUIU E. Gy. T. 
tabi., por Ph. Hg. V. 

XXI. 
Sz·. 

Összetétele: l tabi. (l g) 0,5 g alum. hydr.-t, 
l doboz 100, 250, 500 g alum. hydr.-t tartalmaz, 

Javallatok: Hypcracidita.s, pyrosis, ulcus ventriculi et duodeni. 
A1lngolás: Étkezés előtt és után a porból 1 késhegynyit:"""'a 

tablettából 2-2 darabot jól megrágva lenyelni. 
i'Uegjegyzésck: Sz'l'K terhére szabaclon rendelhetők. 
Csomagolás: b. 50 tahi. 9,- Ft, b. 250 tabi. 45,- Ft, 

h. 100 g por 9,qo Ft, b.250 g por 24,80 Ft, b. 500 g por 49,60 Ft. 

AlliiDAZOPHENUlli Ch. II. 
tabi. O, l g Ph. Hg. V. és 0,3 g Ph. Hg. V. Sz. 
Összetétele: 1 tabi. (0,11 g ill, 0,33 g) 0,10 g ill. 0,30 g amid-

azopll.-t tartal~naz 
Javallatol!:: Antipyreticum és analgcticum, 
Adagolás: 'Naponta 3 x l tabi. 
JUegjcgyzések: SzTK terhére szabadon _rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
<Csomagolás: b. 10 tabi. 0,1 g 2,80 Ft, b. 20 tabi. 0,1 g 5,60 ]'t, 

b. 100 tabi. 0,1 g 28,- l!'t, 
b. 10 tabi. 0,3 g 5,50 Ft, b. 100 tabi. 0,30 g 55,- Ft. 

ADIBIONIA párna D. XIV. 
Sz. 

Összetétele: l pólyázott amp., l ml ammon. soL 10%-t (liqu. 
ammoniae) tartalmaz. 

Javallat: Ájulás esetén elsőscgélynyújtásra. 
Adagolás: Külsőleg. Szüksóg esctén l amp. tUrtalmát belélegez

tetuL 

i'llegjcgyztísck: Sz't'K terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 3 db 3,- FC, b. 6 db O,- Ft, b. 12 db 12,- Ft. 

AMMONIUM CHLORATU!I E. Gy. T. 
alkalisolvens drazsé Ph. Hg. V. 

XXIX. 
Sz. 

Összetétele: l drazsé (1,0 g) 0,5 g ammon. clllor.-t tart!llmaz. 
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JavaHato J•: A Hd--vegyületek -vizelethajtó hatáfiának fokozására. 
A -vizelet savanyitására (spasmophilia, tetania stb.). 

Adagolás: Naponta 6 x 1-·.t draz~é. 
illel!jegyzések: SzTK tei·hére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhérc rendelhető. 
Csomagolás b. 20 dmzsé 8, 70 Ft, h. 100 drazsé 43,50 Ft. 

Al\! YDO SAN D. 
inj. 

n. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (10 ml) 0,544 g phcnoehinolinnatr. (nntr. 
vhcnylchinolin-earbonic.), 0,25 g amidazoph., 0,25 g natr. 
salic., aqu. dcst. pro inj. ad 10 ml-t tartalma.z. 

Javallat: Rheumatismus. 

Ellenja\'allatolí: Májmegbetegcdés, icterus, vesemegbetegedéf!. 
Adagolás: Naponta l amp. i. mnsc. vagy i. ven. 
lUegjeg-yzésclí: l>fl Sz'rK terhérc sr.abadon rendelhető. Az oldat 

gycngón sárgás színc nem kif'ogá.solhaiJó. 
Csomagolás: b. 5 x 10 ml amp. 10,40 Ft, b. 50 x 10 ml amp. 

164,- Ft. 

AMYLNITRIT párna E. Gy. 'L'. XVII. 
Sz. 

Ös.•zetétele: l pólyázott amp. gtt. III. amyl. nitro~., 0,455 g 
paraff. liq_u.-t tartalmaz. 

.Ja\'allatok: Angina vcctoris, spastikus migrain, heveny agyi 
anaemia, kokainmórgczés esetén el.sősegélynyújtásra. 

Adagohís: KiUsőleg. A párnába csoma-golt ampullát összetűrni 
és a gő;r,t belélcgezni. Sztlkség csctén %-1 óra múlv~t is
mételhető. 

ltlegjcgyzésel!:: 1ft SzTK terhéré szabadOn rendelhető~ 
Hypertonia esetón collaPJmst okozhat ! 

Csomagolás: 5 db 9,10 Ft. 

ANARA Cb. 
inlmlációs tok 

XIX. 

Összetétele: 1 tok 0,35 g benzpropamin., 0,1 g ol. lavand., 
0,05 ol. menth. pip.-t tat't.almaz. 

JnYallntoJ[: Akut rhinitis, vasomotoros nátha, szénanátha. 
Adagolás: Külsűleg. A·csövct az eldu~ult orrnyílásba szorítva, 

naponta legfeljebb 5-6-szor felszívni a gőr.öket. 

41 



Dleg]egyzések: SZTK terhére csak indokolt esetben rendel
hető. 

Csomagnlás: l tok 13,60 Ft. 

ANASTIIIM K. Gy. 
inj. 

XX. 

összetétele: l a.mp, (l ml) 0,6 NE hypophys. p. post, extr., 
0,5 mg adrenal., 9 mg natr. chlor., 5 mg alcolJOl trichloriso
hutyl., l mg kal. metabisulfuros., ,aqua dest. pro inj. ad 
l ml-t t.artalmaz. 

Jnl'allat: Asthma bronc1Iiale. 
Adagolás: Roham esetén %-l ml s. cut. vagy i. musc. Leg

feljebb naponta 3-szor. 
Jtlegjegnések: ++szTK terhére csak indokolt esetben rendel

hető: Közgyógyszerellátás teriJére rendelhető. Lejárati 
idő 2 év. 

Csomagolás: b. 5 x l ml amp. 20,70 Ft, b. 100 X 1 ml amp. 
414,- ]ft. 

ANDROFORT K. Gy. XXXIX. 
és 25 mg Ph. Hg. V. 
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inj. 10 mg Ph. Hg. V. 

összetétele: 1 amp. (l ml) 10 ill. 25 mg testosteron. prop.-t 
0,1 ml alc. benzyl., ol. pro inj. ad l ml-t tartalmaz. 

.Javnllutok: Castratio, orcbitis utáni kiesési tünetek, cunuchoi
dismus. Prostata bypcrtrophia (helyette oestwgcn hormon 
is al}ralmaz]lató). Férfi klimax-szal kapcsolatos organikus 
elváltozások és pszichés zavarok, hnpotcntia egyes esctei 
(andl'ogcn hormon hiánya). Prurit,Js senilis. Mamma cc., 
intermittáló mastopatbia, mastitis _ fibrosa cystica, meno
pausa ti. ldimaxban, hypcrfolliculinaemia. Chorion gonadotrop 
hormon-kezelés t:\mogatására kis Mlago!J:ban kryptorchismus, 
azoo-, oligozoos:permia esetón. 

Ellcnjuvallat: Prostata eareinoma. 
Adagolás: Szokásos adagja: hetenként 2-3 x 0,5-1 ml i. 

inllSC. Egy Irúra átlagban 200-250 mg. Emlő·rák esetében 
hetenként 3 x l 00 mg tíz héten át. · 

JUegjegyzések: + SzTK terhére omlőrál~ból kiindult ittételes 
osontrák esetében a megyei onkológuS (Buda,pesten az 
Onkológiai Gondozók· főorvosai) által kiállított vényen, 
vagy az általtllt engedélyezett, aláírásultkal, bélyegző
lenyomatuklml ellátott kezelűorvosi, szakorvosi vényen 
térítésmcnte~en rendelhető. Ilyen esetben további rendelő· 
intézeti igazgató-főorvosi engedélyezés nem szükséges. 
Minden más megbetegedés csetén csakis előzetes rendel6-

intézeti igazgat.ó-főorvosi engedéllyel rendelhető téritéskö
tclesen, illetőleg csakis a 40/1958. Eü. M. számu ntasítáE' 
6. §-ában említett esetekben térítésmentesen. Aphrodisia
cumként az Sz't'K terhére nem ·rendelhető. Lejárati idő 5 év. 

(~so magolás: 4 X l ml am p. 10 mg 10,1,20 Ft, 50-x l ml amp. 
10 mg 1238,30 Ft, 
4 X l mlamp. 25 mg 250,80\Ft, 50 x l ml amp. 25 mg 3004,
Ft. 

AN'rAFTHYL Ch. 
tabi. 

VII. 

Összetétele: 1 tabi. (0:6 g) 0,5 g tctraaethylthiltramdisulfÚL·t 
tartalmaz. 

.Javallat: Alkoholisták elvonó kthája. 
Adagolás: Egyéni, csak gyógyintézet javaslata alapján. 
ltlegjegyzésck: JiÍ'I SzTK terhére cs~tlc kivételesen, indokolással 

az esetben rendelhető, ha a~ elvonó kúrát gyógyintézeti 
osztályon . kezdték cl és a }{urának readszeres ellenőrzését 
gyógyintézet vállalta. L. 343. old. 

Csomagolás: 20 tabi. 24,10 lft, 250 tabi. 266 20 Ft 500 tabL 
528,00 Ft. ' ' 

ANTINEURALGICA E. Gy. T. 
tabi. 

II. 
Sz. 

Össz~tétele: 1 tabL (0,6 g) 0,05 g coffeiu., 
0,30 g phenacetin.-t tartalmaz. 

.laYallatok: lfá.jtlalmak, neuralgiák, láz. 

0,20 g amtdazoph. 

Adagolás: Napont/t 1-3 x 1-2 tabletta. 
i11egjcgyzésel>: SzTK terhére sza.bao:lon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabi. 7,50 Ft. 

AQUA DESTILLATA K. Gy. 
pro inj. Ph. Hg. V. · 
JUvallat: Oldószer. 

L. 
Sz. 

i1Iegjegfzésell: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 x 5 ml am p. 15,- Ft, b. 100 x 5 ~l amp~ 

150,- Ft, ' 

b. lOxlO ml amp. Hl,20 Ft, b. lOOXlO ml amp. 1!.12,-- Ft.
lX500ml. 



~>\RSOTONIN Ch. XXXV. 
inj., tabl. Sz. 
Összctétdc: l am:p. (1,4 ml) 0,05 g natr. methylarson., aqu. dest, 

pro inj. ad 1,4- ml-t. 
1 tabl. (0,07 g) 3 mg ca.lc. mcthylarson.-t tRrtalmaz, 

.Jal'allatok: Különfélc anaemiál{, leukaemia, reconvalescentia, 
neurasthenia, Basedow-kór, maln.ri~t, t-bc. psoriasis, lichen 
ruber, eccema chron. 

,Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1-2 amp. s. cut. 
1-{} tabi. emelkedő adagolásban, vagy hoss:r.abb időn át 
na.pont~t 3-szor 1-2 ta hl. Gyermekadagok naponta : lU-l 5 
éves: 1--6 tabi., 5-10 éves Y2 --:--! tabi., 1-5 éves J:!-3 
tabl. emelkedő a.d~tgolásban. 

lUcgjcfn'r.és: ++ SzTK terhérc sr,abadon rendelhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők, 

Csomagohís: b. 20Xl,4 ml amp. Hl, 70 l!~t, b. 100Xl,4 ml amp, 
98,50 Ft, 
100 tabl. 4,50 Ft, 500 tabi. 14,- Ft. 

ARSOTONIN c. FERRO lásd VAS-ARSOTONIN 

ARTIN E. Gy. T. XXV. 
drazsó Sz. 
összet.étclc: l drazsé (0,1.55 g) 16 mg alain., 32 mg phenolphth., 

4 mg e~tr.· strychni. sic·c., 2,4 mg extr. bellad. sicc., 4 mg 
ipecac. rad.-t tartalmaz. 

.Javallatok: Akut és krónikus obstipatio. 
Adagolás: Este lefekvés előtt 1-3 drazsé. 
i11egjcgyzésel<: SzTK terhére szal.Jadon rendelhető. 

·Csomagolás: b. 20 drar.sé 3,20 ]'t, h. 60 drazsé 9,60 Ft, h. 500 
drazsé 80,---,- Ft. 

ASCAlUCID E. Gy. '!'. 
alkalisolvens drazsé 

XLVII. 
Sz. 
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öSszetétele: l alkalisolvens drazsé {0,62 g) 0,125 g hcxylrcsor
cin-t tartalm;~z. 

Javallatok: Antholmintllicum ascaris lumhricoidcs ellen. 
Adagolás: Diétás előkészítés, hashajtás után felnőtteknek 

egyszerre 8 db, gyermekeknek 6-éves korig 4 dh, azon felül 
felnőttadag. 'Ügyelni kelf ar:ra, hogy a dra:-:sét egészben 
nyeljék le, mert a száj nyálkahártyáján felma.ródást okozhat. 
Utána 5 óra koplalás, másnap hashajtás (magn. sulf.). 

.:Ucgjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
(Jsomagolás: 8 drazso': 9,70 l,t. 

ASTHMA CIGARE1'TA.lásd ASZTJUA ELLENI 
CIGARETTA 

ASTHnA~IID E. Gy. T. 
tabi. 

XX .. 
Sz. 

Összl'tétcle: l tahi. (0,45 g) 0,00035 g atrop. sulf., 0,10 g theo· 
phyllin, 0,20 g aniidazoph., 0,0·! g papaver. hydrochlor., 
0,4 g phenoharbitural.-t (acid _phenylaothylbarbitur.) tar
ta-lma~. 

Jal'allatol{: Asthma bronchiale, migrain, stenocardia.. 
Adagolás: Naponta 1-2 x 1--2 t;tiJlet.ta. 
lllcgjegyzéscl{: ++ SzTK tflrhére szabadon rendelhető. 

KözgyógyszereHatás terll~re rendelhető. 
Csomagoliis: 20 t:ctbl. 34,- Ft. 

ASTHJUOLYSIN lásd ANASTffiU 

ASZT~IA ELLENI CIGARETTA D. 
Ph. Hg. V. 

XX. 
Sz •. 

Összetétele: 1 cigaretta 0,15 g bellad. fol., 0,175 g hyosc. fol., 
0,15 g stramon. fol., 0,025 g kal. nitric.-t tartalmaz. 

J·avallat: Astluna bronchiale. 
Adagolás: Roham kezdetén 1 cigarctM,t elszívni. 
Itlegjcgyzés: + :';;1TK terhérc szabadon l'flndclhotő. 20 ·db orvosi, 

vény nélkül is kiadható . .Lej;'i..rati idő l év. 
Csomagolás: 20 db 10,60 Ft. 

ATEBIUN lásd FENTILEN 

ATHENSTA.IlDT D. 
old. 

XXXV. 

Összetétele: l üveg (250 g) 5 g ferr .. oxyd. sacch. (=Fe 10%), 
25 g spir. concentn~tiss., 0,375 g tinct. aromat., 50 g sir .. 
simpl., 16!),625 g aqu. dest.-t tartalmaz. l üveg (500 g).· 
2-szeres hatóanyagm.ennyisége!;,:ct tartalmaz, 
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Javallatok: Chlorosis, másodiagos anaemia, lábadozás. 
A·dagolást Na-ponta 3-szar l evőkanál. Gyermekeknek 3-szor 

· l gyermekkauáL 
i11cgjcgyzés: SzTK terhére csak 12 éven aluli gyermekek 

részére rendelhető szabadon. SZTK terhérc ennél időseb
beknek nem rendelhető. 

~somagolás: l üveg (250 g) 13,00 Ft, l üveg (500 g) 27,10 F. 

.ATHENSTAEDT aTzénes D. 
old. 

XXXV.< 

Összetétele: l üveg (250 g) O,Ol g acid. arsenicos., 5 g fcrr. 
oxyd. saccl1. (=Fe 10%), 25 g spir. concentratiss., 0,375 g 
tinct. aromat •. , GO g sir. simpl., 169,615 g aq1:1. dest.-t tartal
maz. l üveg (500 g) 2-szeres hatóanyagmennyiségeket tar-
talmaz. -

Ja\-anatoJ[:. Chlorosis, másodiagos anaemia, reconvalescentia, 
Adagolás: Napi 3-szor 1 evőkanállal étkezés után. 6 éven 

felüli gyermeknek egész napra 2-3-- gyermcl<kanál, 6 évnél 
fiatalabb gyermekeknek nem adható. 

l'llegjcgyzésel~;: ++ SzTK terhérc csak 12 .éven aluli gyer
mekek részére rendelhető szabadon. SZTK terhére ennél 
idősebbeknek nem rendelhető. - 250 g orvosi vény nél
ldll is kiszolgáltatható. 

{Jsomagglás: l üveg (250 g) 13,90 Ft, J. üveg (500 g) 27,10 Ft. 

. ATRIPHOS K. Gy. 
inj. 

XVII . 
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Öss1.etÚelc: l amp. (2 ml) 20 mg acid. adenoslntri-phos-ph. 
(70%-os nátriumsó alakjában), 10 mg acid. bor., 0,04 mg 
natr. acthylmercurithiosalic., natr. hyctroxyd. qu. sat., 
1,2 mg mcihyl. p. oxybenz., aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t 
tartalmaz. · 

.Javallatok: A koszorúerek és környéld véredények' görcsei, 
angina pectoris, coronaria-thrombosis, infarctusok, hyper
tonia, paroxysmalis tachyqardia, claudicatio intermittens, 
hemicrania, Raynaud-féle betegség, vérkeringési zavarok 
nikotinártalom következtében. 

A1lagglás: Naponta 1-2 amp .. i, musc. Kúraszerű adagolás: 
30 napon át naponként l ampulla. Paroxysmalis tachy~ 
cardiás roham alatt 1-2 amp. i. ven. ó-vatosan! (asystolia). 

!llegjcg~·zések: 1>}4 ·szTK terhére csak indokolt esetben rendel~ 
hető. Lejárati idő l év. -

Csomagolás: b. 20 x 2 ml am-p. 86,GO Ft, b. 100 X 2 ml am p. 
433,~ Ft. 

ATROPINUli SULFURICUM ,E. Gy. T. XI. 
inj. 0,05% és O, l%, tab,L 1/ 3 mg Ph. Hg. V. Sz. 
Összetétele: l amp. (l ml) 0,5 ill. 1,0 mg atrop. sulf.-t, l tabi. 

(0,10 g) 0,33 mg atrop. snlf.·t tartalmaz . 
Javallatol\: Siuutizomgörcsük, hyp:'lraciditas, kóros i7.7.adás 

asthma bronchiale, mérgczésck (morfin, pilukaqJin, légyölő 
galóca) esetében. 

Adagolás: Naponta l am-p. s. out., vagy 3-szor 1-2 tabl. 
ll~egjegyzésc!i: ++ SzTK terhére szabadon rendelhetőlt. 
()sumagolás: h. lOxl ml amp. 0,05% 10,50 Ft, b. 50xl tnl 

am:p.0,05% 52,50 Ft, b. 10 x lml am}>. O, l% 11,80 Ft, b. 50 X 1 
ml am-p. 0,1% 59,~ Ft, 
b. 50 tabi. 3,80 Ft, b. 500 tabi. 38,- Ft. 

AZOPRENUM COF]'EINUM CITRICUli K. Gy. II. 
tabl. 0,5 g Ph. _Hg. V. . Sz. 
Összetétele: l tahi. (0,6 g) 0,5 g azo:p-h. coff. citr.-t tartalma:~;, 
,favallatol<:· Migrain, fejfájás. 
Adagolás: Napont.a· 1.-3-szor 1-~-2 tabi. 
!tle14jegnéseJ<: S7.TK terhére sy,abadon rende!hcteí. 

Köziyógyszceellátás terhérc rendelhető. 
tsomagolás: b. 10 tabi. 6,- Ft, b. 20 tabi. 12,~ .B't, b. 100 

tabi. 60,-.. - Ft. 

AZULENOL E. Gy. T. 
kenöcs 

XVIII. 

Összetétele: l tubus (20 g) 0,03 g azulen (oL achill. conc.-ba.n), 
O 8 g cer. alb., 0,8 g p;uaff. solid., 1,0 g adeps lan., o.~ g 
vÍtseL flav., 8 37 g paraff. liqu.-t tartalmaz. l tégely (100 g) 
5-szürös hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Jal'allatok: Sarjadzás elősegitése, portio erosio, ulcus cruris, 
égési és fagyási sebek, decubitusok, 

Adagolás: Külsőleg. 
lUegjegyZések: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
4Jsomagulás: l tubus (20 g) 6,10 I!'t, l tégely (100 g) 19,30 Ft. 
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BARRAliiiDUM Ch. II. 
Sz. tabl. 0,4 g Ph. Hg. V: 

ihszetétele : l tabi. (0,435 g) 0,116 g barbituraL (acid, (u. 
aethrlbarbituric.), -0,284 g amillazo:ph.-t tartalmaz. 

Javallatol(: ])Jrélyes fájdalomcsillapító. Migrain, neuralgia, 
dysmcnonhoea, rhcumatismus, artltritis. 

Adaguhís: Naponta 1-3-szot 1-2 tabi. 
JUegjcgyzéselé: r:§:l Sz'l'K terhérc szabadon rendelhető. 5 tabi. 

orvosi vény nélkül is kiadható. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 tabl. 9,10 Ft, b. 100 tabi. 91,- Ft. 

BARBITURALUJ\l K. Gy. 
tabl. 0,5 g Ph. Hg. V. 

IV. 
Sz. 

Összetétele: l tabi. (0,6 g) o,ri g barbiturat-t (add. diaethyl
barbituricum) tartalmaz. 

.Javallat: Hypnoticum, 
Atlagoliis: 1-2 tabl. lefekvés előtt. 
lUcgjegyzéseh:: !§l Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhérc rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tahl. 12,80 Ft, b. 100 tabi. 128,- Ft. 

BASETHYRlN.K. Gy. 
tabi. 

XL. 
Sz. 

Osszetétcle: l tahi. (0,1 g) 0,05 g 4-methyl-2-thiouracil-t tar-
talmaz. 

.lavallatol[: Basedow-kór, hyperthyreosis. 
Ellcnja\'aliatok: Graviditas, leukopenia, 
Adagolás: 5-6 napig: napi 0,20 g (4 tabi.), ma]d napi 0,30 g 

(0 tabl.). Ha 8-10 nap alatt a tünetek nem javulnak és 
a beteg tűrőképessége jó, fokozatosan napi 0,40-0,50-
0,60 g-ra emeljük a:-. adagot. ]'ehérvérscjtszám legalább 
hetenké1tt ellenőrzendő. Mlitét eH'itt célszerű a szer adagolását 
megszüntctni. 

Megjegyzések: + Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás; W tabi. 11,20 Ft, 500 tabl. 62,70- Ft. 

BEACILLIN E. Gy. T. XLV. 
tabletta, szirup 
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Összetétel: l tabi, (0. 37 g) 200 OOO NE dibenzyl-aethylendiamino
dipenicillin-g-t tartalmaz. 

1 üveg szirup (60 m1) 2 400 ODo- NR dibcnzyl-aethylendiamino
dipenieil!in-G, 0,48 g natJ;, carboxymethylcellulos, 0,078 g 
n;tethyl. p, oxybcnz., 0,06 polyoxyaethylen-sorbitan-mono
oleat, 0,005 g oL aurant. dulc., 0,01 mg scarlat, 18 g sacchar., 
aqu. dest. ad 60 ml. 

Javallatok :· Streptococcus fertőzés :létrejöttének ill. megismét
lődésének megakadályozására, elsősorban rheumás láz, 
továbbá nephrosis és nephritis esetén. Rheumás lázban nem
csak az activ szakban, hanem ennek gyógyulása után is 
sz tikséges a· strc:ptococcus~fertőzés megelőzésére, legalább· az 
utolsó rohamot követő hosszabb időn át. 
Vörhenyes· betegek, -akik penicillin kezelésre streptoeoccus 
mcntesekké váltak- újab b fertőzésének megakadályozására, 
elsősorban gyógyintézetckben. 
·ronsillitis tömeglisebb felléptekor a betegség terjedésének 
meggátlására g'yermekközössógekbcn. 
A felső légutak streptocoecusoktól mentesítésére (positiv: 
bacteriológiai lelet esetén) olyanltm·, amikor ez a bacterium
honlozó vagy annak környezete :gzempontjából.Idvánatos. 
ACTH-val, Cortisannal stb. történő kezelés folyamán a 
fertőzés létrejöttének megakadályozására. , 
lt:Hndazon egyéb betegségek alatt és ·után, amikor penicillin, 
megelőző adagolása indokolt, valaillhit olyan beavatlwzások 
előtt és ulán, amelyeket penicillinvédelemben kívánatos 
elvégezni (tonsillektomia stb.). 
":Hmlen olyan enyhe és l<özépsúl;Yos fertőzés lekűztlésére, 
amelyet penicillin-érzékeny Jwrokozó, elsősorhan strepto
eoccus, Piteu.mococcus idéz elő, igy angina ilL tonsillitis, 
erysipelas, sCarlatina, pneumo-nia, továbbá aktinomycosis, 
pyodcrmák, otitis stb. esetén, 

Imcnjavalat: A beteg pcnicillin-allargiája és a kórokozó penicillin 
resistenciája. · 

Adagol1ís: Meqelőzégre: Tartós megelőzés céljárQ, gyermekeknek 
általában na-pi 1 tabletta és vagy ll<ávéskanál szirnp (200 OOO 
NE). . · 
Pclnőttelul.Ck ált:llában napi 2 tabletta, vagy 2 kávésirdnál 
szirup (400 OOO NE) tt reggeli étkezés után. 
Streptococeus-fertőzés lcözvet1en veszélye csctén kétszer 
annyi az ~tda.g (a második adag a. déli étkezés után). 
Strcptococcus-hordozás megszüntetésére napi 3-6 tabletta, 
vagy 3-6 kivéslotnál szirup 10 napon át, egész napra 
elosztva. 

ACTH, Cortisunnal sth. történő kezelés ahttt általában napi 
1-2 tabletta vagy 1-2 kávéskanál szirup. 
M 'i téti beavatkozásol{ előt,t és után napi 3-6 tabletta vagy 
3-6 kávéskanál szirup. 
KezeNsre: A beteg k01•a, ill. testsúlya és a betegség súlyossága 
szerint általában napi 3-6 tabletta vagy 3-6 kávéskaná1 
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súrl1p, egész napra elosztva az étkezések után. Gyermek 
therápiás adagia 6600-7000 NEitestsúlykg-nalc felel meg 
6-8 órás időközökben történő adagolás mellett. 
Ha a beteg állapota súlyos, a kezelést penicillin befecskende
zésekkel }{ezdjült, maj(l fokozatosan peroralis kezelésre tér
hetünk át. A tablettákat ill, sziru})ot a láz megszfinése ill, 
a tünetek visszafejlődése után is, még legalább 2-3 napon 
át tovább kell adnunk. 

ltlcgjegyzés: SzTK rendelhetőségét lásd "Pótlások"·náll93 old. 
Csomagolása: 12 tabi. 30,90 Ft, 2!)0 tabi. 643,70 Ft. 60 ml 

szirup 37.40 Ft. ' 

BELLAFIT K. Gy. 
tabl. 

XI. 

Összetétele: 1 tabi. (0,1 g) 0,3 mg belladonna-összallcaloida 
kénsavas sóját (atropins!lulfáLban kifejezve) tartalm;l.Z!la. 

Javallatok: Hyperaciditas, ulcus ventriculi et duodcni, _choleli
tlliasis, astinna bronchiale, gyomor- és -bélgörcs, hólyag
tenesmus, dysmenorrhoea, terhességi hányás, postenccpha
litises parkinsonismus, vegetativ idegrendszeri zavarole 
éjjeli izzad;is, nyálfolyás. 

Adagolás: Naponta 2-3-szor l tabi. • ! 

Jtlegjegyzések: ++ SzTK terhére csak postencephalitiscs vagy 
egyéb okból bekövetkező parkinsosnimus esetében rendel
hető szabadon, 

Csomagolás: b. 50 tabi. 8,50 Ft, b. 100 tabi. 17,- Ft. 

lBELLETOVAL K. Gy. 
tabl. 

IV. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi.· (0,1 g) 0,25 mg belladonna-összalkaloida 
kénsav·as sóját (atropinszulfátban kifejezve), ,50 mg buta~ 

1 barbituraL-t (acid, butylaethylbarbitUric.) tartalmaz. 
lavallatok : Paralysis agitans, extrapyramidalis mozgás-

zavarok, migrain, dysmenorrhoea, llypcremesis. 
Adagolás: Naponta l-3-szar l tabi. 
ltlegjcgyzések: ++ Sz'rK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 7,60 Ft, 100 tabl. 28,70 Ft. 

lllELLOlD K. Gy. 
drazsé 

IV. 
Sz. 

Összetétele: l drazsé (0,12 g) 0,1 mg Bellad. öss:mlkitloida 
kénsavas sóját (atrop. sulf.-ban kifejezve), .0,3 mg secal. 
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corn .. összaUcaloi.dát (ergotoxinbau kifejezve), 30 mg buta· 
barbituraL-t (amd. buty.laethylbarbituric.) tartalmaz. 

.Javnllatok: ':egetativ i!-Ystonia, hyperthyreosis, tachycardia, 
v:tsonet:rOsis: c~ntráhs vegetativ zavarok, angiospasticus 
diathesis, migram, hyperhydrosis, asthma bronchiale, 

Adagol~s: Naponta 3-szor 1-2 drazsé, kúraszerű adagolás-
ban IS. 

JU~gjcg;rr:ések: ++ SzTK terhérc szabadon rendelhető. Le
Járati Idő: 2 év, 
Közgyógyszerellátás terhére rendelheteL ' 

Csomagolás: b. 50 drazsé -23,40 ]'t, b. 250 drazsé 117,- Ft. 

BENECARBON lásd NEOCARBOLAX 

BETACID K. Gy. 
pasztilla 

XXI. 

Összetétele: l tabi. (0,5 g) 0,1 g pepsin., 0,4 g lJetain. hydro
chlor.-t tartalmaz. 

.Jav~llatok: Achyl_ia gastrica (anaemia pcrnici'Osában is), anaci
dttas.' hypaciditas, gastrogen diarrhoea, rothadásos dys
pepsta, 

Adagolás: »Fclnőtteknilk 1-2 tabi., gycrmekelmek _ 1 tabi., 
csecs~moknek % tabi. vízben oldva étkezés közben vag:v 
után. ' 

!tlcgj_egyzésck: SzTK terh6re csakis olyan munlmvállaló ré
szere rendelhető, akl a munkakörének természete miatt 
folyékony gyógyszert nem vihet magával. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10 tabi. 10,- Ft, 30 tabi. 30,- Ft. 

lliLAGlT Oh. 
drf!,ZSé 

XXIII. 
Sz. 

Összctétrle: l drazsé (0,55 g) 0,06 g natr. choleinic., 0,02 g 
phenolphth., 0,08 g hexameth, tetr., 0,02 g papaver, hydro
chlor., 0,001 g mcthylhomatrop. brom., 0,0075 g menthol.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Cholelithiasis, cliolecystitis, cholecystcctomia utáni 
panaszok. 

Adagolás: Naponta ·2-3-szor 1-2 drazsé é'tkezés után. 
JtlegjegyZésck: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
CJsomagolás: b. 30 drazsé 10,20 Ft, b. 250 ?razsé 85,- Ft. 
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BILOCID K. Gy. 
inj., tabl. 

XXIII. 

összetétele: l amp. (10 ml) 0,4 g nicotamid. oxymcthylic.-t, 
1 tabl.- (0,6 g) 0,5 g nicotamilL oxymethylic.-t (nikot.insav
oxymethylamid) tartalmaz. 

Javallatok: Cholecystitis, cholangitis, hepatitis epidemica utáni 
cholepathiák, cholclitlüasis, gastroduodenitis, enteritis acuta. 

Ada«olás: I,ökéstcrápia: 2-4 napig 3-szor 2 tabletta étkezés 
ut'iin, maj(l mtpi 4 tablettával foly't::tjnJ;c a kezelést. Sú~yos 
esetekben 2 óránként l tabletta. InJekCiós kezelésre elemte 
naponta, majd másodnaponként l ampulht i. ven. 

i11egjegyzés: SzTK terhére csak indolwlt esetben -rendelhetők. 
CSu magolás: 5 x 10 ml amp. 23,50 Ft, 50 x 50 ml amp. 191,50 Ft, 

20 tabi. 36,70 Ft, 100 tabi. 166,70 Ft. -

BILOSPERT E. Gy. T. 
por 

XXXIII. 
Sz. 

összetétele: 1 üveg (4 g) 3 g acid. )3-(4-oxy-3,5-dijodphenyl)
a-phenylpropion., 0,01 g hych·ocodein. bitart., 0,03 g papa
ver. b;ts. O,OG g sacchart.-t t~trtalmaz. 

Javallatoi•: Röntgen kontrasztanyag perorális cholecysto
graphiához. 

Ellcnjal'allatok: A máj funkciós zavarai: ·hepatitis, icterus 
sth. Urobilinogcnuria-, májfunkciós próbák gyenge poziti
vitása. 

A!la«olás: l\lcgfelclő diétás előké~Jt.ités után a röntgenfelvételt 
m~gelőy,ő napon este az üveg tartalmát apránként vízJt.cl, ~ 
vagy teával bevenni, majd egy órát jobb oldalon feküdni. 
A nl,bnapi felvéteiig enni, inni, gyógyszert fogyasztani tilos. 
Ha az epe ös;~zchúzódól,épességét viY.sgáljul,, a-kkor kevés 
csolwláclé, rántott;t, vagy étolaj fogyasztása után 30 perccel 
úja!Jb felvételt lrészitünk. Az adag 70 kg-os em!Jer].'e vonat
kor.ik, ettől eltérő súlyú betegnek az adag a testsúly ará
nyában változtatandó. 

ltl!~gjegyzésck: + SzTK terhére szabadon rcntlclhctő, 
Csomagolás: l üv~g (4 g) 9,50 Ft. 

BISMOCILLIN E. Gy. T. 
in j. 

XLV. 
Sz. 

Összetétele: l gumisapkás tlveg (5 ml) l 200 OOO NJ!l. g-penicill. 
procain., 0,2 g bism. subsalic, 0,1 g al um. monostearin., ol. 
pro in]. ,td 5 ,ml-t tartalmaz. 

Javallat: Penicillin indikációk." 
Ellenjnallat: Penicillin allergi~, procain túlérzékenység, Ei

érzékenység, a vese és má.j })arenchymás g~'ulladásos beteg
ségei, kronikus colitis, 

Adagolás: Csak felnőttek 1·észére haf!zn(llhaM i. fllllt.-an alkal
mazva. Az ampullát felszívás előtt erősen fel:rázzuk,'' majd 
tartalmát véuapunkciós tűvel injiciáljuk. 'Ügyeljüuk a 
proca.in-túlérzékcn~·ségre. Száraz tiít és fecskendőt hasz
nflljunk. 

Jlegjegyzés: +Sz TK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. J,ejá,rati idő l Y2 év. 

Csomagolás: '1 X 5 ml gumisapkás üveg 40,50 Ft. 

BORAGIN Ch. 
tabl. 

XXXI. 

Összetétclr.: l tabi. (l g) 0,25 g acitl. 4-oxy-3-acetyhtmino-
phenylarson., 0,03 g acid. borio.-t !~artalmaz. ' 

Juvallatok: li'hJor albus, killönösen trichomonaskolpitis, vala
mint a hüvelyfai működési g~Tengeségén ~lapuló mindeu 
egyéb fluor. Hüvelyi mcltétck előkészítésére. 

Adagolás: Kezeletben ua.vonta 1-2 tabi., később 2-3-szű'r 
hetenl;:ént 2 tabi. mélycn a hüvclybe vezetve. A kezelést 
k,övető reggel 1llőfürdő; hüvelyöblítés hetenkéJJt cg~Tszer. 
,Ha secretiós rendellenesség miatt a tabletttí.l' nem esnek 
szét, akkor célszcr(í azokat bcllelyezés előtt vízöe mártani. 
Csak külsőleg alkalmazh~tó. 

lUcgjegyzésck: If'+ SzTK terhére csak trichomonas okozta 
fluor esetében rendelhető szabadon. 
Kűzgyógyszcrcllá'tás terhérc rendelhető. 

{!.:w magolás: 15 tabi. 18,- ]<'{;, 150 tahi. 130,- Ft. 

BÓR-CINI{ E. Gy. T. 
szemkenöcs 

XLI. 
Sz. 

Összetétele: l tégely (5 g) 0,25 g acic1. bor., 0,25 g zinc. oxyd .. , 
1,49 g vasel. alb., 0,61 g cer. alb., 2,34 g para.ff. liqu., 0,05 g 
aqua dcst.-t tartalmaz. 

Javallatok: Blcphttritis ulccrosa, ulcus corneae, Fertőtlenítő, 
a-dstringáló, szckréciót csökl<entő szemklinőcs. 

A(lagolás: Külsőlcg. 

ltlegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: l tégely (5 g) 3,~ Ft. 
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BÓRSAV AS VAZELIN D. XLII. 
Sz. 

összetétele: 1 tubus (20 g) l g acid. bor., 19 g vasel. flav.-t 
tartalmaz. 

lllegjegyzés: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
(lsomagolás: 1 tubus (20 g) 2,60 Ft. 

BUCARBAN Oh. LIII. 
tabi. 
Összetétele: 1 tabl. (0,58 g) 0,5 g .N1-sulfauyli_l-N,-n-butyl

m~rbamid.-t tartalmaz. 
Javallatok: Diabetes mellltus, per os terápiája. 
Adagolás: Kizá~ólag gyógvintézeti vagy szakorvosi járóbeteg 

rendelésen történt· beállítás után és csak állandó orvosi 
ellcnőr~és mellett alkalmazható. A kezelést általában löl,és
sel Icezdjük meg, a következő adagolá~ szerint : ol~ő nap 
5 tabi. második nap 4 tabl., harmadtk és negyedtk nap 
3 tabl.; ötödik nap 2 tabl.; hatotlik nap l tabl. Ez_után 
(esetleg 1-2 heti szünet után) naponta 1-2 tabl. tenn~ 
tartó ltdagat adunk. A tablettákat_kovós vízzel, az étkezés~ 
sei kapcsolatosan, egycsével arányosan elosztva_ vétetjük be. 
A beállítás illejón gyógyintézetben fekvő betegen na-ponta 
kétszer Mnbulán's betegen egyszer vértükörszint-meghatá.~ 
rozást 'végzünl(, valamint a 24 órás vizeletből megállapít

. juk ~ cukorürítés mennyiségét. A kezelés alatt a diétás elő
lrásokat be ]<ell tartani. 

JUegjegyzések: + RendClését rendelet szabályozza, l. 375. oldal. 
Csomagolás: 10 tabi. 27,10 Ft, 250 tabi. 293,80 Ft. 

EUROFIX E. Gy. T. 
tabi. · 
összetétele: i t'abl. I. <'2,8 g) 2,2 g ealc. acetie.-t, 

1 tabi. II. (3,5 g) 3 g alum. sulf. tart;tlmaz. 

XXVII. 
Sz. 

JavaUatolr: Fájdalmas duzzanatok, gyulladások, zúzódáso}{, 
rándulások borogatására; bőrgyulladásokban a bőrfeszülés 
enyhítésére. 
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Adagolás: Külsőleg: %liter vízben egy I. és egy II. tablettát 
feloldva kapjuk a borm~ató vizet. 

Itlegjcgyzések: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 4 tabi. I. + 4 tabi. IL 3,50 Ft, b. 100 tabi. L 

+ 100 tabi. IL 87,50 Ft. 

CADOGEL Oh. XLII. 
kenőcs 10% és 33% 
Összetétele: l tubus (20 g) 2,0, ill. 6,6 g cadogel <Pix juniperi

ből. -vákuumban etőáll~tott ](o~oidális kátrányszármazék), 
5, Ill. 7,4 g _-paraff .. solid., 7,5, tll. 4 g vasel. nav., 5,5, ill. 
2 g paraff. llqu.-t tartalmaz. l tubus (100 g) ötszörös ható~ 
anyagmennyiségeket tartalmaz. 

Ja\'allatok: Jllcccma, prurigo, psoriasis. 
Adagolás:- Külsőleg. Miuél idültebb az ecc~ma, annál töm6· 

nyebb kcnőcsöt használjunk. 
JUegjegyzések: Sz TK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: l tubus (20 g) 10% 10,20 Ft, l tubus (100 g) 

10% 36,30 J<'t, 
l tubus (20 g) 33% 20,90 Ft, l tubus (100 g) 33% 89,10 Ft. 

CALCIMUSC K. Gy. 
inj. 

XXXV. 
Sz. 

Összetétele: l am:p. (5 ~l} 0,5 calc, glucon., 0,0025 g acid. bor., 
aqu. dest. pro inj. ad 5 ml-t tartalmRz. l amp, {10 ml) 2-szeres 
hatóanyag~cunyiséget tartalmaz, 

JavallatoiL: Vérzéses, gyulladásos, allergiás betegségei,, asthma, 
urticaria, hacmoptoe, szérumbetegség, adnexitis. 

Adagolás: Naponta 1~3-szor l ampulla i. musc, vagy i. von • 
JUcgjegyzés: Sz'i'K terhére szabadon rendelhető, Közgy'ógyszer· 

ellátás terhére rendelhető. __ 
Az oldatban esetleg található kiválás az arnptilia meleg
vizbe helyezésével néllány porc alatt oldódik. Kizárólag 
kristályos tiszta oldat használható. 

Csomagolás: b. 10 X 5 ml amp, 27,70 l!'t, b. 50 x 5 ml am:p. 
108,50 Ft, b. 10 X 10 ml amp. 34,80 .l<'t, b. 50 x 10 ml am:p. 
174;- Ft. 

CALCIUJII BROlliATUlll K. Gy. 
inj. 10% Ph. Hg. V. 

vr;xxxv. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (5, ill. 10 ml) 0,5, ill. l g calc.brom.-t 
( = 20% Ca) tartalmaz. 

Javallatok: Általános nyugtató, spasmophilia, tetania. 
Adagolás: Naponta '1~3 x l amp. :Kizárólag L ven. alkal

mazható. 
ltlegjegyzéSek: Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. 
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t:somagolás: b. 10 X 5 ml .am p, 22,20 l<;t, b. 50 x 5 m1 a.mp, 
111,- Ft, 
b. 5 x 10 m1 amp. 14,50. Ft, b. 10 x 10 ml amp. 29,..,.... Ft, 
b. 50 x 10 m1 amp. H5,- Ft. 

CAWIU!l CHLORATU!i D. 
inj. !O% Ph. Hg. V. 

XXXIV/XXXV. 
Sz. 

összl'tétele: 1 amp. (5, ill. 10 ml) 0,5, ill. 1 g calc. chlor m·yst.-t 
tartalmaz. 

Ja,·allat: J,[alcinmteÍ'ápia. 
_!,dagoláJ l amp. i. ven. 
JUcgje~:yzéseJ[: SzTI( terhére s~.a1adon rendelhető. Küzgfógy-

sze:rellá.tás terhére rendelhetu·. , 
()so magolás: b 10 x 5. ml am p. 18,- Itt, b 100 x 5 ml amp. 

180- :E't, ." 
b, i o x 1() ml amp.21,20 Ft, b. 100 x lO'ml alnp. 212,- Ft, 

CALC. GLUCON inj. !O% lásd OALCI!IUSC 

CALCIUM LAeTICUM E. Gy. T. 
tabi. 

1;1 XXXV. 
· Sz. 

összetétdc: 1. tabi. (0,29 g) 0,25 g calc. Jact.-t tartalmaz.· 
Javallatol•: Urticaria, gzénaHtll, jodismns, haemorrhagi~s dia

the~is, asthma, hypertonia. A szcrvczet mészvcsztescgének 
pótlására: szoptatás, osteoporosis, tbc. 

Atlagoliís: Nu.pcnta 3-5-ször 1-4 tttbL 
Jtffe~:jeg~·zések: 'szTK terhére szabadon rendelhető. 
tjsomagoliís: b. 50 tabi. 8,50 Ft, b. 500 tabi. 85,- Ft. 

CALDllA E. Gy. T. 
tabi. 

XXXVIII. 
Sz. 

összetétele: 1 ta hl. (O, 71 g) 500 NE a.xerophth. (A-vitamin), 
750 NR ca.lciferol. (D-:_.vitamin), 400 mg calc. phosph-t tar
talmaz, 
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Jal·anfttok: Rachitis, csontanyagcsere-zavar, terhes anyáknak 
a graviditás második felében, tetania, spasmophilia, csont
törés, exudativ diathesis. Rachitis-11rofilaxis. 

Adagolás: Csecsemőknek 1-2, gyermekeknek 2-3, felnőttek-
ne.k 3-6 tabi. naponta, ,: 

illegjegyzés:·+ Sz TK terhére szabadon rendelhétő. Lejárati idő 
l éy, f: . 

Csomagoltis: 20 tabi. 5,30 Ft, 100 tabl. 15,50 Ft. 

CAMPHORA OLllOSA K. Gy. 
ini. 20% Ph. Hg. V. 

XIV. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (2, ill. 5 ml) 0,4, ill. 1,0 g camphor., ol. 
pro inj. ad 2, ill. 5 rnl-t tartalmaz. 

Javallatok: Analepticum tüdőgyulladás, fertőző 1Jeteg.:Jégck, 
mérgezésck esctén. 

Adagolás: 2-5 ml szükség Szet·int óránként ismételve s más 
exdtanssa.J. váltogatva i. musc. Csecsemőknel<: 0,5-1 ml 
kisgyermekeknek: 1-2 ml, iskolásnak; 2-3 ml. 

ltlegjegyzések: SzTK terhére szabttdon rendelhető. Közgyógy
szerellátás terhére rendelhető. 

(Jsomagolás: b. 10x2 ml amp. 17,10 Jn, b. 100x2 ml amp. 
171,- Ft, b. 10 x 5 ml 29,90 Ft. 

UAI'S. GllLAT. OL. RICINI lásd RICINUSOLAJ tok 

CARBO MllDICINALIS E. Gy. T. 
tabi. 0,25 g Ph. Hg. V. 

XXVI. 
Sz. 

Összetétele: 1 bb l. (0. 35 g) 0,25 g carbo activ.-t tltrtrtlmrtz. 
JaYallatol\: Szénteeápiához, bélhurut, tifttsz, vérhas és egyéb 

fertőző gyon,10r- hélhetegségel{ben, l.'[érgezések esetén a 
még fel nem' szívólloU mércg megl<ötésére. 

Adagolás: Szükség szerint 2-3"szor 2-6 tabL-t kevés víz~el 
lcuyelni. 

Jllegjegyzések: Sz-TK terhére szahadcin rendelhető. 
t:somagolás: b. 25 tabl. 4,75 Ft, b 250 tabL ±7,50 Ft. 

CARDITO)\:IN K. Gy. 
d.Tazsé 

XV. 
Sz. 

Összetétele: l draZsé (0,12 g) 0,1 mg digitoxin. (.:ryst.-t tar
talmaz. 

ltn•allatok: l, Digital,is drazsé, 

I>Jlle-n.iavallat.oh:: Digitalis túladagolás követk'eztében fellépő 
arrhythmiák (bigcminia, trigcminia) s egyéb toxilms tüne
teJ,, koszorúérelégtelcuség, szívinfarctus, bradycard sziv
elégtelenség. 
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Adal(olás: Célszerií nagy adalto$.kal kezdeni (napi 5 drazséig)' 
majd néhány nap után csölt'kenteni az a:d;tgot. Kompen· 
zálódás elérésére általában 20-30 drazsé szükséges. ]'enn· 
tartó adag: naponta (esetleg másodnaponként) l drazsé 
(reggeli előtt). 
Digitalisintoxikáció esetén (bígemlnia, qányás) a kúrát 
néhány napra félbe kell szakítani. 

JUcgjcgyzések: ++ SzTK terhérc szabadon rendelhető. Le
járati idő: 2 év. 

csOmagolás: 40 drazsé 13,90 l!'t, 250 drazsé 70,90 Ft. 

CAROTAMIN E. Gy. T. 
kenőcs 

XLII. 
Sz. 

összetétele: l tubus (20 g) 0,132 g carotln, lipoid ( = ,8-carotin 
5,6 mg), 0,32 g acid. bOl'ÍC,, 1,32 g sulftJ:nilamid., 1,6 g paraff. 
solid., 2,0 g adeps lan., 4,8 g paraff. ltqu., 8,0 g vascl._ alb., 
1,828 g aqua. dest.-t tartalmaz . 

.Javallatol•: Hámoútó l{enőcs, ulcus cruris, impetigo conta
giosa, cccema impetlginosum, herpes impetiffinosum, folll
culitis coccogenes barbae, nehezen hámosodo égéssebek és 
deeuhitusok. _ . 

Adagolás: A beteg bőrfelület naporiMnt 1-2-szeri bekenése. 
Jtlegjcgyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 

idő: 2 év. - 20 g orvosi vény nélkül is kis.zolgáltatható. 

Csomagolás: l tubus '(20 g) 6,50 J<'t. 

CAROTAMIN E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XLII. 
Sz. 
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összetétele: 1 tégely (5 g) 0,04 g carotin lipoid ( = p-earotin' 
l, 7 mg), 0,35 g sulfanilamid. (:p-aminobcnzolsu~RI~nd), 0,5 g 
adeps Ianae, 0,41 g rmraff. solid., 1.?0 g parafl. llqu., 0,5 g 
aqua dest., 2 g Yascl. alb.-t tartalmaz._! tubus (20 g) négy
szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

J'avallnt.ok: Acut és subacut fertőzéses conjunctivitis, ble· 
pharitis acuta és uleerosa, hortleolosis, Ncphari~is chronica 
seborrhoica, trachoma társfertőzések (pannus), ulcus corneae, 
szemhéjsérülésel{, 

Ellenjavallat: Szulfamid túlérzékenység. 
Aclagohís: Egy üveglapátnyit naponta 2-3-szor -~ }{~.tő~ártya 

zsá]{ba belehelyezni és utána gyengéden szétdorzsolm. 
ltlegjcgyzés:· + Sz'l'K terhérc szabadon ·rendelhető. Lejára~i 
idő: 2 év.- 5 g és 20 g orvosi vény nélkülis kiszolgálhato. 

Csomagolás: l tégcly-(5 g) 4,50 Ft, l tubus (20 g) 13,10 Ft. 

CHARTA SINAPISATA lásd MCSPÁRPAPIROS 

CHINIDINUM SULFURICUM E. Gy. T. 
ta b!. 

XIV. 
Sz. 

Összetétele: l tabi. (0,25 g) 0,20 g chinidin. sulf.-t tarsalmaz~ 
Javallatok: Jilxtrasystolia, arrhythmia absoluta, pitvari reme

gés, pitvari lebegés, paroxysmalis tachycardia. 
Ellenjaval(at: Sziv-block és súlyos decomp ensatio. 
Atlagolás Naponta 1-4-szer l tabl.-t fokozatosan emel

kedve; vagy este 1 tabi., l(öYctkező reggel 2 tabi., m~tjd 
öt mt:POn át 3-4-szer l tabl.-t. Nyolc nap után szünet. 
Ennél nagyobb adag alkalmazása csak gyógyintézetben fiján
Iatos. 

ltlegjegyzés: + Sz TK terhóro szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 10,10 Ft, 100 tabl. 72,60 ]'t. 

CHININUM HYDROCHLORICUM K. Gy. IL 
tabl. 0,15 g, 0,25 g Ph. Hg. V. és 0,5 g Ph. Hg. V. 

Sz. 
Összetétele: 1 tabi. (0,25, 0,35, ill. 0,75 g) 0,15 g, 0,25 g, ill, 

0,5 g chinin. hydrochlor.-t tartalm~tz. 
Javallatok: Malária, hűléses betegségek, influenza,pneumonia .. 
Ellenjavallatok: Status- asthmaticus, gravitlitas. 
Adagolás: Maláriában: mtponta báromgzor 0,15-0,3 g-ig 

egy héten át (0,01 g Oxypentillel = plasma chin) étkezés 
után. Lázcsillapításta; mtponta háromazor 1 tabl, (0,15 g)_ 

i\legjegyzések: SzTK terhére szabadon -rendelhető. 
lrüzgy6gyszerellátás terhére rendelhető a 0,5 g-os tabi. 

Csomagolás: b. 10 x 0,15 g tal:Jl. 4,60 Ft, b. 100 x 0,15 g tabi. 
46,- ]'t, 
b. 10 x 0,25 g tabi. 7,50 Ft~, b, 100 x 0,25 g tabi. 75,- Ft, 
b. 10 x 0,5 g tabl. 13,- Ft, b. 100 x 0,5 g tabL 130,-- Ft_ 

CHLOROGEN lásd NllOMAGNOL 

CHLORAETHYL Oh. 
Ph. Hg. V. 

IlL 
Sz .. 

Összetétele: l fiola 50, ill. 100 g aeth. chlor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Külsőleg. Narcosis, ütgyasztásos érzéstelenítés. 
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Jlle.gjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás i 50 g emeltyűs zárószeleppel el_látott fiola 20,- Ft," 

100 g emeltyűs zárószeleppel ellátott fiola 26,90 Ft. 

CIILORAETllYL ALCOllOLISATUM Ch. III. 
Sz-. 

összetétele: l fiola (100 g) 90 g aeth. chlor., 10 g spir. con-
centratiss.-t tartalmaz. 

Javallatolu Külsőleg. :Fogászat.i érzéstelenítésre. 
ltlcgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 100 g emclt~dis zárószeleppel ellátott fiola 30,- Ft 

CHLOROIJID E. Gy. T. XLV. 
drazsé gyermekeknek, drazsé, szjrup 
osszetétcl: l drazsé gyermekekne}{ (0,13 g) 50 mg, 1 drazsé 

(0,45 g) 250 mg D-chloramphemcol.-t, 1 'üveg (50 g) 2,5 g 
D-chloramphemcol. palmit.-ot (1,438 g D-chlo:amphenicol.) 
tartalmaz. 

.Javallatokí Dysenteria, dyspEipsia coli, pertussis, typhus abd. 
paratyplms A és B, antrax, typbus exanth~maticus, brucel
losis, colicystitis, colipyelitis, colifertőzés okozta súlyos_. :.;u~g
hetegedések, bármilyen gennyes folya.mat, ha a pemctllm, 
snlfanilumid hatistalannak bizonyult, a gonorrhoea vala
ntcnny:i ](órformája, vírrrspneumonia, mononueleosis infec
tiosa, ornithosís, Q-láz. 

lUelléll:hatások: Nausea, stomatitis, lingua nigra, dcr:ffiatitis. 
herpes labia.Iis, pruritus, kettőslátás, amelyek a gyógyszer 
clhugyásá val megszünnek. 

Adagolás: Általános ·aaagja. napont.a testsúlykg·ként ~O mg, 
ezt a napi mcnnyiséget 4 egyenlő részre elosztva (ö órán
ként) kell beadni. Gyermekek .részére 50 mg hatóanyagut 
tartalmazó Ghlo1·ocül gyermek drazsét, illetve teáskanalan~ 
ként (4 ml-es l:t})QS kisl<anál) 125 mg hat6anyagot tartalmazó 
Ghlotocid szinwot adagoljunk; lll. 10 kg-os gyermek naponta 
0,5 g-ot, 6 óránként ~% gyermek drar,sét, ill. l teáskanál 
szirupot (12,5 ctg hatoanyag) kap. . . 
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A kezelés időtartama dysenteria és. dyspeps1a coh esetén 
általában 4-5 nap, pm·tussisl.Jan pedig általiban 7 nap. 
Typhus abdomínalis esetén fehlötteknek napi 1,5--:-2 g a 
láil kifejezett csöl{kenéséig (általában 2-3 Ila.J)on at). Ha 
ey, 3 napon belül bekövctlcezik a recidiva elkerülése céljából 
fokozatosan (kh. 5 nap alatt) lecsökkentjük a "fenntartó 
adagra" napi !),5-J,75 g-r11; és ezt a kezelést legalább 1~ 
napig folytatjuk a typhusrlleta fenntarrásával. Eqy hétnel 
Jwssz(l.bb üleig tttrt6, vagy megismételt ada.golás eseten a vér-

kép minden· esetben ellenőrizendő. A gramilociták kimuta.t
ható esökkenésekor, valamint hányás, hasmenés · esetén a 
kezelés azonnal abbahagyandó l 
Hosszabb időn át történt alkalmazása esetén a gyógyszer 
szedésének befejezése után 2 hét múlva is ajánlatos a vér
kép ellenőrzése. 

illcgjegyzésel•: + A társadalombiztos!tás terhére történt ren
delése esetében mindenkor térítésmentesen kell kiszolgál
tatni, a!{kor· is, na a gyógyszer rendelése ún. térítésköteles 
vényen történt. 
A társadalombiztdsitás terhére történő rendelés feltételei: 
l. Dyswteridndl : a szokásos sulfanilamiU }{észítményekke1 

(sulfaguadínin stb.) történt előzetes kezelés eredmény
telensége. 

2. Brucellosisnál : ha kórház, klinili:a vagy 'rendelőintézet 
vállaHa az ellenőrzést. 

3. Colicystitisnél és PIJelUitisnél és egyéb eol-ifetUfzés okozta; 
súlyos megbetegedésnél : ha a vizelet colipozitiv é:; a 
gyógyszert kórház vagy szakrendelés javasolta. 

4. Bármilyen gennyes folyamat esetében, ha azt penicíllin
vagy sulfanilamid-rczisztens kórokozó olwzza .. 

5. Gonorrhoeánál, ha ~~ kórokozó penicillinnel vagy Slllfona
middal szemben rezisctens. Gonorrlloeánál a Chlorocidot 
az illetékes bőr-nemibeteggondozó intézettel a beteg 
számára természetben kell ígényelni. 

6. Virnspnrmmonía, mononucleosis infectiosa, ornitltosis, Q-láz 
esetében : előzetes rőorvosi engedéllyel. 
A vényen a kórísmét és bejelentésre kötelezett fertőző 
betegség esetében a fertőző bc~egség bejelentésének meg
történtét is fel kell tiintetní. 
Ghlorocid végbélkúp alakjában a társadalombiztosítás 
t.erhére ne:n rendelhető. 

Csomagolás: 30 drazsé 50 mg 14-,40 Ft, 40 drazsé 250 mg 130,
Ft, 200 drazsé 250 mg 680,- Ft, 50 g -szirup. 

CHLOROCID E. Gy. T. 
kenőcs 

XLII. 
Sz. 

Összetétele: l tégely (5 g) 0,075 g D-elllorampheníeol., 0,25 g
glycoeoll., 0,25 g cer. alb., 0,75 g aqu. dest., 1,0 g adeps 
lan., 2,675 g Víl-sclin. alb.-t tartalmaz. 1 tubus (15 g) három
szoros hatóanyagmennyíségelret tartalmaz. 

Javallatnk: Impetigo, pyodcrma, -eceema impetiginosum•· 
ekthyma., ulcns cr'uris, folliculitis, sylwsis vulgads, otitis. 
externa. 

Adagolás: Külsőleg. 
IUcgjegyzésel!: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 

5 g 6s 15 g orvosi vény nélkül is kiszolgálható. 
CsomagoU1s: 1 tégely (5 g) 4,60 J!'t, l tubús (15 g) 10,50 Ft. 
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CHLOROCID E, Gv. T. 
pálcika ~ 

XXXI(XLV.· 
Sz. 

összetétele: 1 -pálcika (O, 73 g) 0,1 g D-chloramphenicol., 0,0015 g 
xanthacridin-t tartalmaz. 

.Jnvallntok: Baldertális eredetü cervitiselr, fluorok, erosiók 
kezelésére, mütét esetén, besugárzásolmál a másodiagos 
fertőzés megelőzésére. 

Alkalmazl'isa: A portio rögzítése után a J?álcikákat magfc;,góval 
a cervixbe vezetjük és az esetleges ktcsúszás. ellen huvely
tamponnal rögzítjük. Száraz cervix esctén a pálcikákat 
előbb megnedvesítjiik .. 

·neg]cgJzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
(Jsomagolás: 10 pálcika 15,80 Ft, 100 pálcika 133,80 Ft. 

CHLOROCID E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XLIV. 

összetétele: 1 szóródoboz {8 g) 0,40 g D-chloramphcnicol., 
0,24 g carbamid,, 7,36 g lactos..t tartalmaz, 

.Javallatok: Profihtlrtilwsan fertőzött területel<en végzett mü· 
téti sebek bo, valamint szennyezctt sériilésekh"ez. · Renyhén 
gyógyuló fel,űlyekre, sérülés és műtét utáni gennyedésekre, 
felnyitott fu:runkulusokba. Égések minden stádiumában. 

Ada!:"olás: A sebhin-tőport a seb megtisztítása után a sebre 
hintjük és száraz, steril fedőkötést alkalmazunk. Adagolá
sának mennyisége a seb nagys·ágától függ, de 10-15 g-nál 
lehetőleg többet ne használjunk egyszerre. 

1Uegjegyzések:+szTK terilére csak i'ndokolt esetben rendelhető, 
8 g orvosi .vény nélkül is ldszolgálható. 

Csomagolás: l szóródoboz (8 g) 13,70 Ft. 

<IJHOLIN CHLORID ·K. Gy. 
oldat 

XXIII. 

összetétel: 1 üveg {100 g) 20,0 g eholin. chlor. cryst.-t tartal
maz . 

. Javallatok : Hepatitis, májkoma. 
;\da~olás: 3~8 Ü véskanállal naponta (l kávéska'liál = 1 g 

hatóanyag). 
ltlegjegyzések: + SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető, 
(',somagolás: l üveg (100 g) 40,50 Ft. 
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CIIORIGONIN 500 NJil 1500 NE . K. Gy. 
inj. 

XXXIX. 

Összetétele: l szárazampulla 500 NE,•. Hetve 1500 NE chorion. 
gonadotrop hormont (lyophyll.) és 0,05 mg natr. aethyl
mercurithiosalie. Jyophyll.-t, egy oldószer ampúlla 14 4 mg 
natr. chlor, aqu. dost. pro inj, ad 2 mi-t tartalmaz.' 

Javallatok: Juvenilis metropathiák. Praeelimacteriális és ivar
érett korbeli metropathiák, amennyiben azok természetét 
a méhkaparás szövettanilelete tisztázta. l'rimacr és seeundaer 
amcnorrhoeák. Ovariális zavarokból .(hiányzó vagy késői 
tüszőrcpedésbűl) származó mcrldőség. H:tbituális és imminens 
a?ortus 3: terJ:~esség ~lső harmadában. Kriptorchismus, 
d1stropath1a adiposogemtalis, hypophysaer eaehe-da Sim-

, monds-\{Ól', alopecia. ' 

Adagolás: Individuális. Szabálytalan, ciklust nem tartó vérzé-
seknél (metropathia Juvenilis) 4-5 ampulla. a 1500 NE i. 

.rrmsc. M~nstruáció~ zavaroknál, amennyiben a Ciklusos jelleg 
me~állapitható, a ciklus második felében két héten át 1~2-3 
naponk6nt l amp. (1500 NE) i. mu'sc. 

1llegjcgyzések: + SzTK terhére előzetes ffforvosi engedéllyel 
rendelhető. j 

(lsomag~lás: 5 x 1500 NE I. + 5 x 2 mt 133,70 Ft, 50 x 1500 NE. 
I. + 50 X 2 ml II. 1337,- }~t. · 

CINIWXIDOS KENŐCS D. 
Ph. Hg. V. 

Összetétele: l tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd., 1 g cer, 
adeps lan., 14 g vasel. flav.-t tartalma)'.. 

!Ucgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 1 tl,lbtts (20 g) 3,40 Ft. 

CINIWXIDOS VAZELIN D. 
·fehér 

XLII. 
Sz. 

flav., 4. g 

XLII. 
Sz. 

Összetétele: l tubus (20 g) l g zinc. oxyd.,- 19 g vasel. alb..t 
tartalmaz. 

Megjegyzés: SzTK terh'Óre szabadán rendelhető. 

()somagolás: l tubus (20 g) 3,40 Ft. 
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CINKOXIDOS VAZELIN D. 
sárga 

XLIL ~ 

,sz. 
öss;,etétel6: 1 tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd., 19 g vasel. flav.-t 

tartalmaz. 
J'Uc~jcgyzés: SzTK terilére szabadon :rendelhető. 
C_somagolás: 1 tubus (20 g) 2,70 Ft. 

CODEINUM RYDROCHLORICUM K. Gy. 
tabl. 0,01 g Ph. Hg. V. 
0,02 g Ph. Hg. V. és 0,03 g 

I. 
Sz. 

összetétele: l tabi. (0,1 g) 0,01 g, 0,02 g, ill. 0,03 g codein. 
hyd:rochlor.-t tartall_llaz. 

.Tavallatol•: Köhö~és~ és fájdalomesi1lapitás. 
Adagolás: Rá:romsr.or l tabi. naponta. y 

:rue ·e zések: + SzTK terhére szabad~n rendelhcto. 
JÉbz';,ógyszcrellátáS terhérc rendelhető a 0,02 g-os tabi. 

Csoma;ohís: b.lOxO,Ol g tabl. 2,90 FF• t,, 1~ Jgg~3·3i ~ ~:~~-
29 Jft b 10X002 g tabi. 4,- '• · • 1· 
8 ~Ft, 'b. ioo x o:oz g tabl. 40,- F.t, b. 10 x o, 0 3 g ta-b . 
5:10 Jft, b. 100 x 0,03 g tabi. 51,- Ft. 

CODEIN-ACISAL K. Gy. 
tabi. 

I. 
Sz. 

össszetételc: 1 tabi. (0,6 g) 0,02 g codein. hydrochlor., 0,50 g 
acid. u.cetylsal.-t tartalma-z. . 

Javallatol{: A légzőutak hurutos megbetegedései. Köhögés-, 
fájdalomcsilhqJitásra. 

Adagolás: Háromszor 1-2 tabletta nal)onta. " 
!Uegj 1~ 1o•zéseh:: + Sz'rK terhére szabadon rendeihcto. 
Csomag.olás: b. 10 tabi. 4,50 Ft, b.lOO tabi. 45,- Ft, b. 500 tabi. 

225,- .l<'t. 

CODEIN-STilliUM K. Gy. 
ta b l. 

l. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,2 g). 0,02 g codein. hydrochlor., 0,05 g 
stib. sulfurat •. aurant.-t tartalmaz. . . 

JavaHatoln Kínzó, száraz, köpetnélküli köhögés cslllapitása. 
Adagolás: Háromszor 1_.:._2 tabletta naponta. 

64 

J'tlegjegyziisek: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabi. 2,60 Ft, b. 100 tabi. 26,-Ft, b, 500 

tabi. 130,- Ft. 

CODERIT Ch. I. 
tabl. Sz. 

Összetétele: 1 tabi, (0,18 g) 0,02 g codein. hydrochlor., 0,02 g 
ephcdrin. hydrochlor., 0,0025 g acid. primulae-t tartalmaz. 

Javallatok: Akut és Jrrón. bronchitis, laryngitis catarrhalis, 
pneumonia, tüdő-tbc., emphysema. 

Adagolás: Naponta 3-szar 1-2 t~bletta; gyermekeknek 
2-3-szor % tabletta. 

íUegjcgyzésck: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
(lsomagolás: b.lO tabi. 6,10 Jn, b. 20 tabi. 12,20 Ft, b.100 tabi. 

61,- Jn . 

COERULAMIN K. Gy. 
drazsé 

XXX. 
Sz. 

Összetétel4l: l drazsé (0,3 g) 0;1 g hexamCth. tetr. phosph., 
( = ·hexamcth. tetr. 59%)_, 0,02 g methylen. coerul.-t tar
talmaz, 

.Javallatok: :utethritis, cystitis, pyelitis. 
Adagoli"Ís: ~Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
JUegjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhet6. 

tCsomagol8s: 20._ drazsé 3,40 l!'t, 250 drazsé 18,50 Ft. 

COFFEINUM NATRIUM BENZOICUM D. 
inj. 20% Ph. Hg. V. 

XIV. 
Sz. 

4Jsszctétcle: l amp. (1 ml) 0,2 g coff. natr. benz.-t tartalmaz. 
Ju.vallatok: Alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénulá!>, szív

műJ,ödés erősítése és szabályozása, vérnyomás-emelés, 
collapsus. 

Adagolás: 1-2 m1 s. cut., i. musc., i, ven. naponta 1~2-szer, 
esetleg többször. 

!ttegjegyzésck: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: b.lO x 1 ml amp. 13,30Ft, b.tiO x 1 ml amp. 66,50 Ft. 
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COFOCAIN R. Gy. 
inj. 

IX. 
Sz. 

összetétele: l amp. (2 ml) 0,0284 coffein., 0,040 g procain. 
hydrochlor., 0,017 g natr. chlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: K.ülönbüző, felteheWen gócfertőzés ei'cdctű izület-, 
izom- és idegfájdalmak, fejfájás, érgörcsök. 

Adagolás: i. cut. m. s. cnt. 0,5-2 ml, i. musc. 1-2 ml, i. ven. 
0,5-2 ml lassa.n. 
Alkalmazás előtt a procainérzókenység kizárására intracutan 
próba végzendő. 

!Uegjcgyzés: + SzTK terhérc szabadon rendelhető, J,cjárati· 
idő 2 év. 

Csomagolás: 5 +2 ml amp. 8,40 Ft, 50 X 2 ml am:p. 02,20 Ft. 

COLLEMPLASTRml DIACHYLON lásd 
ÓLOM-KAUCSUliTAPASZ 

COLLEMPLASTRUM HYDRARGYRI lásd 
IDG ANYOS-RADCSUliTAPASZ 

COLLEJl!lPJ,ASTRUM SALICYLATUM lásd 
SZALICILSA V AS-RAUCSURTAP ASZ 

COMl'RlMATA ANTINEUJ,tALGICA lásd 
ANTINEURALGlCA tabl. 

CORHOCAIN K. Gy. 
inj. 

IX. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,08 g procain. hydrochlor. (cocain. 
novuni hydrochloric.), 0,0002 g o-dioxyphenyl-prol?anol
amin. hydrochlor. (Corbasil), 0,004 g kal. metabi8llHuros., 
aqu.. dest. pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz. 
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;Javallat: Helyi érzéstelenítésre; hypertoniásoknak, adrenalin
érzékenyeknek is. 

Adagolás: Kisebb sebészi beavatlw'záskor és foghózáskor 1-2 
amp. . 

Megjegyzések: + SzTK terhére "Szabadon reridelhctő. 

Us~fs~~~n;t. b. 20 x 2 ml am p. 23,- Ft, b. 100 x 2 ml amp. 

COREDIOL R. Gy. XIV. 
inj., csepp Sz. 
Össz~~ételc: 1 amp. (2 ml) 0,5 g, coracthamid.-t, 

l ~veg (10 ml) 2,5 __ g coraethamid.-t (nikotinsav-diaetllyl
amtd.) tartalmaz. l uvcg (50 ml) ötszörös hatóanyagmcnny" i
séget tartalmaz. 

!avallatok: Vérkeringési és légzési zavarok, collapsUs, sziv
gycngeség, alkoholmérgezés, asthma bronchiale . bronchitis 
emphysema. ' ' 

Adagolás: Naponta 1-3 x l am p. s. cut., L nmsc., i. ven.; 
az oldatból naponta 3 x 15-60 csepp. 

ltlegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető!>. 

fls~f2~~lúFt. b. 5 X 2 ml amp. 21,20 Ft, b. 50 x 2 ml am p. 

l üveg (10 ml) 12,50 Ft, 1 üveg (100 m.I), 

CORHORMON R. Gy. 
lllJ. 

XVII. 

Összetétele: l amp, (l ml) 0,001 g extr. cordis c.mbryonahs, 
0,001 g ~e~hyl-p-oxybenzoic., O,OOfl g natr .. chlor., aqua 
dest. pro IDJ. ad l ml tartalmaz. 

!avalla!: .Myopathia cordis chron~ca; compensatio fenntartása. 
A~agolas. Naponta 1-3 anlp. r. musc. vagy szőlűcukorr.al 

1. ven. 
lllegjegyzés: + SzTK terhére csak f6orvosi engedéllyel ren

delhető. 

l{)somagolús: 10 X l ml 19,30 Ft, 30 x l ml am p. 52 40 Ft 
100 x l ml 136,30 Ft. ' . · 

IlUTARSIN Cb. 
inj. 

XLV. 
Sz. 

Összetétele:. l amp. (2 ml) 0,448 . g aminoaetha.nol-4-oxy-3· 
ace~ylamtnophenyl-arson.-t (As = 5%) tartalmaz. 1 amp. 

{3, lll. 5 ml) 1,5-szeres, ill. 2,5-szeres hatóanyagmennyisé""et 
tartalmaz. "" 
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Javallatok: s·y:Philis, különösen a késő alakok (aortitis, neuro~ 
lnes stb.). :Minden esetben, amikor intravénás arzenolbenzol~ 
kezelés nem végezhető el. (Gyermekeknek.) 

Adagolás: Felnő.tteknek l ml~:rel kezdve, 3 naponként l amp. 
i. musc., s. eut. 16-20 injekciós kÚI'á.ban. Gyermekeknek 
a teljes adag annyiszor hetenként egyszer 0,12 ml, ahány 
kilogramm súlyú. Kezdő adag ennek a mennyiségnek a fele. 

Megjegyzések: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a 2 és 3 ml-es ini. 

Csomagolás: b. 5 x 2 ml amJ,. 16,50 Ft, b. 50 X 2 ml amp. 165,
Ft, b. 10 x 3 ml am p. 33,60 Ft, b. 50· X 3 ml amp. ].68,- Ft. 

XXXIX. DECOSTERON K. Gy. 
in j. 
Összetétele: l amp. (l ml) 5 mg desoxycorticosteron acetat., 

ol. pro inj. ad l ml tartalmaz. 
JaVallat: Mellékvesekéreg hiányos mű.ködése (Addison~kór) 

(általános asthenia és ezclc kapcsán fellépő izomgyengeség, 
valamint hypotonia). Elhúzódó reconvalescentia, Simmonds~ 
kór, Röntgen-kater, égés utáni toxaemia, shock. Súlyos 
esetekben (di:phterla •. typhus, pneumonia, gri:Ppe, tbc.) 
célszerű C-vitaminnal együtt adni. 

Ellenjavallat: Hypertonia, oed,éma eseteiben. 
Adagolás: Hetenként 2-3 X l amp. i. musc. 

Tartós Decostoron kezelés beállitása, ami csalc mellékvese~ 
kéreg elégtelenség esetében indokolt, csak intézetben tör· 
ténhet. 

Jtlegjogyzés: + SzTK terhére csak előzetes főorvosi enge
déllyel rendelhető. 
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 X l ml 58,10 Ft, 25 X 1 ml 290,40 Ft. 

XLIX. 
DEGRANOL Ch. 

inj. 
Összetétele: l szárazampulla 50 mg 1,6 bis (p-chlor-aethyl

amino)-1,6-desoxy-D-mannit. dihydrochlor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Lymphoid és myeloid leucaemia, lymphogranulo

matosis, lymphosarComa, retikulosarooma, mycloma stb. 
Adagolása: Átlagos adagja~ másodnaponként 50-100 mg Intra• 

vénásan 5 ill. 10 ml fiziológiás konyhasó oldatban oldva. 
Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. 
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ltlegjegyz~s: + SzTK terhére osak illdokolt csethen rendelhető
Csomagolas: 5 X 50 mg 53,60 Ft, 50 x 50 mg 500,- Ft. . 

DEIDSTIN K. Gy. 
tabi. 

XVIII. 

Összetétele: 1 tabi (O 25 ) 0 05 
aethylendiamin.' hYaro~hlo~.-t 1:r~::!:r~I~~~-pyridyl)-dimethyl-

lavallatok: Allergiás dermatosisolt, urticaria szénanáth 
Adagolás:· Naponta 3-4X1-2 tabl. ' a. 
ltleg)cgyz~s: + SzTK terhére csak indokolt esetben rendelh tő 
Csomagol!&.!: 20 tabi. 18,40 Ft, 100 tabi. 74,90 Ft. e • 

DEMALGON Oh. 
tabl., kúp 

II. 
Sz. tabl. 

Összetétele: 1 kúp (2 3 ) 0 27 . ' 
carb.-t (carbamid.' b~omdiae1h~~da:oph.), 0,18 g broma(Jeto
l tabi. (0,54 g) O 27 arnida Y ce wum ' 
mid.-t tartalmaz.' g ' zoph., 0,18 g bromacetocarba-

.Javallatok: Fájdalo ·n !tó . . ischias, tabeses :f:ts a~ · FeJfáJás, neuralgia, neuritis 
postoperativ fájdalom' r~~sme~?rrhoea, postextractiós é~ 
carditis, s.epsis, inÍ"Iue~za p"n:!'uam"

0
fn:US, ptolyarthritis, endo-A • " n1a ese mben 

dagolás: :B'elnőt~eknek egyszeri adag 1-2 tab, • 

s~~ ~~e:f:g u!~008n{!j~~~~::örés ~~afók( clőidéz~Ü 
1

ál~a~~;~ 
keknek 1 tabl. a a 3-4-szer). Gyerme-

ltlegjegyzésel{: ~ s TK t hé csak indokolt eset~en re cr re a tabletta szabadon, a kúp 
vény nélkül is kiszolgá~~~~~~~~· 5 tabletta és 5 kúp orvosi 

Cs~~~Ío~~~LbfSok~t 9b:~lot't~bl:09°1,~PFl~8·- Ft, 

DEMALGONIL Ch. 
in j., csepp II. 
Összetétele: l am p ·(2 ml) o · · . · 

barbitlll'ic.) o, 4· g amida~~6 g allylbarbitural. (acid. diallyl-
1 üveg {15 ml) 0,45 allylbaibii 

0•f ~l uroth~n., tartalmaz. 
ur.?than.-t, tartalmaz. , ura ·• ' g amidazoph., 4,5 g 
l uveg (100 ml) 6,66-szoros hatóa~.yagmennyiséget tartalmaz. 
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Javailatok: Potenciált hatású fájdalomcsillapító és antirhetima-
ticum, postoperativ állapotban morfln pótlására használható. 

,lda«olás: 1____:.2 amp. i. musc. l amp. i. ven. lassan befecsken« 
· d;zve. 30-60 csepp naponta többször. 
iUegjegyzés: ~ SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: b. 5x2 ml amp. 13,90 Ft, b. 50x2 ml amp. 

139,- ]'t. 1 üveg (15 ml) 13,60 Ft, l üveg (100 ml) 67,60 Ft. 

DEPOFOLLAN Ch. 
in j. 

XXXIX. 

összetétele: 1 amp. {l ml) 15 mg 3,17-oestradiol-17-stcarin., ol. 
pro inj. ad 1 ml-t ta~talmaz. 

Javallatok: Elsődleges és másodiagos amenorrhoea, ?limax, 
meddőség, hyper- és raromenorrhoea, abortus habltualis. 
hypoplasilt genit., carcinama prostatae . 

. <l!la«olás: Amcnorrhoea: .3 napon belül 2 am:p, Depofollan, 
· 3 i1ét múlva 5 napig Glanducorpin. Menstr. zavarok : mense_s 

után 2 nappal %-l amp, Climax: havonta 1 amp .. Sten~ 
Jitas: menses után l amp, 2-3 hónapig, hypoplasia ese
tén Ugyanúgy., 

!Uegjegyzés: + SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
I"cjá.rati idő: 5 év. , 
Az oldatban esetleg látható kiválás a? ampulla meleg. vr.zbe 
helyezésével néhány perc alatt oldódik. Kizárólag kristaly· 
tiszta oldat használható. 

Csomagolás: 1 x l am p. 11,80 Ft, 10 X 1 am p. 68,70 Ft. 

DEPRIDOL K. Gy. 
inj., tabl. 

I. 
Sz. 

összetétele: 1 amp. (l ml) 10 mg, . 
1 tabi. (0,12 g) 5 mg 4,4 diphenyl-6-dimethylammo-heJI· 
tanon-(3)-hydrochlor.-t tartalmaz. 
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Javallatok: Fájdalomcsillapítás és görcsoldás. Morfin helyet
tesítésére. 

Adagolás: Na-ponta 1-3-szor l tabl., 1-2-szer l·amp. s: cut,; 
vagy i. mnsc. ' 

Jtlegjegyzésck: ~~ SzTK terhére szabadon rendelhetők. 

Csomagolás: b. 5 x l ml amp. 8,- Ft, b. 50 x l ml am p. 80,- Ft, 
20 tabi. 6,40 :n. 100 tabi. 16,60 Ft. · 

DERnAl'ORIN E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XLIV. 
Sz. 

Összetétele: l szóródoboz (10 ·g) 0,036 g hydrarg. amidochlor., 
0,030 g hydrarg. chlor, mit., 0,036 g hydrarg. oxyd. flav., 
0,112 g zinc. oxyd., 0,376 g bism. Sl}-bnitric.-t tartalmaz. 

Javallat: Sebhintőpor. 
Adagolás: A seb feliiletét behintjük. 
ltlegjegyzés: + Sz TK terhére szabadon rendelhető. Küzgyt,"gy

szerellátás terhére rendelhető. 10 g orvosi vény nélkül is 
kiszolgáltatható. 

Csomagolás: l szóródoboz (10 g) 1,40 Ft, b. l zacs]{Ó (100 g) 
15,-- Ft, b. l zacskó (500 g) 70,- Ft. 

DERnASEPT E. Gy. T. 
kenöcs 

XLIV 
Sz. 

ÖsszeMtele: l tubus (20 g) 0,0304 g argent nitric., 0,2 g mono
hrombenzol., 0,2 g o-oxychinolin sulf., 0,2 g res pini, 0,2 g 
tereb comm., 0,29 g bism, triobromphen., 0,5 g pix fagi
redest,, 0,8 g zinc. oxyd,, l g ammon. bitum, sulfon., 1 g 
plumb, oxyd., l g sulfur praecip., 1,2 g bism. subnitric., 
1,3 g ol. jecort.-t tartalmaz. l tégely (500 g) 25-szörös ható
anyagmennyiségct tartalmaz. 

Jnvnll_atok: Fertőzött sebek kcr.clése, pyoderma, cccema. 
Adagohís: Külsőleg, lrenőcs. 
Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető . 
. Csomagolás: 1 tulJus (20 g) 6,90 Ft, 1 tégely (500 g) 83,10 Ft. 

DEVEGAN lásd BORAGIN 

DEXTROSE lásd GLUCOSUn 

DIALAX E. Gy. T. 
drazsé 

XXV. 
Sz. 

Összetétele: l drazsé (0,5 g) 0,20 g extr. frang. sicc.-t 'tartalmaz. 
JaYallat: Székrekedés, 
Adagolás: 1-3 drazs"é lefekvés előtt. 

lUegjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
CSomagolás: b. 10 drazsé 5,60 Ft, b. 250 drazsé 140,- Ft. 
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DIAPHYLLIN K. Gy., 
tabl., ~úp 

XVII. 

összetétele: 1 tabi. (0,20 g) 0,1. g theophyllin-aethylcndiaminA 
(=87% theophylliil l IT,O), . . 
1 kúp (2 g) 0,36 g theophyllin-aethylcndiamm.-t tartal~az. 

Javallatok: Angina pectoris, asthma car~;tiale. és ~ronchmle, 
arteriascierotikus és hypertoniás _cre~lct_u ken"!lgési zavarok, 
myopathia cordis chronica, claudwatw mtermittens, dekom
penzált vitiumok, cardi1tliS és ne-phrogen ocdemák. , 

Adagolás: Naponta 3-szor 1·-2 tabi., naponta 1-2 kup. " 
lUegjegyzés: s.-.·rK terhére csak indokolt esetben rendelhetok. 
Csomagolás: 20 tabl. 18,80 Ft, 100 tabi. 83,50 :Ft, 

10 kúp 41,80 J<'t, 100 kúp 363,80 Ft. 

XVII. 
sz. DIAPHYLLIN GLUTEOSUM K. Gy. 

inj. 24% 
összetétele: l· amP. {1 ml) 0,24 g thco-phyllin-aet_hylcndiami_n..t 

(theoph~,llin, '1 H 2 0 = 87%), 0,01 _g norcam. (aethylmm 
p-aminobenzoicum), aq. dest. pro. IUJ. ad l ml-t tartalmaz. 

Javallatok: l. Diaphyllin. 
Adagolás: 1 ampulla kizárólag i. rnusa.! 
~Iegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
csomagolás: b. 5 x 1 ml am:p. 9,50 Ft b. 50 x l ml am p. 95,-l!'t. 

XVII. 
Sz. DIAJ'HYLLIN VENOSUM K. Gy. 

inj. 4,8% 
összetétele· 1 amp. (5 ml) 0,24 g theol)hyllm-aethylendiamin.-t 

(theophyllin, l H 2 0 = 87%) tartalmaz. 

Javallatok: l. Diaphyllin. 
Adagolás: 1 ampulla kizá.1·6lag i. VMi. la~::s.an befecsltende:Zvc. 
:ncgjegyzésck: Sz'rK terhérc szabadon rendelhető. 
csomagolás: b. 5 x 5 ml am p. 11,30 Ft, b. 50 x 5 ml amp. 113,-

Ft. 

XLVI. 
Sz; DICAPTOL Oh. 

inj. 
összetétele• 1 amp. {l ml) 0,1 g dimercapr. (dimercaptopro

, panol), Ü,2 g benzyl. benz., ol. pro ini. ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Nehézfémmérgezések, elsősorban arzén-, arzeno
benzolmérgezés. 

Adagolás: Heveny mérgezós esetón első nal) 4-6-szor l amp., 
a 2-4. nal)on 3 x 1 aml)., 5-6. napon l amp. Befccske'tldezés 
me1yen intraglutealisan. 

ltlegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 10 x l ml amp. 43,40 Ft. 

DIENOESTROL E. Gy. T. XXXIX. 
inj., roite tabl. és forte tabi. Sz. 
Összetétde: l aml), (l ml) 2,5 mg oestrodtenol. (bis-p-oxy

phenylhcxadien) ol. pro inj. ad l ml-t, 
1 mite tabi. (0,08 g) 0,5 mg oestrodienol.-t, 
l forte tabi. (0,15 g) 2,5 mg oestrodienol.-t tartalma:... 

Javallatok: Tabi., inj. : Menopausa, amenorrhoea, sterilitas, 
uterus hypoplasia, lactatio megakadályozása. 
Forte tabi. : prostata cc., mamma cc.-ből ·eredő csont~ 
m.etastasisolc. 

Ellenjavallat: Rákos hajlamosságra valló családi anamnesis. 

Adagolás: Nal)i 1 mite tabletta, a ciklus első felében; sterilitás, 
uterns hyl)oplasla esetében naponta 2 mfte tabi. Naponta 
vagy másodnaponként l amp. i. musc. 
Forte tabi. : Férfiaknak (prostata cc.) a kivánt gyógyszer
hatás eléréséig (6-8 hét) naponta 6-81 tabletta, a:1az 
15-'--------20 mg. Azután elegendő napi 31 tabletta. Kedvező 
visszafejlődés mellett az oestrogen súnt napi l table.ttával 
is fenntartható. Mdtétre alkalmatlan, főleg öregkori prostata
hypertrophiás vizeletfuitési panas:..ok esetében naponta 
3 x ll tabi. szedése elegendő. A dysuriás panaszok enyhülése 
után naponta 1 tabi. Nőkne}{ : Klimaxkoron túli emlő
rákból Jdinduló csontáttételes megbetegedéseknél 4-6 héten 
át napi 2-81 tabletta. Huzamosabb szedés után beálló 
hormonteUtettség esetén - ha menstruációs jelenségek stb. 
lépnek fel - a napi adagot csökkenteni kell, vagy a lcészít
mény szedését abbaltell hagyni, ill. Androfort adagolásával 
ellensúlyozni. Klimaxkqron belüli nőknek az esetben adjuk, 
ha az Androfort-kezelés nem járt eredménnyel. 

ltlegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a mite tabi. Lejárati 
idő : 5 év. 
l ainp. in. 1 forte tabl. a legnagyobb egyszeri adagnál (2 mg) 
többet tartalmaz! 
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Csomagolás: 5 x 1 ml amp. 15,40 Ft, 50 x 1 ml a!llp, H6,30 Ft, 
20 mite tabi. 3, 70 Ft, 100 mite tabi. 9,50 Ft, 
!íO forte tabi. 20,5'0 Ft, 500 forte tabi. 167,~0 Ft. 

DIENOESTROL E. Gy. T. 
kenöcs 

XXXIX. 
Sz. 

Összetétele: l tubus (20 g) 0,02 g oestrodicuol., 0,03 g methyl. 
p, oxybcnz., 0,4 g cer. alb., 1 g paraff. liqu., 4 g aqu. dcst., 
6,4 g adeps. l~.n., 8,15 g vascl. alb.·t tartalmaz. 

Javallatok: Az ovarium dysftmctiójából eredő tünetek percutan 
kezelésére: cikiikm an fellépő eccemák, pruritus, kraurosis 
vulvae, acne vulgaris és rosacea, ulcus cruris, fagyási sérü
lések. 

Ellenjavallatok: Nem hormonális eredetű elváltozások (tbc., 
cachexia). 

Adagolás: Ciklikusan fellépő eccemálmál, pruritus és kraurosi!> 
esetón a hüvelybemenetet éjszakára és szüksóg esetén regget 
is kenőccsel be kell kenni. Acne vulgaris és rosacea esetén 
a beteg területet hasonlóan keze~jük. Az emlőbimbó-r hagadok 
kezelésérc horsavoldattal tűrtént lemosás után kb. babnyi 
mennyiségű kenőccsel bevont steril gézlemezt ; kolpitis 
vetniarum esctén kenőccsel fedett tampont helyezünk a 
hüvelybe. Vérkeringési zavarok folytán nehezen gyógyuló 
fekélyelect (ulcus cruris) és a fagyási sérüléseket, a seb 
környékének megtisztítása után a kenőccsel bevont steril 
gézlemezzel fedjük. A kötést naponta váltjuk a teljes be.· 
hámosodásig. Gyógyulás esetón (sarjképződés) néhány napig 
közömbös kenőesre térünk át, aliután Ismét az előbbit 
al!(almazzuk. 

illegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. I~eiárati 
idő 5 év. 

Csomagolás: l tubus (20 g) 6,- Ft. 

DIGITALIS K. Gy. 
drazsé 0,05 és 0,1 g. 

XV. 
Sz. 
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Összetétele: 1 drazsé (0,25 ill. 0,5 g) 0,05 g ( = 0,5 NE), ill. 
0,10 g ( = l NE) diglt. purp. fol.-t tartalmaz. 

Javallatok: Bármily formájú szíveredetii keringési elégtelenség, 
magas kamrai frekvenciAval járó supraventricu.laris taoby
cardiák (roham alatt csak i. ven. alkalmazott digitálisz
készítmény alkalmazása célszerű). Profilaktikusan adható 
a túlterhelt szív védelmére fertűző betegségekben, különöscn 
tüdőgyulladá.sbRn, akut nephritisbcn. 

Ellenjavallat: Bármely digitálisz-túlada.rolás miatt fennálló 
toxikus jelenség. o 

Adagolás: Kompenzáció elérésére llapi 0,30-0,60 g; kom
penzáció fenntartására napi 0,05-0,15 g. 

Itlegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 50 X 0,05 g drazsé 7,50 Ft, 250 x 0,05 g drazsé 
16,50 Ft,-50XO,l g drazsé 9,20 Ft, 250XO,l g drazsé 23 71J, 
Ft. ' 

DIHYDROSTIDJPTOMYCIN E. Gy. 'l'. 
inj. l g ' 

XLV. 

Össz~tétele: l gumisapkás üveg I. l g dlhydrostreptomyc. bas .. 
(dihydrostrep. sulf. alakjában) tartalmaz. l oldószerampulla. 
II. (5 ml) aqu. dest. pro. inj.-t tartalmaz, 

Javallat: Streptomycin javanatok. 
!Uegjegyzés: Forgalmát a 376. sz. rendelet szabályozza. 
<JsomagoHis: l X l amp. I. l g + II. 1 x 5 ml amp. 30,20 Ft,. 

50Xl amp. 1. l g+ II. 50 X 5 ml amp. 

DIONIN E. Gy. T. 
szemkenöcs 

XLI. 
Sz. 

Összetétele: l tégely (5 g) 0,25 g aethylmorph. hydrochlor., 
1,54 g vasel. alb., 0,68 g cer. alb., 2,47 g paraff. .liquid. 
0,06 g aqua dest.·t tartalmaz. 

Jayallatol!:: Ulcus corneae, corneahomály · a nyirok kerin-
gését fokozó szemkenőcs. ' 

Adagolás: Csak külsőleg alkalmar.hato. 
illegjegyzések: + SzTK terhérc szabadon rendelhető. 

,Csomagohís: 1 tégely (5 g) 11,30 Ft. 

DIPANRRrN K Gy. 
alkalisolvens drazsé 

XXI. 
Sz. 

Összetétele: 1 -drazsé (0, 4 g) 0,15 g pankreatin., 0,05 g duode· 
num sico.-t tartalmaz. 

Janllatok: Achyl-ia gastrica, dyspepsiák, a pancreas-míiködés. 
. ~~!~~~nésével vagy kiesésével járó emésztési zavarok, has-

_.\dagolás:· Naponta 3-szor 1-2 drazsé étkezés IJ:özbeu. 
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l:tlcgjegyzés: SzTK te;hére szabadon rendelhető. Lejárati idő: 
3 év. 

Csomagolás: b. 30 drazsé 6,~ Ft, b. 100 drazsé 20,~ Ft. 

DIPHEDAN E. Gy. T. 
tabl. 

v. 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. (0,23 g) 0,1 diphentoin.-t (5,5-diphcnyl
hydantoin.) brtalmaz. 

Javallatok: Genuin és organikus eredetű epilepszia. 
Adagolás: Napi 1 tabL-tól emelkedve napi 3-szor, esetleg 
4~5-ször 1 tabl.-ig. Gyermekeknek 4 évig 2 x %_, 6 évig 
4 x %_, 12 évig 2 x l tabi. A beállítás ideje alatt Sevcnal 
-adandó. Osak orvosi feWgyelet mellett szedhető! Bőrtünetek 
fellépéselwr az adagot csöklcenteni kell vagy abbahagyni 
a kezelést. 

j\[egjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 25 tabl. 8,20 Ft, 250 tabi. 40,80 Ft, 

IDITllESCOP D. I. 
inj. mitc és forte 
összetétele: l amp. (l ml) 20 mg morph. hydrochlor., 30 mg, · 

aethylm(lrph. hydrochlor., 0,25 ill. 0,4 mg sco:p. hydrobrom. 
acid. hydrochlor. n/1000 ad l ml-t tartalmaz. 

Javallatok; Narcosis bevezetése, elmebetegek erős motorikus 
izgalma, fáj-dalomcsillapitás. 

Adagolás: Szülcség szerint l amp. s. out. 
.Jiegjegyzések: ~ t:§:l SzTK terhére csak imiokolt esetben ren

delhető. 
()so magolás: b. 10 X i ml mite am p, 16,70 Ft, b. 50 X l ml mite 

amp. 83,50 Jn, · 
b. 10 x 1 ml forte amp. 16,70 l<'t, b. 50 x 1 ml forte amp. 
83,50 Ft. 

IJITONAL E. Gy. T. 
kúp 

II. 
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összetétele: l kúp (3,1 g)' 0,0048 g alum. acet. tart. cryst. 
(Al,Oa = 23,4%), 0,72 g trichlorisobutyl. salic,, 0,9 g amid• 
azoph.-t tartalmaz. 

.Javallatoi•: Influenza, lázas fertőző betegségek, lumbago, 
polyalgia, 

Adagolás: Na-ponta 1-2-szer 1 kttp-, 
11egjegyzés: + SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csonlagolás: · 6 kúp 18,80 Ft. 

DTIYRIN Ch. 
drazsé 

XL. 
Sz. 

Összetétele: l drazsé (0,18 g) 25 mg dijodtyrosin.-t tar~almaz. 
Javallatok: Hyperthyreosis, Basedow, alkati soványság, klimax. 
Adagolás: Naponta 2~4-6 tabi., súlyos esetekben napi 10 

tabi.- ig, krónikus intermittáló kezelés a pulzus, testsúly vagy 
alapanyagcsere kontrollja mellett. Általában kétheti kezelés 
után 5 napos szünet. Gyermekeknek másodnaponként l tabi. 
Csak állandó orvosi ellenőrzés mellett adható. 

lllegjegyiések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére :rendelhető. 

Csomagolás: 50 tabi. 8,40 Ft, 250 tabi. 30,70 Ft. 

DOLANTIN lásd DOLARGAN 

DOLARGAN Ch. 
inj., tabl. 

L 
Sz. 

Összetétele: l, amp. (2 ml) 0,10 g, 
1 tabi. (0',2 g) 0,025 g aetb.ylium l~mcthyl-4-phcnylpipcridin-
4-earbon. hydroehlor.-t tartalmaz. 

.JavaUatok: Erős fájdalom<'Billapító és görcsoldó : · morfin 
helyettesítésére főleg epe- és vesekóHkában. 

Adagolás: Napi 1-3-szOr l tabi. vizben oldva étkezés után • 
Szükség szerint napi 1~3-szor 1-2 ml izomba vagy bőr alL 
( Vénába: 10 ml l 0%-os szőlőculcor vagy élettani konyha
sóval higítva, lassan, 2-3 perc alatt.) 

lttegjegyzések: t:§:l~ SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
Csomagolás: b. 5x2 ml amp. 15,90 lí't, b. 100X2 ml amp~ 

318,- Ft, 
20 tabi. 7,80 Ft, 250 tabi. 70,- Ft. 

DOLARGAN COMBINATUM Ch. 
i;nj. 

I .. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (2 ml) 0,054 g aethylium 1-methyl-4-
phenylpiperidin-4-carbon. hydroehlor., (Dolargan), 0,006 g-
4,4-diphenyl-6-dimethylamino-heptanon.-(3) hydrochlor. (De-
pridol), aqu, dest, pro lnj. ad 2 ml-t tartalmaz. , 



Javallatok: A legerősebb fájdalom megsziintetése, miitlít· 
előkészités, mütét utáni fájdalomcsillattitás. A szülési fáj
dalom enyhí.tése. 

Allngolás: Naponta 1-;-2-szer l-2,ml izomba vagy bőr alá.' 
Előrel:ithatólag szövődménymentes koponyafekvésii szülés
nél, először szülő nőknek 2 ujjnyi méhszáj és Idf!ó!ilett nyak-, 
csatorna csetén, többször szülő nőknek pedig ujjnyi méh
szájnál l amp. Dolargan comb.-hoz felszíva 2-3 NE Glan
duítrin-t adunk bőr alá vagy izomba. 

Jllegjegyzések: ~~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 x 2 ml amp. 12,20 Pt, b. 100 x 2 ml amp. 

244,- ]'t. 

DOLOFORT K. Gy. 
inj., tabl. 

I. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (1 ml) 10 mg 4,4-diphenyl-6-dimethyl. 
aminoheptanon-(3) hydrocblor. (Depridol), 40 mg papaver
hydrochlor., 1 mg atrop. methylnitr.-t tartalmaz. 
1 tabi. (0,15 g) 6 mg 4,4-diphenyl-6-dimethylamino-hepta
non-(3) hydrochlor., 40 mg papaver. hydrochlor., l mg 
atrop .. methylnitr.-t tartalmaz. 

Javallatok: Gyo:rnor-bélhuzam, uropoetikus és genitalis szervelt 
(epehólyag és -vezeték, vesemedence és urether, húgyhólyag, 
uterus stb.) simaizomzatában fellépő görcsölc, inoperabilis 
tumorolr, mütéti előkészités és mütét utáni fájdalmak . 

. A1lagolás: Naponta 1-2-szer l amp. s. cut. vagy i. musc. 
Naponta 1-2 tabi. 

IUegjegyzések: r§lr§l SzTK terhére szabadon rendelhetők. 

Csomagolás: b. 5 X l ml amp. 9,40 Ft, b. 50 X l rnl amp. 94,- Ft, 
20 tabi. 19,90 Ft, 100 tabi. 85,10 Ft. · 

~DOLOR K. Gy. 
tabl. 

I. 
Sz. 
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Összetétele: l tabi. (0,7 g) 0,02 g acthylmorph. hydroehlor., 
0,3 g amidazopll., 0,3 g :phenacetin.-t tartalmaz. 

Javallatol•: Migrain, fogfájás, neuralgiás fájdalmak. 
Adagolás: Naponta l-3·szor l tabi. 
Jtlegjegyzlisek: +·Sz TK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabl. 13,30 Ft, b. 100 tabi. 133,- Ft. 

DOMATRlN Ch. 
inj. ~te és forte, tabl. 

I. 
Sz. 

Öss.zctétde: 1 amp. (1 ml) 20 ill. ·10 ID" opium cane 1·5 
methylhomatr. brom., 100 mg spir. c~nc., 100 m~ gly~erir;:-g 
aqu. dcst. pro inj. ad l ml-t, ., 
l tabi. (0,23 g) 0,01 g opium cane, 0,002 g methylhomatrop. 
brom.-t tartalmaz. 

Javallatnk: ~arkózls bevezetésére, gyomorbántalmakkal k"tp
cs~la.tos fá.Jdalmak .. és. g_örcsök, bélv~rzés, epe-, vesekőkólika, 
tl~ smenonhoea, é.nell Izzadás, anwna pectoris. 

Atlngolás: Erős kólikás· fájdalmak szüntetésére Y:-1 amp 

1n~~ótz:~1~evezetésére 1-1 Y2 am:p, s. cut. Napont~ 2-3-sz;; 

ltleg_jegyzésck: .W~ Sz'rK terhére ~zabadon rendelhetők 
~a az orvos csal' Domatrin-t rendel - jelzés nélkül _: 
ugy a Domatrin mite-t kapja. 

(lsomagohís: b. 3 X l ml mite amp. 4,35 ]'t, b. 6 x 1 ml mite 
amp. 8, 70 Ft, b. 50 x l ml mite am p. 72,50 l!'t, 
b. 3 X l ml forte am p. 4,90 Ft, b. 6 x l ml forte amp. 9,80 Ft, 
~642:!! 1•t,ml forte am p. 32,80 Ft, JJ. 100 x 1 ml forte am p 

10 bbl. 3,40 ]'t, 20 tabl. 5,70 Ft, 100 tabl. 19,30 Ft. 

DOMOPON Ch. 
inj. 1 csepp, tabl. 

i'~ I. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (_l if!l} 0,02 g opium col!-c., 0,1 g giycerin, 
0,1_ g sptr. e<;mccntrat1ss., aq~. dest. pro mj. ad 1 ml-t. 
l üveg (10, lll. 100 ml) 0,2, Ill. 2,0 g opium cane -t 
l tabi. (0,235 g) 0,01 g apiinn cono.-t tartalmaz. · · 

.Javallatok: Igen .e~ő.,; fájdalom_; akut gyulladások, kőkólikák, 
tel!-e~mus, ~olltls, dyscnter1a, typhus, ólommérg'ezés, peri

tomtis, a'?-~ma :pectoris, asthma cardiale és bronchiale 
tabeses criSIS, köhögéssel és kevés váladékkal járó Iégút~ 
bántalmak, vérköpés és hányás. 

Adagolás: 0~01-0,041 g p. dosi, 0,04-0,121 g p. die: naponta 
1-3-szor 1 amp. S .. eu t., 10-30 csepp, 1-3 tabi. Gyermel,ek
nck naponta annyi csepp, ahány évesek. 

1tleg~egyzftsek: ~ Sz'rK terhére szt\badon rendelhetők. 
Közgyogyszerellatás terhóro rendelhető az inj. 

;flsomagolás: "b. 3 X l ml am p. 3, 75 ]'t, b. 6 x l ml amp 7 50 Ft 
b. __ 20 x l ml am p. 25,- J<'t, b, 100 x l ml amp. Ú~ 5,'- l<'t; 

, 1 uveg (10 ml) 0,50 Ft, l üveg (100 ml) 28 80 Ft 
10 tabi. 3,-:-: Ft, 1.00 tabi. 15,- Ft. ' ' 
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ORLOTYNCh. 
tabi. 

IV. 
Sz. 

'd isoamy1aethyl-bar~• 
összetétele: l tabi. (0,39 g) 0•20 g am · 

biturio.-t tartalmaz. . t t· altatás. 
ll tolt. Sedativum, hypnotwum, ar os ) 

.Java a • t kétszer Y: tablet.ta (0,10 g .
Adagolás: Scdativumkónt napofnka és előtt Íél órával. Tartós'· 

hyynoticumként l tabl. e :ab~ -val Icezdjük, majd a szük
altatás: az adagot~~; r~~tve csÖkkentjük az adagot a beteg 
séghez kééP"tta::6Jos~ége' figyelembevételével. · 
állapota 8 d Ihető 

é • t§! SzTK terhére szabadon ren e • 
Ilegjegyz ,s. O GO Ft 25ox0,2 g 65,30 Ft. 
(lsomagolas: 30 x 0,2 g l , ' 

G T n. 
EGGOSALIL E. Y· · Sz. 

tabi. 
(0 6 · ) 0 5 g salicylamid.-t tartalmaz. 

összetétele: l tabi. ' g ' dé k f jfájás 6s 
k H(ílésos és reumás megbetege se ' e 

Javailato :. k lá as állapotok, polyarthritis. egyéb fáJdalma , z 
Adagolás: Nayonta 3 X 2 tabl. 
Megjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

0 
]'t. 

l . b 30 tabi 1110 ]'t, b. 250 tabl. 92,5 Csomago as: . · ' 

EMPL. DIACHYLON lásd ÓLOMTAPASZ 

EMPL. HYDRARG. lásd IDGANYTAPASZ 

ENDOJODIN lásd NEOJODIN 

XLIV. ENTEROSEPTOL E. Gy. T. Sz. 
tabl. . 

2
5 

. • 1 t , 1 (O 63 g) 0 2 5 g jodchloroxychinolm., 0,0 g 
összetétele. a", · ' ' t tartalmaz 

cetyltrimcthyl.am~on. brom.- eás d sent~ria, elltero-colitis. 
Javallatok: llac~~fu~dá~sos ad~:;e-psia, Y nyári hasmenések. 

Ade:~:~:;~sp::oralisan felnőttclmek általában 3 X l-2-tabletta 

étkezések után. · " 
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' 
S TK terhére szabadon rendelheto. 

Megjegyz s: z 1 60 Ft 
Csomagolás: 20 t"abl. 16,50 Ft, 250 tabi. 15 ' • 

ENTEROSOLVENS AiiUIONIUM CHLORATUiii 
lásd AMMONIUJII CHLO RATUU alkaJisolvens 

ENTEROSOLVENS NATRIU~l SALIC~'LICUM 
lásd NATRIUM SALICYLICUM allmlisolvens 

ENTEROSOLVENS THÉOBROMINUJli NATRIUM 
SALICYLICUJU lásd-
THEOBROnliNUM NATRIVlll SALICYLICUnl 

alkalisolvens 

EPIIERI'P Ch. -XVL 
inj. 5% Ph. Hg. V., tabi. 0,05 g Ph. Hg. V. Sz. 
Összetétele: l ámp. (l nll) 0,05 g cphedr. hydrochlor. 

l tabi. (0,23 g) 0,05 g ephcdr. hydrochlor.-t _tarta-lmaz. 
Javallatol•: Hypotonia, collapsus, fenyegető légzőközponti 

bénulás, szívblock, asthma, bronchitis chron., emphysema, 
aUergiás bőr- és belbetegségek, tengeri betegség, narcolepsia. 

..,.~Adagolás: Naponta 3-szor Vz-1 tabi. Asztmás roham előtt 
l ta.bl. ; :roham ahttt, vagy akut vérnyomásesés megsr.iin
tetésérc l amp. s. cut. Bélrenyheség esetén naponta 2-sller 
% tabl. . 

!Ucgjcgyzésck: + SzTK terhére szabadon rendelhetők: 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a tabi. 

Csomagolás: b. 5 x l ml am p. 8,30 lft, J). 50 x l ml amp. 83,-l<'t, 
b. 20 t,abl. 6,40 Ft, b. 100 tabi. 32,-·- Ft. 

EPllJHEUAN lásd N.EOPHEDAN 

ERGAM K. Gy. 
inj., csepp 

XXXI. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (l ml) 0,3 mg crgotoxin. aethansnlfon., 
0,01 ml spi)". eoneentratiss., iHJU. dest. pro inj. ad 1 ml-t, 
l üveg (5 mi) 3 mg és l üveg (10, ill, 100 ml) 6, ill. 60 m.~ 
ergotoxin. a.ethansulfon.-t tartalmaz. (l ml = kb. 25 csepp = 
= 0,6 mg hatóanyag.) 

Javnllatol[: Abortus ineompletus, a-bortus utáni vérzés, a 
lepény megszülctése utáni uterusatonia, metro-, menor
rhagia, hyperthyreosis, glaucoma, migrain, sympa.thicotonia, 
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Adagolás: Naponta 15-2? es.cpp, yagy naponta l-2-Sl':h" 
7~-1 ml, s. cut~ vagy 1. mnsc. .. 

iUegje!!,"yzésck. ++ SzTK terhérc szabadon rendelhetok. 
Lejárati idő: l éY. .. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetok. "' 

Csomagolás: b. 5 x 1 ml am p. 8, 75 Ft, b. 50 x 1 ml amp. 87,v0 Ft, 
b 1 üveg (5 ml) 6,05 Ft, b: 1 üyeg (10 ml) 12,10 Ft, b. 1 üveg (1.00 ml) 1.21,- Ft. 

ERGOCRISTIN K. Gy. 
inj. 

XXXI. 
Sz. 

összetétele: 1 amp. (l ml) 0,3 mg ergocristin aethansulfonat., 
aqua dest. pro inj. ad l ml-t tartalmaz. , .. 

Javallat· Atonia uteri, aUortns incompletus. A s~;u!és_ placen
tari~ ;zaka. Gyermekágyi subinvolu_tio, m?'mma uter1, meno
metrorrhagia, herpes zooster. 

A1~agolás: Atonia uteri esetében 0,5-1 ml s. cnt· .• vagy i. mu~c. 
Egyéb 'méhvérzések esetén naponta 0,5-1 ml s. cut., YU·oY 

i. musc. 
JUcgj~gyz~s: ~+ SzTK terhére szabadon rendelhető. 

LoJárati Ido: l év. 
csomagolás: 5xl ml 14,30 Ft, 50 x l ml 92,10 Ft. 

ERGOMETRIN K. Gy. XXXI. 
Sz. inj. . . 

összet.ételc: 1 amp. (l ml) 0,2 nig crgometnn. malom., 0,4 m~ 
mcthyl. p. oxybcnz., 0,2 mg propyl. p, oxybcnz., 7 m" 
na.tr. chlor., aqu. dest. pro inj. ad l ml-t tartalmaz. 

Javallatolr: Szülőnőlmek a piacentads _szakban, , lc~lönösen 
magas vérnyomás esctén, I_epény megszületésc utam uterus-
atoni:l, metro-, menorrhagm. . 

Atlagolás: %-1 ml naponta 1-2-szor s. cut, vagy ~· mu.~c. 

lUcgjegyzéscl{: ~+ Sz'l'K terhére szabadon rendelheto. 
Lejárati idő: l év. 

Csomagolás: b. 5 x.l ml 12,- Jt't, b. 50 x l ml 120,- Ft. 

ERGOSEDYL K. Gy. 
inj., drazsé 

XVIL 
Sz. 
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összetétele: l amp. (5 mn 0,5 mg dihydrocrgocristiJ_J. aethan
sulfon:, 40 mg papaver. hydrochlor,, 10 mg proca~n hydro~ 
cltlor., 10 mg 2-benz~Tl--!,5 imidazolin hydrochlor-t tartalmaz. 

l drazsé (0,3 g) 0,2 mg dihydroergocristin aethansulfón., 
40 mg papaver. hydrochlor., 30 mg butobarb.-t tartalmaz. 

Javall"nt: CentraUs és neurogén eredetű hypertonia, angina 
pectoris, coronaria insufficientia, 'migra.inc, perifériás ór
szűkület. 

Ellenjavallat: Cardialis decom:Pensatlo, coronariasclerosis gravis. 
A1Iagolás: Naponta l amp. 10-20 napon át i. m. Az inj. kma 

alatt enyhe sedativumok adása ajánlatos. Perifériás ér
szükület csetén .lassú befecskendezéssei 0,5-2 ml adagbau 
i. v. A draY.séból 2-6 drazsé naponta, 10-30 napon át .. 

IUe~jegyzés: ++ SzTK terhére Szabadon rondelhető. Lejárati 
idő: 1 év. 

Csomagolás: 20 x 0,2 mg drazst 9,50 Ft, 250 x 0,2 mg drazsé 
1Hl,40 Ft, 5 x 5 ml Rmp. 14.30 Ft, 50 X 5 ml am p. 1-!3,- Ft. 

ERIGON E. Gy. T. 
szirup 

XIX. 

Összetétele: l ü-veg (200 g) 0,0-!4 g codein. hyr1t·oehlor., 0,018 g 
naM. hypophosph., 2,564 g calc. hypophosph., 6,18 g kal. 
guajacol:mlfon-t tartalmaz. 1 üveg (1000 g) 5-szörös bntó
anyagmennyiségeket tartalmaz. 

Jaynllat: Köptető. 
Ada~ohís: Felnőtteknek: naponta 3-szor l evőkamillal; 

gicrmekcknelc : napont.a · 3-szor J l<ávéskanállal. 
!Uegje~yzések: + Sz'rK terhére csak 12 éven aluli gyermekek 

rószére rendelhető szabadon. SZ'fK terhére 12 éven felü
liek részére nem rendelhető, 

Csomagolás: l üveg (200 g) 17,50 Ft, l üveg (1000 g) 45,70 Ft. 

ETOPURIN K. Gy. 
tabi. 

XVII. 
Sz. 

Összetétele: l tabi. (0,3 g) 0,03 g butobarbitural. (acid. Imtyl
aethylbarbituric.), 0,1 g theophyllin,-t tartalmaz, 

J_avallutok: Angina pectoris, szívncurosis, migrain, arterio
sclerosis, I;:Iimaxos vasoneurosis, hypertonia. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
"illegj1~gyzések: r:§:! SzTK terhérc szabadon rendelhető. 10 tabl. 

orvosi vény nélkül is Jdadható. - Orvosi rendelvény nélleüli 
kiszolgáltatása (kézieladás) esetében bontható. 

tJsomagolás : 20 tabl. 11,40 Ft,_ 100 tabi. 46,10 Ft. 
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ETOVAL K. Gy. 
tabi. 

IV. 

összetétele: 1 tabl. (0,15 g) 0,1 g butob~trbitural.-t (acid. 
butylaethylbarbituric.) tartalmaz. 

Jal'ltllatok: Sedativttm, llypnoticum, antiepilepticum. 
Adagolás: Mint sedativum napi 2-3-szor % tabL, mint altató

szer este lefekvés előtt 1-2 l tabl. 
illcgjcgyzés: t:§:l -Sz TK terhére csal{ indokolt esetben rendelhető. 
(\somagolás: b. 10 tabi. 6,30 Pt, b. 100 tabi. 63,- Ft. 

ETOV ALETTA K. Gy. 
ta b l. 

IV. 

4Jsszetétele: 1 tabi. {0,06 g) 0,03 g butobarbitural.-t (acid. 
butyla{lthylbnrb~turic.) tarta-lmaz, 

.Javallatoir: A centraUs idegrendszer izgalmi állapotai, ne_u
rasthcnia, hyr;;teria, essentialis hypertonia, angiwt pectons, 
asthma cardiale, migrain. 

A(lagolás: Napi 2-3-szar 1-2 tabi. 
:tl!c.,.jegyzések: t§:ISzTK terhérc csakindokolt esetben rendelhető. · to tabi. orvosi vény nélkül is kiszolgáltath;ttó, 
CsomagoláS: b. 30 tabi. 6,30 Ft, b. lOU tabi. 21,- Ft. 

EYIPAN lásd NOVOPAN 

EVIPAN-NATRIUM lásd NOVOPAN-NATRIUM 

EXACTHIN K. Gy. XXXIX. 
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inj. 
összetétele: Exa~thin I. (2 lnl) szárazamp. 20 NE l:tdreno· 

corticotrap hormont tartalmaz. 
Exacthin II. (l ml) oldószer: 8,1 mg zinc. chlor: és 0,01 ml 
acid. hydrochlor. n. . · 
Exacthin III._(l ml) Idcsapószer: 15,3 mg trinatr. phosph. 
(12 H 20). 

Javnllatok:· Akut túlérzékenységi áUapot?k (súlyos szérnm· 
betegség, angioll!mrotikus oedema, gyogyszerérzékcnysé~). 
Shock Status asthmaticus. Asthma bronchiale. ~eumás l_a~. 
Carditis et polyserositis rheumati?a. Rh~uma~?I~ arthrttJs 
alwt fellángolása. Agranulocytosis. Penarte:rutts nodosa. 
Hypophysis hypofunctiöja (Simmonds-kór). 

Égési shock. Lupus erythematodes disseminatus acutm;. 
Dermatitis exfoliativa. Pemphigus. Allergiás ekzema. 
Oplltlialmia sympathica. Iritis, iridoeyelitis. Uveiti8. Kera· 
titis. Scleritis. Episcleritis. 

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi et duodeni aktiv szaka. 
Cushing-kór. Osteoporosis. Decompensatio cordis. Arteria· 
sclerosis. Hypertonia. Diabet.es mellitus. Tuberculosis és 
egyéb fertőző betegségek. (Ha feltétlenül szUkségcs, úgy 
me'gfclelő antibiotikummal.) Psychosis. Psychoneurosis. 

' Alkalmazása és adagolása: A II. jelzés(\ oldószeiben oldju]{ az 
I. jelzésű szárazampulla t~trtalmát, majd oldás után a III. 
jelzésű ampulla tartalmával kiesRpjnk az oldott anyag-ot 
és intra.muscularisan injiciáljuk. Retard ACTR alkalmazá
sával 24 órán át állandó ACTR szint biztosítható. 
Az csetek súlyossága szerint naponta 20 NE, súlyosabb 
esetekben 40 NE adása ajánlható intramusculárisnn. A hatás 
beálltakor az adag csökkenthető fokozatosan mindaddig, 
mig a kórtünetek visszaMrése nem észlelhető. Recidiva 
esetén ismét magasabb dosisokat adagolunk 
Kizdrálau c&apadéko& for-mdban int1·a-mu&culáti&an injiddllwtó. 

illellél!tünctek: Cukorvizelés, testsúlyemelkedés, oedema, vér· 
nyomásemelkcdés, jelentkezhe.t. Cushing-kór egyes tünetei 
is felléphetnek. (Roldvilágarc, hirsutismus, osteoporosis, 
striák.) A .készítmény ar.oknál a betcgelmól, akik előzőleg 
parenterálisan már állati fehérjét, főleg ACTH-t vagy 
hypoph;ysis hormont kaptak, ritká.n túlérzékenységi reakeiót 
válthat ki. Az esetleges túlérzéltenység megállapítására az 
alkalmazandó ACTH kicsapott oldatánalt O, l ml-ével i. c. 
érzékenységi próbát ajánlatos végezni. A túlérzékenységi 
próba minden újabb }{Úra előtt magismétlendő. 

ltlcgjcgyzésck: +: Sz'rK terhére csak felcvőbeteg-gyógyintézet," 
vagy szakrendelés javaslata alapján, előzetes főorvo~l 
engedéllyel rendelhető. 

Csnmngo){Ís: 5 és 50 db 2,0 ml-cs szárazampulla (20 NE), 
5 és !íO db 1,0 ml-cs oldószerampulla, 5 és 50 db 1,0 ml-es 
kicsapószcrampulla, dobozban. - 5 x 20 NE 05,50 Ft, 
50 x 20 NE O!í5,- Ft·. 

EXCORIATIN D. 
old. · 

XLII. 
Sz. 

Összetétele: l üveg (30 g) 0,003 g isoamylhydrocuprcin. hydro-
1chlor., 0,003 g tyrosin., 0,75 g acid. tannic., 15,0 g spir. 
conc., 14,244 g glycerin.-t tartalmaz. 

Jnvall~fok: Decubit:us, erosio, nedvedző eeeem~t. 
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"\tlaj!:olás: KiUsőleg. 
Ucgjegyzés: SzTK terhére szab-adon remlelhető, 
Csomagolás: l üveg (30 g) 7,10 Ft. 

EXPECTIN D. XIX. 
csepp Sz. 
összetétele: l üveg (10 g) extr. fluid. spir. (e 2,5 g thymi vulg. 

herb., 2,5 g liquir. rad., 5 g I>rhmll. rad.)·t ta.rtalma:r,. 
Javallat: Köptető. · 
Adagolás: 3 X 20 csepp naponta. Gyermekeknek koruknak meg

felelűen kevesebb. 
:Ucgjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: l üveg (10 g) 5,60 Ft. 

FAGIFOR D. 
csepp 

XIX. 
Sz. 

Összt~tétele: l üveg (150 g) 0,4 mg ol. einwtm. eass., 0,8 Úlg 
ol. menth. pip., 15 mg menthol., 0,03 g Jueosot, 0,21 g ferr. 
la.ct., 1,03 g _calc. acet.-t tartalmaz. 

Javallatolr: Köpbető. 
Atlagolás: Nal!_onta 3 x l kávéskanállaL 
illegjegyzés: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
Csomagolás: l üveg (150 g) 7,10 Bt. 

FAMOSEPT Chp. XLIV. 
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koncentrált oldat 
Összetétele: r' üveg (100 g) I. 0,2 g phcnylhydrarg. boric., aqu.' 

dest. ad 100 g, II. 10 g nal;r. nitros.-t tartalmaz. 500 g, 
1000 g ötszörös, illetve tízszeres hatóanyagmennyiséget 
tartalmaz. 

Javallatok: lfcrtőtlenitésre : helyiségek, használati tárgy-ak, 
fehérnemű és ágynemii, kéz fertűtlenítésre, hüvelyöblités, 
gombás fertőzések kezelésére, szennyezett bőrfelület, seb
környék, műtéti terület tisztítása. 

Atlagolás: Külsőleg·, a· használat~al{ megfelelő li:ülönbözö 
hígitásokban. Fluor esetén 20-szoros hígításban. Kéz, láb 
iuterdigitalis mycosisában hígítatlauul. 

llegjegyzés, +: Sz TK terhére csak indolwlt esetben r_endelhető. 
Csomagolás: I. 100 g + II. lÓ g 12,50 Ft, I. 500 g + II. \o g 

38,80 Ft, I. 1000 g + II. 10 g 64,60 Ft. 

~'ENOLAX Ch. , XXV. 
drazsé " Sz. 
összetétele: l drazsé {0,26 g) 0,10 g phenolphtll.-t ta.rtalmaz. 
Javallat: Hashajtó. 
Adagolás: Este 1......,.5 drazsé. 
UcgjegyzéseJ[: ·Sr. TK terhére- szabadon rendelhető. 
Csomag!llás: b. 5 drazsé 1,10 Ft, b. 32 drazsé 7,04 Ft. 

FERCUPAR K. Gy. 
drazsé 

XXXV. 

Összetétele: l drazsé (0,7 g)" 0,15 g extr. hepat. sicc.·(= 15 g 
hepar ree.), 0,07 g fcrr. sulf., 0,0004 g cupr. ehlor. oxyduL-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Primer és szekunder anaemia, fertőző beteg
ségek utáni és egyéb reconvalescentia. Gyermekele étvágy-
talanság/\. sápadtság~t. • ~ 

Adal:-nUis: }j'chlőtteknek naponta 3-szor 3 drazsé. Nagyobb 
gyermcJ(eknek naponta 5~6 drazsé. Kisebb· gyermekeknek 
naponta 3 drazsé. 

!llegj!lgyzés: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: 100 tabl. 17,50 Ft, 500 tabi. 65,30 Ft. 

FERRI ATHENSTAEDTI tinct. lá3d ATHENSTAEDT 
oldat 

FERRI ATHENSTAED'l'I ARSENICOSA tinct. 
lásd Nl1HENSTAEDT arzéncs oldat 

FERROCONSTANS K. Gy. 
drazsé 

XXXV. 

Összetétele: l drazsé (0,52 g) 0,077 g fel'l'. sulf.-t tartalma:t:. 
Javallatok: Szekunder és, essentialis hypocllrom anaemiák. 
Adagolás: Naponta 3-szÓr 2 drazsé, gyermekeknek 3-szor' 

l drazsé. 
Jllegjegyzés: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: 50 drazsé &,20 Ft, 250 drazsé 25,20 Ft. 
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FERROCONSTANS arzénes K. Gy, 
drazsé' 

XXXV, 

Összetétele: l drazsé (0,52 g) 0,077 g ferr. sulf., 0,001 g natr. 
arsenicos.-t tartalmaz. 

Javallatok: Szekunder és hypoeliTom anaemittk, reconvnles
centia, lesoványodás. 

Adagolás: Felnőtteknek napi 1-6, gyermekeknek napi 72-4 
drazsé emelkedő adagolásban. 

Dlegjegyzés: ++ Sz'l'R; terhére csak indokolt esetben rendel-
hető. ' 

(Ísomagolás: 50 drazsé 8,20 Ft, 250 drazsé 25,20 Ft. 

FERROCUPRIN E. Gy. T. 
tali!. 

XXXV. 
Sz. 

ÖSszet-étele: 1 tabi (0,20 g) 0,122 forr. tart. oxydulat. ( = Fe 
22,4%), 0,0005 g. cupr. tart. oxydat.-t tartalmaz. 

Javallatok: Roborálás, anacmiák, chlorosis, reconvalescentia. 
Adagúlás: Naponta 3-4 x 2 tabletta. 
ltlegjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás:. 100 tabl. 4,30 Ft, 500 tabi. 8,40 Ft. 

FERROPLEX .Oh. 
drazsé 

XXXV. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,4 g) 0,03 g acid·. aseorb., 0,05 g ferr. 
sulfur.-t tartalmaz, 

Javallatok: Vasszegény anaemia, rcconvalescentia, anaemia 
peruiciasában a májterápia kiegészítésére. 

Adagolás: Felnőtteknek: napónta 3-szar 1-2 drazsé, gyer
mekeknek 3-12 éves korig 3-szor 1---1 drazsé étkezés után, 
2-4 h~Lig kúraszci'Üen. Főleg un- és hYJ)acid egyéneknek 
nilwtinSav egyideifi alkalmazása ajánlható. 

ltlegjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető._ Közgyógy
szerellátás terhére rendelhető. Lejárati Wő: 5 év. 

Csomagolás: 100 drazsé 12,80 Ft, 500 drazsé 48,·- Ft. 

·FERRUM PROTOXALATUM E. Gy. T. 
tabi. 

XXXV. 
Sz. 
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4)s~Mtétc]c: l tabi. (0,108 g) 100 mg ferrum oxalic,, O,Ol.mg 
brucin. hydrochlor.-t tartalmaz.J 

Javallatolí: Anaemia, roborálás. 
Adagolás: Naponta 1-9 tabi. a főétkezési időkben arányosari 

. elosztva, kúraszerűen emelkedő és ·CSQkkenő adagban. 
ltlegjegyzések: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. - 100 

tabi. orvosi vény nélkül is kiszolgálhat.ó, 
()somagolás: 100 tabl. 4,40 Ft. 

FERHUlli PROTOXALATUM arzénes 
E. Gy. T. 
tabi. 

XXXV. 
Sz. 

Összetétele: l tabi. (0,108 g) 100 mg ferrum oxalic., 0,01 mg 
bnwin hydrochlor;, 0,1 mg natrium arsenicos.-t tartalmaz. 

Javallatok: Anaemia, roborálás, reconvalcscentia. 
Adagolás: Naponta 1-9 tabi. a fűétkezési időkben arányosalJ 

elosztva, kúragzerűen emelkedő és csökkenő adagbail. 
ltlcgjegyzéscl•: l>f+ SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszercllátág terhére rendelhető. 
()somagolás: 100 tabl. 4,40 Ft. 

FillROSTAN K. Gy. 
steril fibrjn-szivacs 

XXXIV. 

Összetételt:: 1 ];:ocka (40X40X8 mm) cea 0,15 g fibrin lyophfl. 
steri1.-t tartalmaz. 

.Tavallatolr: Agysebészctben, általános sebészetben vérzés
csillapító. 

Adagolás: Szárar.ou vagy 'l'hrombofort oldatha áztatva helyez
zük a vérző_ felületre és arra enyhe nyomással rögzítjük. 
Gyorsan teleszivódik vérrel és likacsaiban rövid idő alatt. 
alvadás következik be. Felszívódás ideje 3-4 hét. Ellen-' 
auyagképződést nem vált ki a szcrvezetben. 

lUcgjcgyzés: SzTK terhé-re csak indokolt esetben rendelhető. 
~ejárati idő: 3 év. 

· f1s0magolás: 2 x 2 db 15,40 Ft, 5 >-:"2 db 36,40 lt'L. 

FOLSAV K. Gy. 
tabl. 

XXXV. 

Összetétele: l tabi. {0,12 g) 3 mg acid. folic.-t (amino-hydroxy
pterldyl-methyl-p-aminobenzoyl-glutaminsav) tartalmaz. 

Javallat: Hyperobrom makrocytás anaemia, Bu vitaminra 
rosszul reagáló anaemia perniciosa, sprue, táplálkozási, 
terhességi, csecsemőkori macrocytás anaemia. 



_.\.dagolás: Jjökésszerű adagolásra a kezelés elején napi 100-
200 mg. Kúraszerű adagolása na:pi 15-20 mg. A kúrtt ideje 
2-3 héttől 2 hóna:pig, sőt tovább is terjedhet. Időtartamát 
az idől{özönként végzett vérképkontroll szabja. meg. 

JUegjcgyzéscl{: +szTK terhére csak indol{Olt esctbcnrendclhető, 
Csomagohís: 50 tabL 41,70 Ft, 250 tabL 193,10 J!'t. 

FONURIT Ch. 
tabi. 

XXIX._ 

Összetétele: l tabl. (0,4.0 g) 0,25 g 2·acetilamino·5-szulfon
amido·1,3,4·tiodiazol.·t tartalmaz. 

Javallatol\: Dinretikum Mrdiális oedemák levezetésérc; de
kompenzált cor pulmonale, balkamra-elégtelenség, Vl~lamint 
á keringési elégtelenség más formáiban és máj·cirrlwsis 
esetében. Glaucoma, annak mind az alwt rohafiokkal járó, 
mind secundacr formii,ja; epilepsia. 

Adagolás: Keringési elégtelenségekben átlagos adagja naponta, 
illetve másodnaponként l tabletta. Ez az adag hetenként 
három izben megismételhető. Az adagok emelésétől általá
ban nem várható nagyobb hatás. Szilkség esetén higanyos 
diuretiknmokkal kombinálható. A Fonurit tabi. adagolásakor 
a vizelet savanyítlisára haszriálatos készítményeket ne alkal
mazz'unlc Giancomában műtéti előkészítésre, a műtét előtti 
este 2 tabi., a mfitét napján korán reggel még egyszee 2 tabi., 
Secundaer giancomában reggel 4-sv.er Y2 tabi. 1-1 órás 
idűkö:-:ökbcn, szüks6g esetén több hónapon át. l!lpilepsiában 
a kezdő napi adag 2·szer % tabi., amely szükség esctén 
10 mg/testsúlykg-ig fokov.ható. · 

i'tlegjcgyzéscl\: + SzTK terhérc indokolt esetben rendelhető. 
t.Jsomagulás: 20 tabi. 36.40 Ft; 250 tabi. 417,50 l<'t. ' 

FRANGULAX lásd DIAJ,AX 

GASTROPIN E. Gy. T. 
inj., tabl. 

x~. 
Sz. 
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összetétele: l amp (l ml) 2 mg N-p-phenyl·benzyl atrapinum 
brom., 0,2 g urethan., aqu. dest. pro inj. ad l ml·t tartalmnz. 
l tabi. (0,2 g) 5 mg N-p-phenyl-benzyl atropinuru brom~·t 
ta.rtalmaz. 

Javallatok: A gyomor-bélhuzam motoros és secrctiós funkciójú~ 
nak zavarai (gastritis, ulcus ventriculi és duodcni, cholccys
tophathia, colltisek, spasmus pylori, metcoriznus) ezcnkívill 

'." húgyutak, va.Jamint a méh simaízonizatának görcsével járó 
allapotok, az ureter és húgyhólyag görcsei, dysmellorrhoea. 

.tdagolás: Felnőttek egyszeri, adagja 1-2 tabletta, vagy 1 am
pulla, egynapi adagja 3'-6 tabletta vagy 3 x 1 am:pulla. 
Akutan fellépő görcsös állapotok esetén 2 ampulla vagy 
2 tabletta. 

]Jegjegyzés: Sz'l'K terhére szabadon rr:ndelhető. 
Csomagolás: 10 x l ml 16,20 Ft, 100 x 1 ml 115,20 Ft, 20 tabi. 

15,00 Ft, 250 tabl. 105,- Ft. 

GENTieiD E. Gy. T. 
alkalisolvens drazsé 

XLVII. 
Sz. 

összetétele: l drazsé (0,24 g) 0,02 g methylrosanilin. chlor.-t 
(geneiánibolya) tartalmaz. : 

Javallatok: Oxyuris (entcrobius) vermicularis, ankylostoma. 
Imeujavallatok: Súlyos szív-, máj- és vesezavarok. 
Adagolías: A drazsék.at mindig étkezés előtt - szétrágás nél

kül - egészben (Yízzel vagy tejjel) nyeljük le. Felnőttek 
napl adagj(!.: 3 X 3 drazsé 8 napon át megszakitás nélldil, 
majd t-3 heti szünet után szükség esetén ismét 1 héten 
kereszttiL Gyermeke}{ napi adagja (a napi adag félannyi 
drazsé, ahány éves a beteg g-yermek) : 4 éves gyerme!{ napi 
2 x 1 drazsé; 6 éYes gyerme!{ napi 3 x l drazsé; 12 éves 
gyermek nRpi 3 x 2 drazsé. A Genticid·l{úrát tisztasági rend
szabályokl\al egészítsük ki. Ha enterobius (oxyuris) mellett 
ascaris·sal is fertőzött a beteg, úgy a Genticid·kúra előtt 
az utóbbi férgeket hajtsuk el. 

ltlcgjcgyzésck: + SzT_K terhére szabadon·rendélhető. 
Közgyógyszerellátás terhérc rendelhető. 

Csomagolás: 50 drazsé 11.80 ]'t. 

GEmiiCID E. Gy. T. 
tabl., kúp és gyermekkúp 

II. 
,Sz~ 

Összetétele.: l.tabL (0,7 g) 0,336 g amidazoph., 0,164 g ~tcid. 
O·Oxyehmohnsulfon.-t; ' 
1 kúp (2,0 g) O,ö73 g amidawph., 0,327 g acid. o-oxychinolin
sulfon.-t ; 
l gyermckkúp (1,47 g) 0,168 g amidazoph., 0,082 g acid. 
o·oxyebinolinsl:Jlfon.-t tartalmaz. 

Javallatok: Influenza, hüléscs betegségek, lázcsillapitás, reuma, 
myalgia. 

.t~lagolás: Naponta 3 x 1-2 tabi. naponta 1-3 kúp. 
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lllegjegyzéscl': SzTK terhére a tabletta ós gyermekkúp .sza. 
badon, a kúp csak indokolt esetben rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 tahi. 11,70 ]'t, b. 100 tabi. 117,- ]'t, b. 6 kúp 
21,-· Ft, b. 100 l<ÚP 350,- Ft, b. 6 gyermelrlrúp 9,40 Ft, 
b. 100 gycrmekl<úp 156,70 l!~k 

GEROSAN E. Gy. T. 
kenőcs 

II. 
Sz. 

Összetétele: l tubus (20 g) 1,940 g lith. phcnochinolincarb., 
0,486 g menthol., 0,801 g ol., menth, pi p., 0,970 g cam
phor., 3,880 g methyl. salic., 5,476 g va.sel. flav., 5,4?6 g 
á.deps lan., 0,583 g paraff, solid., 0,194 g ~l. la.vand., 0,194 g 
ol. rosmarA tartalmaz. l tubus (60 g) 3-szoros hatóanyag
mennyiségeket t~trtalmaz. 

Javallat: Reumás fájdalmak e·setén bedörzsölésre. 
Adagolás: Este-reggel magyorányit az előzőleg szapl)annal és 

meleg vizzel megtisztított bőrbe bedörzsölni és melegen 
tartani. 

ltlegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
20 és 60 g orvosi vény nélkül is. kiszolgáltatható, 

CsomngoÍás: 1 tubus (20 g) 12,80 Ft, l tubus {60 g) 33,60 1tt. 

GINGITON E. Gy. T. 
oldat 

XXVII. 

Összetétele: l 'üveg (25 ml) I,2 g guajaci res., 0,4 methyl. 
sal., 0,06 g thymol., 0,6 g tinet. arnieae, 0,6 g tinct. ratanh., 
0,3 g tinct. chinae, gutt. III. ol. menth. pip., gutt. IL ol. 
caryoph., gutt .. r. ol. cinnam. cass., gutt. I. oL aurant., 
gutt. I. ol. anisi stcll., spirit. dil. ad 25 ml·t·tartalmaz. 

Javallat: Gingivitis, 
Adagolás: Killsőleg: foghúsecsetelés és bedörzsölés. 
Jtlegjegyzés: SzTK terhére Csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: l üveg (25 rnl) 13,30 Ft. 

GLANDUANTIN-Ch !~sd CHORIGONIN 500 NE 

GLANDUllOLIN K. Gy. 
inj. l _rog és 5 mg 

XXXIX. 
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Összetétele: l amp. (l rnl) 10 OOO NB ( = l mg) oestron. cryst., 
0,2 ml alc. bcnzyl., ol. pro inj. ad l ml, ill. I amp. (l ml) 
50 OOO NE ( = 5 mg) oestron, cryst., 0,25 ml atc. bcnzyl., 
ol. pro. inj. ad l ml-t tartalmaz, 

Javallatok: Genitalis hypoplasii:t, infantilisl-nus. amenorrhoea, 
dysmenorrhoea, sterilitás és habituaUs abortus, juvenilis vér
zéselc, constitutionalis fluor, pruritus, leultoplakia, kraurosis 
vulvae, kolpitis senilis, gyermekek gonorrhoeás vulvovagi
nitise, Jdimaxos zavarok, a lactatio megszüntetése, bőrbajo l,, 
avariogen eredetű reumatikus izom-, inhüvely· és izilleti 
betegségek, arteriosclerosis, coronariasclerosis, prostatarák, 
ulcus vontriculi és duodcni, genitalis vérbőség előidézésére. 

Adagolás: 10 000-50 OOO NE naponta-másodnaponként L m. 
Egy kura. 2-400 OOO NE. 

lllegjegyzés: + SzTK terhére mmk indokolt esetben rendelhető. 
Az oldatban esetleg látható kiválás az ampulla•molcg vízbe 
helyezésével néhány perc alatt oldódik. Kizárólag kristály
tiszta oldat használható fel. Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: b. 5 X l ml amp. 1 mg 12,10 Ft, b. 50 x l rnl amp. 
l mg 121,- Ft, b. 5 x l ml amp. 5 mg 24,90 Bt, b. 50 x l mi 
amp. 5 mg 249,- Ft. 

GLANDUCORPIN K. Gv. 
inj. 5 és 10 mg v 

XXXIX. 

Összetétdc: l a11;1p. ·(l ml) 5 ill. 10 mg progesteron., O, I ml 
alc. benzyl., ol. pro inj. ad l ml-t tartalmaz, 

Javallatok: Poly-, hypermcnorrhoea, dysmenorrhoea, serdűlés
kori, praeclimacteriumos és gyermekágyi vérzések, terhességi' 
hányás, sterilitás,- habituaUs abortus, hyperfolliculinaemi:t. 

,\_dagolás: 1-2 naponként I ampulla L m .. 
1Uegjegyzés: + Sz1'K terhére csak indokolt esetben rendelhető. 

Az oldatban esetleg látható Idválás az ampulla meleg vizbe 
helyezésével néhány perc alatt oldódil<, csak kizárólag
kristálytiszta oldat használható. Lejárati idő: 5 év. 

Csomagolás: b. 5 x l ml am:p. 5 mg 54,- Ft, b. 50 x 1 ml amp. 
5 mg 540,- l<'t, b. 3 x l ml a.mp. 10 mg 57,80 Ft, 50 x l ml 
amp. 10 mg. 

GLANDUITRIN K. Gy. 
inj. 5 NE Ph. Hg. V. és 

XXXI/XXXIX. 
1.0 NE Sz. 

Összetétele: I amp. (l ml) 5, ill, 10 NE hypophys. partis :Post. 
ext., 7 mg natr. chlor., aqu. dest. pro inj, ad 1 ml·t tar
talmaz. 

Javallatol': SzüÚszet: a szülés bevezetésére~ fájásgyengeség 
esetén a táguJási és kltolási szakban. Atonia uteri. Gyer· 
mckágyi subinvolutio megelőzésére és_ vérzések csillapítá
sára, abortus incompletus. Sebésllet : postoperativ bél
hűdések, postoperativ vizelet-retcnti,a. Diabetes insipidus. 
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Adagolás: Szülészetben fájásgyenge~éi es~tCn. elaprózott gy~
kori adagolc, 0,2-0,5 ml %-l oránkc:J?-t. I. n:-usc. Atoni~
ban 0,5-1 ml i. ven. óvatosan 5-10 ml fl~wlógiás konyhaso-
oldatban. Rgyébl<ént l ml s. cut. vagy L musc. 

]lcgjegyzésck: + SzTK terhére swhadon rendelhető. I,ejárati 
idő: 2 év. 

~somagohís: b. 5 x 1 ml amp. 5 NE 9,- Ft, b. 50 x l ml am p. 
5 NR 90,-' Ft, 
lJ. 5 x 1 ml am p. 10 NE 10,50 Vt, b. 50 x l ml am p. 10 NE 
105,- Ft. 

GLICERINES végbélkúp D. 
2 g Ph. Hg. V. és 3 g Ph. Hg. V. 

XXV. 
Sz. 

összetétrle: 1 kúp (2, ill. 3 g) 0,2, ill. 0,3 g sapo stearin., 1,8, 
ill. 2, 7 g glycerin.-t tartalmaz. 

.Javallat: Székelési inger kiváltására-, 

Adagolás: Sziikség esetén l kúp. 

j)Icgjegyzés: Sz'l'K terhérc szabadon rcndélhető. 

~somagolás: b. 10 x 2 g fi, 70 Ft, b 25 x 2 g 14,30 J!'t, b. 100 X 2 g 
57,- Jft, b. 10 X 3 g 7,60 Ft, b. 25 X-3 g Hl,- Jn, b. lOQ x !3 g 
76,- Ft. 

GLUCOSUM E. Gy. T. 
inj. 10% Ph. Hg: V., 
és 40% Ph. Hg. V. 

XXXVII. 
20% Ph. Hg. V. Sz. 
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összetétele: 1 amp. (10 ml) l, 2, ill. ,_t g glucos.-t tartalmaz .. 

Ja,•allatol\: Hypóglycaemia, agy- és t~dőoedema, c-~rdio-
myopathia intermittáló sántítás, máJbetegségek, olo~-· 
arzén- stb: mérgezésolt, mütét utáni állapotok, coma dJa
,beticum esetén Instllinnal. 

Adagolás: 20-40%-os oldatból 10-200 ml, !fYCrmekeknek a 
10-20%-os oldatból ti-100 ml kizárólag I, ven. 

l1Icgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető, 

{)so magolás: b. '10%-os 10 x 10 ml 29,40 Ft, b. 50 x 10 ml 
147,- }!'t, b. 20%-os 10 x 10 ml 31,80 Ft, b. 50 X 10 ·ml 
159-Ft 1x100 m120,70 Ft, b. 40%-os lOxlO ml aa,oo Ft, 
b, fi o X 1Ü ml 109,50 Ft, l<X 100 ml 22,40 Ft. 

GLUTAREC E. Gy. I' .. 
tabi. 

LI. 

Összetétele: l tabi. (0,6 g) 0,50 g acid. ghttamin.-t tartalmaz. 
Jnvallatol•: Oligophrenia különböző fokai, mongolismus, szer

zett agyi _ degenerativ Iaesiól(, postencephalitises állapot ; 
defect scllisophrenia, circularis psycho'sis és psychopatilia 
melancholiás alakja. 

Adagolá&: Az adagolás 20-30 tabletta naponta, de' vammk 
esetek, amikor napi 1-2 tabletta is eredményes. Egyes 
súlyosab~ esete!•ben legalább 6, de inkább 18 hónapos, 
sőt 2 évig tarto folyamatos kezelés is sziikségcssé válhat. 
:M:ellékhatások nincsenek. 

!Uegjegyzés: Hz'l'K terhére csak előzetes félorvosi engedéllyel, 
az Eü. rtfin rendeletc sr,erint {344. old.) rendelhető. 

Csomagolás: b. 500 tabi. 424,70 Ft. 

GYNOFORT K. Gy. 
inj., csepp 

XXXI. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (l ml) 0,5 mg ergotamin-tartaratot 1 üveg 
(10 ml) 10 mg ergotamin-tartaratot tartalmaz. ' 

Javallat: Atonia post partum, ·gyermekágyi vérzés subinvo-
lutio, abortus incipions et incompletus. ' 
Nőgyógyászat: menorrhagia, metrorrhagia. 
Belgyógyászat: sym:pathicotonia, migrain, herpes zooster. 

Adagolás: Atonia uteri, gyermekágyi vérzések és sublnvolutio 
esetén 0,5-1 ml L IJ!USc., ·súlyos csetekben i. ven. igen 
lassan. Egyéb javallatoknál ugyauígy, vagy perorálisan 
na.ponta 2-3 x 15-20 csepp. 

Dicgjegyzés: ++ Sz'l'K terhére szabaclon rcndelhcW. 
CslJmagnhís: 5 x l wl am p. 16,- Ft, 50 x l ml am p. J.J-0,10 Ft, 

l O ml sol. 16,70 Ft. 

HEMORID Oh. 
kúp, kenöcs 

XXVIII. 
Sz. 

Összetétele: l kup (2,11 g) 5 mg camphor., 6 mg chioraL hidr. 
.5 mg mcnthot., 2 mg calc. chlor. sicc, 170 mg glyccrin., 
100 mg extr. cha.mom. oleos,, 0,1 mg adrenal. hydrochlor., 
0,03 g procain. bas., o,oa g ephedr. bas.-t tartalmaz. 
l tubus (20 g) 0,32 g camphor., 0,35 g chloral. hydr., 0,33 g 
meuthol., 0,0 g extr. chamon. oleos., 0,092 g adrenal. hydro-
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éhl., 0,5 g procain. bas., 0,5 g- ephcdr. bas., 0,59 g spir. con
centratiss., 8,4 g adcps lan., 4 g vasc. flav.-t ,tartalmaz. 
l tégely (100 g) 5-szörös hatóanyagmcnnyiségct tartalmaz. 

Javallato~: Nodi haemoFhoidalfls, pruritus ani, perianalis 
ecce ma. 

Adagolás: A kenőcsből babnyi nagyságot véve az .. anusnyilást 
naponta többször enyhén bedörzsöljük. A kúpot lefekvés 
előtt helyezzük a végbélbe. -

JUegjegyzések. ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. A ke
nűcsből 20 g, a kúpbóllO db orvosi vény nélkül is kiszolgál
tatbató. 

Csomagolás: 10 kúp 13,20 Ft, 100 J(úp 86,80 Ft, l tubus (20 g) 
9,50 Ft., l tégely (100 g) 34.80 Ft. 

HEPARIN K. Gy. 
inj. 

XXXIV. 

Összetétele: 1 gumisapkás" üveg (5 ml) 25 OOO NE heparin. 
solub., max. 75 mg natr. chlor., 15 mg kresoi. pttr., aqua 
dest. pro inj. ad 5 ml-t tartalmaz. (l ml = 5000 Nlil heparin.) 

,Javallatok: Thrombosis, embolia kezelése és megelőzése. 
.Adagolás: Középsúlyos esetekben napi 40 000-50 OOO NE 

(8-10 ml) 4 órás időkör.ökben 24 órára azétosztva i. ven. 
vagy cseppinfúzió formájában, s. cut. és i. musc. is alkal
mazható. Vitális indikációban vagy akut -embolia esetében 
a napi adag 80 000-120 OOO NE-ig is emelhető. A kezelés 
2--3. napján az adagot csökkenteni kell, dc a napi adag 
25 OOO NE (5 ml) alá ne menjen. A véralvadási idő gyakori 
meghatározása szükséges. A legnagyobb egyszoeri adag 4 ml. 

Ellenjavallatolu Belső szei-vCic fekélyes betegségei (ulcus 
duodeni,. colitis ulcerosa, ilcumfel{ély, rossr.inrlulatú daga
natok). Subacut bacterialis endocarditis. Súlyo.:; máj- és 
veseártalmak. Agy- és gerineműtétele Véralv .tdás zavarai. 

!Uegjegyzések: -+ Sz TK terhére csakis kivételesen, vitális· 
indil<áeióval rcndelhe~ő az esetben, ha a heteg nem szállít
ható gyúgyintézetbe. Lejárati Idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 x 5 ml gamisapkás üveg 214,90 Ft. 

HERBA SOLVENS D. XIX. 
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Sz. 
összetétehl: 1 zacskó (10,8 g) 4 'g sapona.r. alb. rad., 2 g serpyl. 

herb., 0,5 g menthae pip. fol., 0,5 g menthae crisp. fol., 
l g althaeae fol., 0,5 g malvae fl., l g tiliac fL, 0,5 g sa.mb. 
fl., 0,2 g ol. anis., 0,2 g ol. foeniculi, 0,4 g ol. menth. pip.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Köptető; bronchitis, brone1Íopneu111onia, pneu
monia, emphysema esetén, · 

Aclagolás~ Az egész csomag tartalmát 2 deci forró vízzel le
_for~áznt, f~l óráig állni hagyni, szűrés után cukorral izesi
tem. Felnotteknek naponta 4-szcr l evőkanál. Gyermekek· 
nek naponta 3-szor l kávéskanál. 

.1tlcgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető, 

Csomagolás: l zacskó {10,~ g) 3,10 Ft. 

HEXALGON Oh. 
inj., tabi. L 

Sz •. 
Össhzetétele: )l amp. (l ml) 0,02 g 1-Piperidino-3 3~diphenyÍ-

exanon(4 hydrochlor.-t, - ' 

h
l tabi. (0,1 g) 0,02 g 1-Piperidino-3,3-diphenylhexanon (4)· 

· ydrochlor.-t tartalmaz, 

Javatlatok: ~ütéte~ előtt és után fájdaiomcsillapitásra, ' 
betegek fáJdalmatban, görcso~dásra. ral{-

Adagol~s: 1-2 tabletta 3-5 óra tartamára csillapítja a fá'
dalmat. Átlagos" adagja na:ponta 2-3 x 1-2 tabi. vagJ 
2
1
-3 X l amp. bor alá vagy tzomba. Mfitét előtt 20 pcrccc). 
-2 amp. · 

lt[egjegyzés: ~ SzTK terhére szabadon rendelhetők. 

Csomagolás: b. 5;< l nl! amp. 6,80 Ft, b. 50 x 1 ml amp. 68,~ 1n 
10 tabi. 3.10 lit, 20 tabi. 5,40 Ft, 100 tabi. 18,40 Ft. •· 

HEXAMETHYLENTETRAMINUM K. Gy. 
tabl. 0,5 g Ph. Hg. V. 

XXX. 
Sz. 

Összetétele: l tabi, (0,5 g) 0,5 g heXameth. tetr.-t tartalmaz._ 

Javallatok: . ~\\gyutak akut és krónikns fertőzései cystitis 
pyelocystitts, ' ~· 

Adagolá~: 2-3 órán1{6nt l tabi. % pohár vízben. Ha a vizelet
lúgos k~mhatású, akkor acid. phospl_loricumot (5 : 200) vagy 
~~~~~á~~- chloratumot (5: 200) rendeljünk naponta több-· 

ltlogjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. • 

Csomagolás: b. 20 tabi. 2, 70 Ft, b, 100 titbl. Ii3,50 Ft, 

7 Gyógyszerkészítmények 
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. IIEXAMETON E. Gy. T. 
inj .. drazsé 

XVII . 

összetétele: 1 amp. (l ml) 0,025 g hexamethylcn·bis (trim~thyl
ammonium brom.)-t 
l drazsé (0, 8 g) 0,25 g heXamethylen-bis(trimethylammonium 
chlor.)-t tartalmaz, 

.Javallatok: Periferiás érszükületek, hypertonia (ahol a vcsc
miíködés nem csökkent lényegesen). 

;Ellenjavallatok: Súlyos szivmegbetegedés, arrhytmia, coronarm
betegségek, keringési elégtelenség, súlyos vesemegbctcgedés, 
·előrehaladott· agyi sclerosis, bénulással járó idegrendszeri 
bántalmak. 

Adagolás: A7. órzékenység megállapítására Yn ampA adunk 1 s. cut. vagy L m. Ra lényeges egyéni túlérzékenységet nem 
ta-pasztalunk (10-30 percenkénti vérnyomásmérés), ar. 
injekciós Icezelés napi 4 x l am p. i. m. adásával megindít
ható. Collapsusveszély mia.tt a.z adagolás megkezdése inté
·zetben történjék. 
Drazséból naponta 4-6-,sr.or %, makacs esetben 1 db 
szükséges. 

·Jttegjegyzés: +Sz TK terhérc csak indokolt esetben rendelhetők. 
Usomagolás: b. 20 X l ml am p. 19,90 Ft, b. 100 X l ml amp. 

99,50 Ft, b. 50 drazsé 50,90 Ft, 500 drazsé 509,- Ft. 

JHEXOESTROL Ch. XXXIX. 
inj. l rog _és 5 rog tabl. Sz. 

összetétele: 1 amp. (I ml) l, ill. 5 mg p-Dioxy-a,P-diacthyl
a,p-dihydrostilben, ol. pro inj. ad l ml-t, 
l tabi. (0,1 g) l mg p-Dioxy-a,p-diacthyl-a,p-d!hydrostil
ben-t tartalmaz. 

. Javallatok: Ovadalis hypofunctión alapuló menstruációs ;-;ava
rok, amenorrhoea, castratiO, klimax, dysmenorrhoea, sterili
tas, abortus habitualis, d'epressio, avariapriv arthritis és 
pruritus, psoriasis, aene rosacea, carcinama prostatae, an
gina pectoris, endangiitis obiit., pcrnio, Raynaud-kór . 

.-• .\dagolás: Tüszőhormonkészitmények adagolásának alap
elvei szcrint (L Hogival). l mg megfelel 10 OOO NE tüsző
hormonnak. Általában naponta 1 tabi., hetenként 1-'2 amp. 
i. musc. 
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lllcgjegyzésck: + SzTK terhére szabadon rendelhetők. Lr-
járati idő: 5 év. Zavarosod;j,s csetén meleg vízbe mártjuk 
az ampullát. Csak kristálytiszta oldat has11nálható. 

Csomagolás: h. 5 x l ml amp. l mg 8 40 Ft b ~o x 1 l 
1 mg 8•_1"- Ft. • • · _;) m amp. 

~O 5txbllm4l a5mo pF. t5 mg 9,50 Ft, b. 50 x I ml amp. 5 lll" 95 -Ft 
a · , , 100 tabi. 11,20 Ft. "' ' ' 

IDBERNAL :!!). Gy. T. 
dTazsé IV. 

Összetétele: l drazsé (0,3 g) 25 mg 3-chlor-N(3'dimeth ·I · 
propyl)-phenothiazin. hydrochlor.-t tartalma11. Y ammo-

Ja;:!~ftt;i~~ é!~{i~~~iés~b előáké_s6zíté~e, po~cnciált anaesthesia, 
h k ern Cl , haumatllms és postoperativ 

!kfc ~eze~éáe és megelőzése. Szülésy,eti érzéstelenítés 
~mpsm. .rm~ly eredetit hányás, alvásMvar, csecsemő: 

korr neurotoxrkosrs, akut pruritus, Psychés ered t" · l · 
állapotok, tartós altatás. e u rzga mt 

Adag~lás: Mindcn eset?en egyéni, a javalattól fü őe 1 ál· 
toz1k. Általában napl 1__:__2 dra11sé a ke!ldeti d~g t ~ 
lassan fel_lehct emelni 3-szor 2 drazséra. G~e~t~e::~!:~ 
1/ éves kong 1-2 mg{testsúlykg, 5 éven felül a felnőtt adag 

a-a vagy fele. 

Dl~gj~.gyzé~: +Sz TK terhérc szakrendeMsek szab,adon körzeti 
s uzcmr orvosok csak a fekvőbeteg gyógyi té t' 

szakrendelés javaslata alapján rendclhetik. n l\e ' vagy a 

· somagolás: 50 dra11sé 27,10 Ft; 500 drazsé 271,- F!;. 

IDGANYKENŐCS fehér D. XLII. 
Sz. 

Össz.etétcle: l ti.Ibus (20 g) 1 g l'Y'l'''"· ld h b h am oc lor. (hydrarg. 
IC_ lorat. ammoniat.), 9,5 g paraff. liquid., 9,5 g paraff. 

sohcL-t tartalmaz. 
Javallat: Hámlasztó dczinficiens . 
Adagolás: Külsőieg, kenőcs. 

ltlegjeg~zések: + SzTK terhére szabadon rendelhető - 20 
orvost vény nélkül is kiszolgáltatható. · g 

{Jsomugolás: l tubus (20 g) 3,- ]t't. 

.IDGANYOS KAUCSUI{TAPASZ Z. XLII. 
Collempl. hydrarg. Ph. Hg. V. Sz. 
Ös~Ó~rele: Kaucsuktapasz ( = Hg 20%) 1,5----;"2,5 g 100 cm2-

Javallat: l!'urunculosis. 
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,\dagolás:· A védőgéz eltávolítása után ·megfelelő nagyságú 
darabot fclragasztani. 

JUcgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 6 cm x 9 cm 1,60 Ft, l m X 18 cm 19,40 Ft, 

IDGANYTAPASZ D. XLII. 
Empl. hydmrg. Ph. Hg. V. Sz. 
összetétele: l rudaesim 5, ill. 10 g em:pl. hydrarg.-t t~trtalmaz. 
Javallat: Fnrunculusok felplihítására. 
Adagolás: Külsőleg: tapasz. 
ltlegjegyzés: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
{Jsomagolás: b. 10 x 5 g 12,80 Ft, b. 50 x 5 g 64,- Ft, b. 10 x 10 g 

23,90 Ft, -b. 60 x 10 g 119,50 l!'t. 

HISTAZOLIN lásd PÓTLÁS 192. old. 

HOGIVAL Ch. XXXIX. 
inj. l mg és 5 mg 
összetétele: 1 amp. (l ml) 1, ill. 5 mg oestron. acet., ol. pro 

inj. ad l ml-t tartalmaz. l amp. (5 ml) 5-szűrűs hatóanyag
mennyiségeket tartalmaz. l mg = l. O OOO NE. 

Javallatok: Ovadalis hypofunctión alapuló menstruációs zava
rok, dysmcnorrhoca, amenorrhoea, castratio, .klimax, j'uve-. 
nilis vérzések, ovarlogen sterilltas és fluor, kolpitis, (}epres
siók, abortus habitualis, pruritus, psoriasis, acne rosacea, 
ovariopriv arhtritis, hypertonia, glaucoma, keratitis ecce
matosa, koras'zülöttek fclnevelése, uic. duod, et ventr., car
cinama prostatae, migrain. 

Adagolás: Primaer amenorrhoea: 300 OOO NE-ig két hét alaÜ, 
utána Glanducorpin. Sec. amenorrhoea: 50 000-300 OOO 
NE hasonló kombinációban. Klimax: naponta 100-1000 
NE, a panaszok szün'tóig, Oligo-, hypomenorrhoea: Laqueur
kúra (lásd használati utasítást). Vérzés beálltakor a kezelés 
félbeszakítandó. 

11-Iegjegyzések: +szTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Zavarosodás esetén 
meleg vizbe mártjuk az ampullát. Csak kristálytlszta oldat 
használható. Lejárati idő : f'! év. · · 

{JsomugoUis: b. 5 x l ml amp. l mg 12,10 Ft, b. 50 X l ml amp. 
1 mg 121,- Ft, 1 x 5 Ii1l amp. l mg 5,80 Ft, 
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b. 5 x 1 ml amp. 5 mg 24,90 l!'t, b. 50 x 1 m1 amp. 5 mg 
249,- Ft, 1 x 5 ml amp. 5 mg 6,10 Ft. 

HOVALETTEN E. Gy. T. 
drazsé 

VI. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,248 g) 0,025 g extr. valerian. sicc., 
0,01 g extr. humuli tupuli sicc.-t tartalmaz. 

Ja~·allatok: Hysteria, neurasthenia, praeklimakterium, ideges 
mgcrlékenység, neuropathia. 

Adagolás: Nyugtatónak: naponta 3-szor 1-2 Urazsé. Altató
nalc : egyszerre 4--,--5 drazsé, 

!tlcgjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomago_Iás: b. 50 drazsé _4,60 Ft, b. 500 drazsé 46,- Ft. 

HUNGARDNAL Ch. 
tabi. 

II. 
Sz. 

Üsszeté.tele: l ta:bl, (0,3 g) 0,20 g amidazopll., 0,05 g allyl-
barbitural.-t (acid. diaUylbarbituric.) tartalmaz . 

.Javallat: Fájdalomcsillapitás. 
Adagolás: Naponta 3-4-szer 1 tabi. 
l11egjegyzés: t:§:l SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabi. 5,90 Ft, b, 100 tabi. 59,- Ft. 

Hl'DRARGYRUM OXYCYANATUM K. Gy. 
tabl. 0,5 g és l g Ph. Hg; V. 

LXIV. 
Sz. 

Összetétele: l tabi. (l, ill. 2 g) 0,5, ill. 1 g hydrarg. oxycyan.-t 
tartalmaz. · 

Javallat: Fertőtlenítésre. Csak külsőleg. 
ltlcgj_~gyzések: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Kozgy?gyszcrellátás terhére rendelhető, A tabletta és oldata 
kék szrnt1. 

Csomagolás:. b. 10 tabl. 0,5 g g,90 Ft, b. 100 tabi o 5 g gg- Ft 
b. 10 tabi. l g 14,30 Ft, b. 100 tabi. 1 g 143,:_• Ft. ' ' 

llYDROCODIN E. Gy. T. I. 
inj., tabl., cseppek Sz. tabl. 

Ös~~~~~~~:,: l amP. (1, ill. 2 ml) 0,02, ill. 0,04 g hydrocodein.· 

l ~abl. (0,15 g) 0,01 g hydrocodein. bitart.-t, 
l üveg (15 ml) 0,6 g hydrocodein. bitart.-t tartali-naz. 

Javallutok: Köhögéscsillapitás, fájdalomcsillapítás. 

101 



Adagolási Naponta 1-3 ml s .. cut., naponta 3-szor l,-2 tabi .• 
5-10 csepp. Gyermekadag megfelelően kevesebb. 

ltlegjegyzések: ~ SzTK terhére a tabl. szabadon rendelhető, 
az inj. és csepp csak indokolt esetben. 

{)so magolás: b. 5 x l ml am p. 12,!!0 Ft, b. 50 x l ml amp. 129,
Ft, 
b. 5 x 2 ml amp. 15,60 Ft, b. 50 x 2 ml amp. 156,- Ft, 
l üveg (15 ml) 2•1,30 Ft, 
b. 20 tabi. 8,80 Ft, b. 100 tabl. 44,- Ft. 

HYPANODIN D. 
inj., kúp 

II; 
Sz. 

összetétele: l amp. (l ml) 250 mg amidazoph., 250 mg urethan., 
5 mg coffein., 50 mg phenobarbituraln~ttr. (natr. phcnyl
aethylbarbituric.), 5 mg procain. hydrochlor. (cocain. nov. 
hydrochloric.), 0,025 mg scop. hydrobrom., 0,1 mg hyoscia
min. hydrobrom., aqu. dest. pro inj, ad l ml-t tartalmaz. 
l amp, (2 ml) 2-szercs hatóanyag-mennyiségeket tartalma!';. 
l ],úp (2,35 g) 0,6 g amida7.oph., 0,20 g phenobarbitural. 
(acid. phenylaethylbarbituric.), 0,05 g coffein., 0,0004 g 
hyoseiamin. hydrobrom., 0,0001 g scopol. hydrobrom.-t tar
talmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 
Allagolás: Naponta 1-2 ntl s. eut. vagy i. musc., vagy 1-2 kúp. 

ltlegjcgyzés: ++ SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
t=somagolás: b. 10 x l ml amp. 9, 70 Ft, b. 100 x l ml ~mp. 

97,- ll't, ' 
b. 10 x 2 ml amp. 13,30 Ft, b. 100 x 2 ml am p. 133,- Ft, 
fl kúp 0,50 l<'t, 100 kúp 130,- Ft. 

HYPEROL K. Gy. 
tabl. 

összetétele: l tabi. (1,01 g) l g hydrog. 
mid.-t (II,O~ =33-35%) tartalmaz. 

Javallntok: lfertőtlenítő, vérzéscsillapító. 
Adagolás: Külsöieg 1-10%-os oldatban: 

XLIV. 
Sz. 

perox, eonc. carba-

JUcgjcgyzés: SzT~ terhére szabadon rendelhető. Lejárati ídő: 
2 év. 

Csom~golás: 10 tabi. 4,50 Ft, 20 tabi. 5,70 Ft, 100 tabl. 25,30 Ft. 
500 tabi. 90,20 Ft. 
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HYPNOV AL K. Gy. 
tabl. 

IV .. 

Összetétele: l tabl. (0,26 g) 0,20 g acid, cyclohexenylaethyl-· 
barbitur--t tartalmaz. 

JavallatoJ[: Altatószer. Alvászavar, izgalmi állapotok mániás. 
depr~ssio és encephalitis utáni zavarok, }J~élelemérzé~, tachy-
cardta, tremor. . 

.t.dagolás: Felnőtteknek: %-l tabi. Gyermekeknek: %-Yz, 
tabi. A tablettikat kevés vízzben oldva vesszük be és cukros
vizet vagy mcleg teát itatunk utána. 

Jlegjogyzés: r§! Sz TK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 9,90 Ft. 

HYPNOVAL-CALCIUll K. Gy. 
tabl. 

IV. 

Összetétele: l tabi. (0,26 g) 0,20 g oalc. cyelohexenylaethl'L-
barbitur.-t tartalmaz. 

Javallatok: L Hypnoval. 
:Ucgjegyzés: ~ Sz TK terhére csak indokolt esetben rendelhető_ 
{)som~tgolás: 10 tabi. 9,90 Ft. 

HYPOPHYSIS PARS POSTERIOR COlllPOSITUS 
por K. Gy. XXXIX. 

Sz. 
Összetétele: l -fiola (0,5 g) 200 NE hypophys. partis post. 

pulv., hypophys. total. pulv. ad 0,5 g-t tartalma!';. 
Javallat:. Diabetes insipidus. 
Adagolás: Orrbaszippantásra, két ujj közé fogott kis csipetnyit 

(kb. 0,05-0,10 g) szüirség esetén naponta 2-3-szor a. 
beteg érzékenysége szerint. · ' 

Jlegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Gyógyszertári forgalomban nincs, esetenként a Gyógyá.ru
értékesitő útján megrendelhetö. 

Csomagolás: l fiola (0,5 g) 8,- Ft. 

INDIGOCAmUN K. Gy. 
inj. 

XXIX. 

Összetj'itele: l amp. (5, 10, ill, 20 ml} 0,02, 0,04, ill. 0,08 g 
natr. indigodlsulfon.-t tartalmaz. 
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:Javallat: Yesefunkció-vizsgálatokra. 

Adagolás: I. ven, inj, csetén 2~3 perc, L musc, inj. után 8-10 
. perc múlva zöldre, majd 15-20 per_c múlva sötétkékre 

festi az ureter katéterből kicsepegő vir.eletet, I; musc. ada
golás során procain. hydrochlor. (cocain. nov.) szívható fel 
ugyanabba a fecskendűbe az adagolás fájdalmatlanná 
tételére. 

~lcgjegyzések: +Szakrendelések biztositottak részére nem az 
SzTK terhére, hanem-a pro ambulantia szerekre meghatá
rozott mórlon sr.erezhetik be. 

'()so magolás: b. 50 x 5 ml amp. 73,60 Ft, b. 5 x 10 ml amp. 
17,40 Ft, b. 50x10 ml amp. 174,- Ft, b. 5 x 20 ml amp. 
24,50 Ft, b. 50 x 20 ml amp. 245,- Ft. 

lNSULIN Ch. 
inj. 200 NE 

XXXIX. 

·Összetétele: 1 gumidugós üveg (5 'ml) 200 NE insulin. cryst. 
0,005 g methyl. veratr., 0,01 g methyl. p. oxybenz., 0,05 m 
spir. concentratiss., 0,20 g glucos., aqu. dest. pro inj. ad 
5 ml-t tartalmaz. 

..lavallatok: Diabetes mellitus és szövddményei, coma diabe
tica, hizlalókúra, hyperthyreosis, hepatitis, cirrhosis hepatis, 
schisophrenia shock-kezelése. 

"-ldagoi{is: A beteg állapotától függűen (v&cukorvizsgálat). 
Jlcgjcgyzések: + Csalr az insulin rendelésére vonatkozó Eü. 

Min. rendeletben foglaltak szerint r.endelhető (1. 347. old.). 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő: l Yz év. 

'()so magolás: 1·x 5 ml gumidugós üveg 17,50 Ft, b. 5 x 5 ml 
gumidugós üveg 87,50 Ft. 

[NTRAJOI) E. Gy. T. 
inj. 

XVII. 
Sz. 

összetétele~ 1 amp. (2 ml) 0,48 :g hexaaethyl-diamino-isopro
pailol-dijod.·t ( = .J 237 mg) tartalmaz. 

.Javallatok: Lues, arteriosclerosis, véredények :megbetegedése, 
arthritis deformans. 

Adagolás: Naponként, vagy 2........:3 naponként Yz-1 amp. s, 
cut., i. musc., i. ven. 

"Jiegjegyzés: + Sz't'K terhére szabadon rendelhető. 
1Jsomagolás: b. 10x2 ml amp. 26,40 Ft, b. 100X2 ml amp. 

264,- }'t. 
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INTRANARCON Ch. 
inj. 

IV. 

összetétele: 1 amp. 1 g natr. 2-thio-5-cyclohexenyl-5-allyl
barbitur.-t száraz ampuiiánként, 10 ml aqua dest. pro inj.-t 
tartalmaz oldósl'ierampuliánként. 

.Javallatok: Rövid és tartós intravénás narkór.isra, éternar
kózis bevezetésére. 

Elllmjavallatok: 1. Schok. 2. Májparenchymamegbetegedés 
óvatosságra int, a máj" móregtelenl.tő képességének zavara 
miatt. 3. Septicus állapotok. 4. Dyspnoes állapot, kifeje· 
zett dekompenzáció. 5. Súlyos thyrcotoxicosis. 6. Fiatal gyer
mekkor (8-10 éven alul). 7. Súlyos tüdőtuberculosis. 8. 
Sectio caesarea. 9. Nyaki phlegmonelc és szájfenéki gennye
sedések esetén az intubálás nélküli ·intravénás narkózis nem 
tartható vcszélytelennek. 10, Rossz vénák és az Intranar
collnal szembeni resistentia. Ha szokásos adagra nem alszik 
el a beteg, nagyobb adagokkal a narkózis bekövetkezését 
ne erőszakoljuk. 

Adagolás: Megfelelő mütétl el6kész:ités Után a fritten készilU 
oldatból 70 kg testsúlyra vonatkoztatva 5-10 ml-t fecs
kendezünk be i. ven. lassan, 1 %-2 perc alatt. Ezzel a 
mennyiséggel 7-1.2 percnyi alvást érhetünk el. Ha a nar
kózist még ezután is folytatni ldvánjuk, 2-3 perces idő
közükben 0,5-1 ml oldatot fecskendezünk be, vagy Acthor 
ad narcosimmal folytatjuk az altatást. 

!Uegjegyzés: ~ SzTK terhére csak indokolt esetbon rendelhető. 
Vsomagolás: 5 x 1 g + oldószeramp. 98, lO Ft, 50 x 1 g + oldó

szera rop. 907,70 Ft. 

ISOLANID K. Gy. 
inj., tabi., csepp 

XV. 

összetétele: l amp. (2 ml) 0,0004 g digit. lanat. 0-glycosid. 
cryst., 0,24 g spir. concentratis., 0,30 g glycerin., aqua 
dest. pro inj. ad 2 ml-t, · 
l tabi. 0,25 mg digit. lanat. 0-glycosid.· cryst.-t, 
l üveg sol. {10, ill. 100 ml) 0,01 g, ill. 0,10 g digit. lanat. 
C-glycosid. cryst. hatóanyagat tartalmaz (l ml = kb. 30 
csepp = 1 mg hatóanyag). 

JM'allatok: (l. Digitalis drazsé) Cardialis insufficientia, pitvar
fibrlllatio, paroxysmalis tachycardia, myocarditis acuta és 
myopathia cordis chronica megfelelő esetei, 

Adagolás: Szokásos adagja napQnta 1-2 amp. i. ven., vagy 
felnőt-eknek : naponta 3 x 5-20 csepp vagy 3 x 1-2 tabi., 
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gyermekeknek: 3 xl-5 csepp (l tabi. 10 csepp Isolanid 
soL-nak felel meg). 

lllegjegyzésck: ++ SzTK terhére csak indokolt esetben r";m'
delhetők. Lejárati idő: 2 éy. 

Csomagolás: 5 x 2 ml am:p. 13,30 Ft, 50 x 2 ml amp. 104,20 Ft, 
40 tabi. 19,70 Ft, 250 tabi. 118,30 :&'t, 
1 üveg (10 ml) 29,- Ft, l üveg (100 ml) 245,30 Ft. 

ISONICID K. Gy. 
inj., tabl. 

XLV. 

összetétele: l amP. (2 ml és 10 ml) 50, ill. 250 mg isonieazid. 
(izonicotinsavhidrazid), 6 mg nati". chlor., aqu. dest. pro 
inj. a& 2 ml, ill. ad 10 ml·t, 
l tabi. 50 mg isonicazid.-t taitalmaz. 

Javallatok: Gümőkór pulmonális és extrapulmonális folyama
taiban. Injekciós készítményt akkor adunk, amikor a pero
rális adagolás nem célszcrü vagy nem allmlmazható ; így 
gyomor- és bélzttvarok esetében {g;tstritis, ulcus vontriculi 
et duodcni, cnteritis stb.), öntudatlan állapo~ban (menin
gitis tbc.) és csecsemőkorban. IIelyi kezelésre extrapulmo
nalis és csont-h.iületi tlJC.-ben, specifikus sipolyok, empyema 
és lymphomák esetéb{ln, ahol lokálisan nagy töménység el- · 
érésére törekszünk. A 'J'ebaminal-Isonicid kombinált keze
lés esctén - tapasztalat szerint - sok esetben előnyös az 
Isonicid parenterális adagolása. 

Adagolás: Az injekcióból terápiás célra általában napi· 250-
300 mg-ot, tellát 10-12 ml s. cut., i. musc. -vagy L -ven. 
adunk, figyelembe véve a perorális alkalmazáskor észlelt 
melléktünctckct. Lokálisan az egyéni és klinikai adottságtól 
függűen adagoljuk. ,Tablettából 5-10 ml/kg pro die fel
nőtteknel' és gyermel,elmek. A napi adagot három részre 
osztva étkezések után adjuk, dc beadható egy ada;gban is, 
Lehetőleg kombinációban kell adni Tebaminal·lal, Strepto
mycinnel -vagy igen he-veny, súlyos esetben mindkettővel. 
I~ fél évig is adható. Idegremlszeri zavarok - epilepsia, 
alkoholabusus stb. - esetén óvatosan kell az adagolást 
ell;:ezdeni. IIosszabb adagolás csetén figyelni kell a 
polyneuritis esetleges korai tüneteire {zsibbadás stb.), 
ilyenkor B.vitamin adagolás célszerű. 

lUcgjegyzésck: + Orvosi vényen Isonicid nem rendelhető. 
A járóbetegnek Isoniciddel történő kezelésót az illetékes 
tbc-gondozó intézet végzi. 

tlsomagolás: 5 x 2 ml amp. 8,20 Ft, 50 X 2 ml amp. 66,10 Ft, 
5 x 10 ml amp. 28,80. Ft, 50 x 10 ml amp. 277,- ll'&, 50 
tabi. 16,50 Ft, IUOO tabl. 330,- Ft. 

106 

ISTOPIRIN Oh. 
tabl. 0,5 g Ph. Hg. V.; és l g 

IL 
Sz. 

Összetétele: l tabi. (0,6, ill. 1,2 g) o 5 ill. 1 o g a,.id 
saL-t tartalmaz. ' ' - ' '" · acetyl-

Javallu.tok: IIüiéses és reumás megbetegedések fe'f·í"' é 
egyéb fájdalmak, lázas állapotok. ' l •·JRS & 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2-5-ször 1 tabi Gyermek--
nek naponta 2-5-ször ;4-1 tabi. (0,5 g). · 

Megjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. · 

Csoma!!:olás: b. 10 tabi. 0,5 g 2,50 Ft, b. 20 tabi. o 5 g 5_ Ft 
b. 500 tabi. 0,5 g 125,-o- 1ft, ' ' • 
b. 10 tahi. 1,0 g 3,40 Ft, b. 100 tabi. 1,0 g 34,- 1ft. 

JODOSTRUJ\IIT E. Gy. T. 
tabi. · XL. 

Összetétele: l tabi. (0,3 g) 0,66 mg ]{al. jod.-t tartalmaz. 
Javallatol•: Struma profilaktikus és terápiás kezeléséhez. 
Adagolás: Profilaxishoz: heti 1-2 tabi. Tci-ápiához · 

1-3 x 1 tabi. · 
ltlcgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
CsomagOlás: 50 tabi. 1,90 Fi, 500 tabi. 10,60 J<~t. 

Sz ... 

napi_, 

. JODPAl'AVllRINTHEOSAN E. Gy. T. 
drazsé xvn .. 

Sz. 
Összetétele: l. drazsé (0,92 g) 0,02 g papaver. hydrochlor 

0,10 g kal. JOd., 0,25 g thcobromin.-t tartalmaz. ., 
Javal!atok: ~ngina pectoris, angiospasticus folyamatuk ar-

tenosclcrosis, asthma bronchiale. ' 
Adagohís: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
ltleg~_cgyz_ésel•: + Sz'l'K terilére szabadon rendelhető 

Kozgyogy~.ze~ellá~ás terhére rendelhető. - 20 dra~sé orvosil 
vóny nélkul ls kiszolgálható. 

Csomagolás: 20 drazsé 11,20 Ft. 

JÓD-PÁRNA D. 

Összetétele: l amp. (l 
Ja,'allatok: Sebellátás. 

XLIV. 
Sz •. 

ml) l ml sol jOdi spir.-t tartalmaz. 
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c!.dagolás: Külsőleg._ . n 

i1Icgjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelheto. 
Csomagolás: b. 3 am p, 4,05 Ft, b. 6- amp. 8,10 Ft, b. 

16,20 Ft. 

JODTHEOSAN E. Gy. T. 
drazsé 

12 amp. 

XVII. 
Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,9 g) 0,25 g theobromin., 0,10 g kal, 
jod.-t tartalmaz. . 

.Javallatok: Arteriosclerosis, aortitis, angma pectoris, asthma 
bronchiale. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 dr~~:zsé. _ 
:iUegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendellwto. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 9,10 l!'t. 

J{ALMOPYRIN K. Gy. 
tabi. 

II. 
Sz. 

'Összetétele: 1 tabi. (0,65 g) 0,45 g acid, aeetylsal., 0,135 g 
calc. carb.-t tartalmaz. . 

. .Juvnllatok: Hllléses és reumás megbetegedések, fejfáJáS és 
egyéb fájdalmak, lázas állapotok. 

.Adagolás: Naponta 2-5 x 1-2 tabi., bevétel előtt kevés víz
ben oldva. 

'Jiegjegyzések: SzTK tŰrbérc szabadon relldelhető. 
KözgyógyszereHátáB terhére rendelhe_tő. 

Csomagolás: b. 10 tabi. 2,80 Ft, b. 20 tabi. 5,60 Ft, b. 100 
tabi. 28,- Ft. 

:KARIL E. Gy. T. 
tabl. · 

II. 
Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0,6 g) 0,1 g coffein., '0,3 g phenacetin., 
O 15 g amidazoph.-t tartalmaz. 

Juv~llatok: Spastikus migrain, fejfájás, egyéb fájdalmak, 
neuralgiák, láz. 

Adagolás: Szükség esetén 1 tabi., naponta legfeljebb 3 X 1 tabi. 
ltlegjegyzéscl{: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
.Csomagolás: 2 tabi. 1,50 Ft, b. 5 tabi. 3,75 Ft, b. 10 tabi. 

7,50 Ft, b. 100 tabl. 75,- l!'t, 
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KEFALGIN E. Gy. T. 
drazsé XVIL 

Sz •. 
Összetétele: i drazsé (0,455 g) 0,2 mg ergotamin tart., 5 mg

extr. bellad, sicc., 60 mg coffein., 150 mg amidazoph.-t. 
tartalmaz. 

Javallat: Migrén kezelése. 
Adagolás: Kezdeti adag egyszerre két drazsé. Amennyiben a 

fejfájás nem szllnil( meg, úgy a fájdalom teljes megszúnéséig_ 
félóránként 1-1 további drazsé bevétele szükséges. Az: 
exgotamin tartalom mlatt napi 6 drazsénál, összesen heti, 
10-12 drazsénál többet nem szabad bevenni. 

11-lcgjegyzés: ++ SzTK terhére szabadon_ rendelhető. 
Csomagolás: 12 drazsé 141,40 Ft, 100 drazsé 120,- Ft. 

LANACLARIN Oh. XV. 
inj., csepp, tabi. Sz~. 
Összetétele: l amp. (~ ml) mg 0,4 digit. lan. A+B+C glyeosid. 

eryst., 0,24 ml spir. coneentratiss., 0,27 ml glycerin., aqu. 
desé. pro inj. ad 2 ml-é. 
l üveg (15, ilL 100 ml) 7,5, ill. 50 mg digit. lan. A+TI+c· 
glycosld. eryst.-t, 
l tabi. (0,1 g) 0,5 mg dlgit. lan. A+ B+ C glycosid. eryst:-t-. 
tartalmaz. 

.Javallatok: l. Digitalis drazsé . 
Adagolás: Naponta 3-szor cseppbői %-1 ml vagy tablettá-

ból %-l tabi. (40- csepp = l ml = 1 tabl. = 0,5 mg glyco-· 
sida). Injekcióból nnponta 1-2 amp. L .ven. és L musc. 
Teljes kompenzálás elérésére 5-6 mg .szükséges, fenntartó
adag napi 0,5-1,0 mg. 

Megjegyzések: ++ SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
·Közgyógyszercllátás terhére rendelhető az inj. és csepp." 
Lejárati idő: 2 év, 

Csomagolás: b. 5 X 2 ml am p. 9, lO Ft, b, 50 x 2 ml amp. 91,- Ft, 
-b. l üveg (15 ml) 10,10 Ft, l üveg (100 ml) 40,50 Itt, 
30 tabi. 12,40 Ft, 250 tabi. 87,60 Ft. 

LEGATIN E. Gy. T. 
drazsé VI. 

Sz •. 
öSszetétde: l drazsé (0,3 g) 0,025 g extr. v!tlerian. sicc., 0,01 gc 

extr. humuli lupuli sicc., Q,05 g phenaeetin., 0,01 g pheno
barbitural.-t (acid; phenylaethylbarb.) tartalmaz. 

Javallatok: Sedativum, hypnotieum; neurasthenia, hysteria,. 
epilepszia. 

Adagolás: Sedativuniként: 3-szor napoitta 1-2 dra;:;sé~ 
hypnotieumként: 3- drazsé % órávallefekvés előtt. 



·ltlegjegyzések: t§l SzTK terhére szabadon rendelhető, - 20 
drazsé orvosi vény nélkül is kiszolgáltatllató. 

Csomagolás: b. 20 drazsé 3, 70 Ft, b. 100 drazsé 18,60 Ft, 
b. 250 drazsé 46,25 Ft, 

"MDOCAIN E. Gy. T. 

A~J~etétcle: l amp. mililiterenként 
mennyiségeket tartalmazza; 

diaethylamino-aceto-2,6-
xilidid, hydrochlor. 
natr, chlor. 
aqua dest. 

0,5% 

5 mg, 
8 mg, 

IX. 
Sz. 

a következő hatóanyag-

1% 

10 mg, 
6 mg, 

ad 1 ml 

2% 

20 mg, 
6 mg, 

10 ml, 20 ml, 10 ml, 2 ml, 10 ml 
20 ml, 

am:pullákban. 
JavallatoJ[: Helyi érzéstelenítés. 
ltlcgjcgyzés: + SzTK terhérc szabadon :rendelhető. Lejárati 

idő: 4 év. 

·Csomagolás: 0,5% 10 x 10 ml :n,10 Ft, 10 x 20 ml 54,10 Ft, 
l% 10 x 10 ml 35,- Jl't, 10 X 20 ml 62,40 Ft, 
2% 10 x 2 ml 15,10 Jl't, 100 X 2 ml 151,- Ft, 
10 x 10 ml 43,80 Jl't. 

'!LIDOCAIN - ADRENA!LIN E. Gy. 'l'. IX. 
Sz. 

a következő llató anyag-
inj. 
Összetétele: l amp. mililiterenként 

mennyiségeket tartalmazza : 
0,5% 

diaethylamino-aceto-2,6-
xylhdid. hydrochlor. 
adrcnal. 
kal. metabisulfuros. 
n atr, e hl or, 
aqua dest. 

5 mg, 
0,01 mg, 
0,5 mg, 
8 mg, 

1% 

10 mg, 
0,01 mg, 
5 mg, 

6 mg, 

2% 

20 mg, 
0,01 mg, 
0,5 mg, 
6 mg, 

a d l ml, 
10 ml, 20 ml, 10 ml, 20 ml, 2 ml, 10 ml, 

a m:p uli ák b a n. 

Javallatok: Helyi érzéstelenítés. 
ltlcgJcgyzés: ~>}t SzTK terilére szabadon rendelllető, Lejárati 
idő: 4 év. 

•tlsoma-golás: 0,5% IOXIO ml 31,80 Ft, !Ox 20 ml 57,-,------. Ft, 
l% 10 x 10 ml 35,60 Ft, 10 x 20 m1 63,60 Ft, 
2% 10 x 20 ml 15,90 Ft, 100 x 2 ml 159,- Jl't, 
10 x 10 ml 44,60 Ft. 
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l 
LOBELlNUlti hydrochloricum D. 

inj. 0,3 és l% XIV. 
Sz. 

Összetétele: l amp. {l ml) 3, ill. 10 mg lobelin. hy-drochlor.·t 
tartalmaz. 

Javalll!tok: ::tyarkózis, pneumonia, mérgezések stb. okozta 
légze~b~nu~as; ~Y?rm_ek~k és újs~ülöttelc aspl.~yxiája.. . 

Atl1agolas; ,1 Yo-os .tnJ.·bol 1-2 ml L mnsc., SZllkség szcnnt 
_Y:!-1 oranként ISmételve. 0,3%-os inj.·ból 0,5-1 ml s. eut., 
1. musc. Legnagyobb napi adag felnő~teknek 0,1 g, 

lUegjcgyzés: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5x1.ml amp. 0,3%860 Ft b 5x1 ml amp. 

1% 20,70 ]'t. ' •. 

LUIWLLIN E. Gy. T. XXI. 
alkali"lolvens drazsé 
Összetétele: 1· drazsé (0,6 g) 0,10 g panereatin., 0,05 g haemi

cclh~as., 0,05 g nat~. choleinlc., 0,0125 g natr. sulf. sicc., 
0,0125 g natr. CRrb. sicc., 0,025 g magn. pltosph.·t tartalmaz, 

Javallatok.: Emésy,t~si mi:rigyek elégtelen funkcióján alapuló 
dysp~psiál~.' acllyhák, meteorismus. flatulentia. 

Adagolas: Kozvetl~n étkezés után 3·S)".Or naponta 1-2 drazsét 
egészben lenyelm. . 

.illegjcg~·zés: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: b. 60 drazsé 21,40 Ft, 500 drazsé l•W,l.O Ft. 

LUTOURESUIN Ch. XXXIX. 
inj. 300 NE, 500 NE, 1000 NE és kúp 
Összetétele: l amp. I._ 300 illetv.e 500 NE gonadotr. e sero 

+ l am:p. II. (1,5 ml) 13,5 mg 11atr. biearb.·t, illetőleg 
l a-mp. I. 1000 NE gonadotr. e sero + 1 amp. II. (3 ml) 
27 mg natr. bicarb.-L tartalmaz. 
l kúp (2 g) 500 NE goJHtdotr. e sero-t tartalmaz. 

Jav~llatok: Primaer és secundaer amenorrhoea, pubertas tarda, 
khmax praccox, gcn\talis hypoplasia, hypoplasiás dys
menorrlloea, hyper-. es hypomenorrhoea, poly- és raro
menorrlloea, juveniHs vérZések, hormonális el'edet(i meddő
ség, adnextumor. 

Adagoh'is:_._I-.2 iiaponi{ént l amp. i. musc., 1-2 kúp. A .por
ampullab frissen kell oldani, az oldat enyhén opalizál. 

illegjcgyzés: ~>}t SzTK terhére csak indokolt esetbell rendelhető 
Lejárati idő; 2 év. 

{lsomugolils: b. 5 X l amp. I. 300 NE + 5 x 1 5 ml amp II. 
55,40 Ft, b. 50 X l amp. I. 300 NE + 50 x {,5 ml amp: II. 
554,- 1ft. 

lll 



5 x l amp, I. 500 NE + 5 x 1,5 ml amp. II. 71,80 Ft, 50 x 1 
amp, l. 500 NE + 50 X 1,5 ml amp. II. 643",- Ft. 
5 x l amp. 1000 NE + 5 X 3 ml amp. II. 113,- ll't, 50 x 1 
amp. 1000 NE + 50 x 3 ml amp. II. 1055,- Ft. 
10 kúp 96,70 ]'t, 100 kúp 876,40 Ft. 

MAGNOSTERIN Oh. 
kenőcs 

XLIV.' 

Összetétele: l tégely (500 g) 23 'g magn. chlor., 31 g magn, 
hypochloros., 78,5 g magn. oxyd.-t tartalmaz, 

Javallatok: Műtéthez, ambulanciákon, '· praxisban kézdezln
ficiens. Erysipelas, eryslpeloid, pyorrhoea alveolaris, 

Adagolás: A kezet ismételten vékony rétegben bedörzsöljüő 
vele, Azután melegvízzel 10 percig mossuk. Orbáncnál a bőr 
zsírtalanitása után felkenjük és párakötést teszünk fel. 

Megjegyzés: SzTK terhére a pro ambulantla szerekre meg
határozott módon szerezhető be, 

Csomagolás: l tégely (500 g) 41,90 Ift, l tégely (800 g) 49,40 Ft 

MAGNOZON K. Gy. 
tabl. 

XXI. 
Sz. 

Összetétele: l tabi. {0.67 g) 0.5 g magn. peroxyd. 25%-t tar
talmaz. 

Javallatok: Hyperaciditas, gastritls, ulcus ventricuU et duo
dcni, erjedésos és rothadásos dyspepsia, enteritis, colitis. 

Adagolás: Naponta 3-szar 1-2 tabi, 
Megjegyzések: SzTK. te.Fhére szabadon rendelhető. L_ejáraH 
idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 20 tabi. 4,50 .]'t, b. 100 tabi. 22,50 Ft. 

MEDIVALER E. Gy. T. VI. 
cseppek Sz .. 
Összetétele: 1 üveg (15 .!ü 0,0075 g atrop. sulf., 0,45 g pheno

barbitural. (acid. phenylaethylbarbituric.), 0,30 g menthol.. 
extr. valerian. fluid. (alc. 86,4%, száraz anyag 10%), ad 
15 g-t tartalmaz. l üveg (50 g) 3,33-szoros hatóanyag
mennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: A közPonti idegrendszer vegetatlv zavarai, vege
tatív dystonia, vasolabilitas, vasoneurosisok, Meniere-féle 
syndroma, essentialis hypertonia, trauma utáni vogetativ 
neurotikus tünetek, szívdobogás, szívfájás, hysteria, neur
asthenia, félolmi érzések. 
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Adagolás: Naponta 3-szor 25-30 csepp. 

ltlegjegyzések: ++ Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: l üveg (15 g) 13,60 Ft, 1 üveg (50 g) 38,10 Ft. 

MEDOBIS Oh. 
inj; XLV. 

Sz~ 
CJsszetétele: I. amp. (0,2, 0,5, l, 25 ml) o 27 b' 

acet. ( = Bt 0,09 g), 0,25 g alcohol , g tsmuth. tliall~ l
l· ml-t tartalmaz ml-ként. benzyl., ol. PIO mj .tri 

Javallntok: Lucs, to:nsil!itis, herpes zoster. 

1\llenjavallatok: Bi-túlérzélcenység, I. Dizol. 

Adagolás: Felnőttneir hetenként 2-3-szor, o 5 ml g e 
1 nek hetenicént 2-szer 2 óves korig o 05 m't 2 ' 5 ~ rme r-

0,10 ml, 6-15 évesnel< O 20 ml A b f , - vesnek 
~-~~~ a .g~ltte~~Ba a. fels5-kms6 t~rület~eectJ~~é!jé~~ Ih~~Ó~~ 

o 24 InJ. Atzenobenzollal eélszerli kombinálni. 

ltleg~egyzés: + Sz1'K terhére s:.:abaclon rendelbetű 
Kö.zgyÓ)':J~szerellátás terhére t·endolhctő a o 2 éo 'o 5 
LeJárati Idő : 2 év. • "' , ml i nj-

Cs~~~~~o~:_:· 10 x 0,2 ml amp. 12,50 Fl~. 100 x 0,2 ml am p. 

10 X 0,5 ml amp. 14-,80 Ft, 100 x 0,5 ml .amp. 123,- Ft 
100 >;;l ml,,amp. 159,90 Ft. 
l X 2o ml uvegdugós üveg 25,- J<'t. 

MENOTIIEOSAN E. Gy. T. 
drazsé XXXIX. 

Sz .. 
Összetét~Ic:. l drazsé (0,3 g) 0,02 mg oestrod~enol., 80 m 

~Jieobig~m., 20 mg pl_lenobarbiturnl., 0,25 mg extr. stryehnÍ 
. cc., mg pap;'l-venn., 0,2 mg ext.r. bellad. sicc., 1 m 
alain., 0,15 mg diacetyl.-dioxy-phenyl-isatin.-t tartalmaz. g 

.Ja.vallato!': A ldimakterium hormonális neurogén és kerlngésD 
zavaratnak egyidohi szüntetésérc. ' 

Adagohís:. Naponta 3-szor 1-2 drazs6. 

i1Ic~~egyzések: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető 
Közgyógyszerellátás terhérc rendelhető. ' 

Csomagolás: 50 dra.zsó 14,10 Ft. 

8 Gyógyszerlrészítmények 
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nrnNTANOL E. Gy. T. 
tabi. 

XLIV. 

összetétele: 1 tabi. (1,0 g) 0,01 g menthol., 0,02 g norcain. 
(aethylium p-aminohcnzoic.), 0,10 g natr. bor .-t tartalmaz: 

Javallatoln Angina, torok-, légcsőhurut, rekedtség, nyelési 
fájdalmak. 

Adagolás: Naponta többször %-1 tithlcttát lassan elsmpo-
ga.tni. . 

~lcgjcgyzés: SzTK terhére nem rendelhető. 
()sumagolás: 24 tabi. 4-,90 Ft, 250 tabi. 36,30 1ft. 

MERISTIN E. Gy. T. 
kúp, tabl. 

XIII. 
Sz. tabl. 

összetétele: 1 kúp (2,28 g) 0,5 ing 'atrop. methylnitr., 11,6 'mg 
codein. bas., 32,8 mg phenobarbitural., 3_5,6 papRver. b_as., 
200 mg amidazoph.-t, l tabletta (0, 3 g) 20 mg phe~obarbitu
ral., 20 mg papaver. hydrochlor., 200 mg amtdazoph.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Visceralis görcsök, dysmcnorrhoeas fájdalmak. 
Adagolás: Szükség esetén 1-2 tabi. vagy 1 kúy. 
Jtlegjegyzések: '++ kúp, t:ff:l tabi. SzTK terhére a tabi. szaba~ 

don, a kúll esttl{ indokolt esetben rendelhető. J. O tabi. orvosi 
vény nélkül kiszolgáltatható. 

Csomagolás: b. 5 kúp 17,30 Ft, b. 50 kúp 173,- l<'t., b. 20 tabi· 
13,- Ft, b. 250 tabi. 162,50 'Ft. 

METillONIN E. Gy. T. 
tabi. 

XXIII fL!. 
Sz. 

összetétele: 1 tabl. .(0,7 g) 0,50 g acid. u·amino-y-methyl
thiobutyric.-t tartalmaz. 

.Tnallatolr: Járványos hePatitis, tápláll;:ozási eg:l;'ensúlyzavar
ból eredő zsíros májdegcneráciok, hepatotoxtkus ~ny~gok. 
(széntetraldorid, kloroform, trinitrotol uo!,. tetraklorettlén, 
foszfor ar7.6nvegyülctek) mérgezések útJán keletkezett 
zsíros :m_ájdegcncrációk, májcirrhosis, súlyos égés. 

Adagolás: Fjclnőtteknek nayonta 3 X 2 tabi. Gyermekeknek 
kor szerínt 1~3 tabi. étkezéskor. 

Itlegjegyzés: + SzTK tcrMre szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 20 t.abl. 6,90 Ft. 
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1 METOTHYRIN K. Gy. 
tabi. 

XL. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,1.5 ·g) 0,01 g 1-metllyl-2-mercaptoimid
azol.-t tarta-lmaz. 

Javallatoh:-: HJ'pcrthyreosis, thyrcoidectomia előkészités·e, 
fiatal- és öregkori exoyhthalmiás golyva. 

Ellenjavallatok: Gra-viditas, leukopenia, bármily lázas állapot. 
Adagolás: Kezdő adag naponta 3-szor %-1 tabi. 1~2 hónapi 

kezelés utá-n, tartós javulás esetén az adag napi %~1 tablet
tára csökkenthető. Kezelési időtartam általában 4~12 hét. 
A }{ezelés során ajánlatos a -vérké:p hetenként.i ellenőrzése. 
Torokpanaszok (szárazság, anginás panaszÓl{) az agranul
ocytosis kezdeti jelei, ilyenlwr, valamint intercunens lázas 
megbetegedések esetén a kezelést azonnal félbe kell szakítani. 

!tlegjr.gyzés: +" Sz'fK terhére szabadon rendelhető. 
Csu magolás: 25 tabi, 9, 70 Ft, 50 tabi. 17.,30 Ft, 250 tabi. 

72,20 J!'t. 

MIKROFOLLIN Ch. 
tabl. mito és forte 

XXXIX, 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (o,-i g) 0,01 illetve 0,05 mg aethinyloc>~trol.-t 
tartalmaz. 

Ja\'allatok : Ovarialis hypofunctión alapuló menstruációs 
za-varok, dysmenorrhoea, amcnorrhoea (Glanducorpinnal 
kombinálva), klimax, carcinama prostatae lactatio meg-
t~züntotése, acne vulgaris. ' 

Adagolás: Klimaxos panaszok osetén l-3Xl-2 db mite 
tabi., egyéb ind.i]{ációk csetén n~tyonta 1.-3 x 1-2 db 
for'te tablcUa. _ 

lU~gJ,~gyzésel•: + SzTK ·terhére szabadon rendeii1titő. Lejárati 
Ido:5év. 

Csomagoliist 30 tabi. mlte 3,90 Ft, 100 tabi. mite 8,70 Ft, 
30 tabi. ·forte 7,20 .'!!"t, 100 taN. forte 18,90 Ft . 

MORI'illUM HYDROCHLORICUM D. 
inj. l% Ph. Hg. V., 2% Ph. Hg. V., 
3% Ph. Hg. V., 4% 

I. 
Si. 

Összetétele: l ampulla (1. ini) lÓ mg ill. 20 mg, 30 mg, 40 Ing 
m?rph. hydrochlor·., 7;5 illetve 6, 4,5, 3 mg natr. chlor., 
amd. hydrochlor. 0,001 n ad 1 ml-t tartalmaz. 

Javallat: J!'ájdalomesillapítá's. 
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Adaaolás: Szükség esetéu naponta 1-3-szor 1 amp, s. cut. 
:Ue!!:Íegyzés: 1:§1® SzTK terhére szabadon rendelh,ető. _A 4%--os 

inj.·ból 1 m1 a legnagyobb egyszeri adagot túllépi, 
Csomagolás: 

1% b, lO'x l ml 10,60 Ft, b. 50 x l ml 53,- Ft 
2% b. 10 x 1 ml 13,30 Ft, b. 50 x l ml 66, 50. Ft 
3% b. 10 x 1 ml 14,50 Ft, b. 50 x 1 ml 72,50 Ft 
4% b. 10 x 1 ml 15,90 Ft, b. 50 x l ml 79,50 Ft 

MORPHINUM HYDROCIILORICUM 2%+ L 
ATROPINUM SULFURICUM 0,05% D. z. 
lnj. Ph. Hg. V. 
összetétele: 1 amp. (l rÍll) 20 mg mor:ph. hydro.chlo~., 0,,5 mg 

atrop. sulf., 5,5 mg natr. chlor., amd. hydrochlor 0,001 n, 
ad l ml-t tartalmaz, 

Javallat: Fájda.lomcsillapitás. _ . 
Adaguilís: Szükség csetén naponta 1-3-szor 1 amp, s. cut.
illegje~yzések: ®~ SzTK terhére S1'óa.badon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 x 1 ml amp. 13,50 Ft, b, 100 x l ml am p. 

135,- Ft. 

MÓRPHINmi HYDROCIILORICUM 2% -1- L 
ATROPINUM SULFURICml O, l% D. Sz. 
inj. 

tbsszctétclt1: 1 amp. (1 ml) 20 mg morph. hydrochlor., l mg 
atropin sulf., acid. hydrochlor. n/1000 at1 1 ml-t tartalm"lz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. 
A1lagolás: flzükség csctén naponta 1-3-szor s. cut. 
i'Uegjegyzé~: t:§1t:§3 SzTK terhére szabadon rendelhető. 
(~somagolás:b.lOxl ml a.mp. lq,70 Ft, b. lOOXL ml amp. 

137,-- Ft. 

MORPHINUM HYDROCIILORICUM 2% -1-
SCOPOLAMINUM HYDROBROMICUM 0,05% 
inj. 

L 
D. 
Sz. 

Osszetétele: 1 amp. (1 ml) 20 -ffig morph. hydrochlor., 0,5 
mg scop, h~•{lrobi·om., acid. hydrochlor. n/1000 ad 1 ml t 
tartalmaz, 
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Javallat: Elmebetegek motoros nyugtalansága. 
Adagolás: Szükség esetén naponta 1~3-szor l amp, s, cut. 
ltlegjegyzés: 1:§::!:§:1 SzTK terhérc szabadon rcntlelhető. 

Csomagolás: b. 10 x l ml am p. 14,60 Ft. 

MUSTÁRPAPIROS D. 
Ph. Hg. V. XLIII. 

Sz. 
ÖSszetétele: 1 lap (100 cm2) 2 g sinapis nigr. scm.·t tartalmaz 

kaucsuk ragasztóanyaggal. 
Javallat: Bőrlzgató. 

,Adagclás: ,langyos vízbe mártva á kívánt hel~yre erősiteni 
5-10 percre. 

lllcgjegyzés: SzTK' terMr:e szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 lap (100 cm2)1 2,90 Ft. 

MYCOSID K. Gy. 
old., hintőpor XLII. 

Összetétele: l üveg (JOO ml) 4 g nntr. p-chlorbenzoic.-t, 1 szőró
doboz (100 g) 4 g natr. P-chlorbenzoic., 10 g zinc. oxid., 
86 g talcA tartalmaz. -

Jantllatolt: Mycoticus, felületi bőrfertőzésel{ (epidermophytia 
iJJguinalis' ct a.xill1nis, intertrigo mycotlca, pityriasis vcr
sicolor, trychophytia. superficialis). 

A1lngolás: Riilsőleg, Terápiás adagolás: Fertőzött teriiletek 
ecsetelése napouta 1-2-szer .vagy behintés, profilaktikusan 
hetenként 1~2-szer a testh3.jlatok beecsctelése vagy be
hintése. 

lllc{!jegyzés: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhetők. 
Csonutgolás: l üveg (100 ml) 11,30 Ft, 1 szóródoboz (100 g) 

15,80 Ft. 

NAPAHZOLIN E. Gy. '1'. 
oldat · XIX. 

Sz. 
Összetétele: 1 üveg (-10 ml) 0,01 g 2-naphtylmethyl-imidazolin. 

hydrochlor,, 0,29: g acid, bor.-t tartalmaz, 
,lavnllntok: Rhinitis, ' pharingit!s, laryngitis, conjunctivitis, 

keratitis ekzematosa. 
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Adagolás: Javallattól függően általában naponta többször 2-4 
csepp oldat az orrlyukba vagy a kötőhártyatasakba csep-- · 
pentve. 

iUcgjcgyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 3,80 Ft. 

NARCOGEN Chp. 
oldat · 

IH.~ 

összetétele: 1 üveg (25 g) 24,874 g trichloraethylen., 0,125 g 
thymol., 0,0006 g methylen. coerul.-t tartalmaz. l üveg 
(175 g) 7-szercs hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

=-Javallat: Analgesiás állapot elérésére, alkalmas bódítókészü-
lélekel szülési fájdalom csillapít(~sáru.. 

Adagolás: 20-30 csepp géztamponról belélegezve; kész(ilék-
ben előirás szerint. , · 

JUcgjegyzések: + SzTK terhó:fe csak indokolt esetben rendelhe
tő. Fénytől óvjnic Kizáróla{} kr!kszinű oldat használható, 

Csomagolás: l üveg (25 g) 9,90 ]'t, l üveg (175 g) 27,50 Ft. 

NASO,FAMOSEPT Chp. 
kenöcs 

XIX. 

összetétele: 1 tégely (10 g)· 0,0025 g phenylhydrarg, bm·ic., 
0,1 g ephed:r. sulf., 0,05 g menthol., 0,015 .g ol. bergam., 
1,5 g paraff. liqu., 5 g vasel. cholest., 3,33& g aqu. dest.-t_ 
tartalmaz. 

Javallatok: Rhinitis, melléküreg!Jlc akut és krónikus gennyes 
gyulladása, 

Adagolás:'' Külsőleg. Naponta 4-5-ször az üvegpálca segít
ségével a kenőcsöt az orrnyilásokba kenjük és könnyü 
külső massage-r.sal az orrnyálkahártyába dörzsöljiik. 

lUeg]egyzés: +- SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: l tégely (10 g) + üvegpálca 10,20 Ft. 

N ATRIUM BICARBONICUM E. Gy. T. 
inj; 2,5 % 

L. 
Sz. 

Összetétclli: l ampulla (250 ml) 6,25 g natr. bicarb., aqu. dcst. 
pro inj. ad 250 ml-t tartalmaz. 

Javallat: Intravénásan infusióhoz. 
Megjegyzés. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomugolás: l x ·250 ml 5,- .n. 
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NATRIUM CllLORATOll hypertonica D. 
inj. 10% Ph. Hg. V. 

XXXIV. 
Sz. 

f;sszetétele: l amp, (10 ml) l g natr. _chlor.-t tartalmaz. 
Jaynllat.: Vérzéscsillapítás. 
AdagoMs: Szilkség szcrint 1-2 amp. kizárólag i. ven. 
illcgjeg;yzések: Sz'l'K terhére szahadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: b, 5Xl0 ml ttmp. 14,- Ft, b. 10x10 ml amp. 

28,- Ft. 

NATRrDíK CHLORATUM isotonica D. 
inj. Ph. Hg. V.· 

XXXVI. 
Sz. 

Összctt"telc: 1 amp. (10 ml) 0,09 g natr. chlor., aqu.' dest. pro 
inj. ad 10 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Hiányzó folyadék pótlása, exsiccosis, laboratóriumi 
célokra. 

Adagolás: I. ven. 
1Uegjegyzés: SzTK terhérC szabalion rendclhet6. 
Csomagol{ls: b. 10 x 10 ml am p. 28,- Ft, b. 100 x 10 ml amp. 

280.- 1ft. 

NATRiml CITRICUli K'. Gy. 
inj. 3,3ro.-.-Ph. Hg. v. 

XXXIV. 

djsszetételc: r·amp. (5, 10, 20 ill. 100 ml) 0,033 g natr. citr.-t 
t~uta.lmaz ml-enként. 

Jayallnt: Véralvadás gátl;ísa. 
lUcgjegyzés: SzTK terh6I·e csak indokolt esetben remle'Jhető. 
Csomagolás: b. 10 x 5 ml amp. 21,50 Ft, b. 50 x 5 ml am p~ 

107,50 l<'t. 
b. 5 x 10 ml amp. 13,60 Ft, b. l!J x 10 ml amp. 27,20 Ft. 
b. 50 x 10 ml am p. 136,- Ft. 
b. 5 x 20 ml am p. 22,30 Ft, b. 10 x 20 ml amp. ;38,90 Ft~ 
l x .lOO ml am p. 20,20 J?(;. 

NATRIUM NITROSUM E. Gy. 'l'. 
inj. 4% Ph. Hg. V. és 10%. 

xvrr. 
Sz~ 

Összet.éf.ele: 1 am p. (lml) 0,0'! g, ill, O, 10 g natr, ngros.-t. t~r
talmaz. 
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.Ja\'ailafok: Hypertonia, angina. pectods. 

Adagolás: Naponta 1-2 amp. s. cut. 

lllegjcgyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhet.ő._ · 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a 4 %-os lll]. 

()somagolás: b. 10x1 ml ~mp. 4%· 11,60 Ft, b. 100xl ml 
amp. 4% 116,-Ft, b.10x1 ml amp. 10% 11.,60 Ft, b. 
100 x 1 ml amp. 10% 116,- Ft. 

NATRIUM SALICYLICUM Oh. E. Gy. T. II. 
inj. 10% Ph. Hg. V., alkalisolv~ns drázsé Sz. 
0,5 g Ph. Hg. V. 

összetétele: 1 amp. (1Ö ml) 1 g natr. salic., 0,014 g acid. salic., 
aqu. dest. pro inj. ad 10 ml-t, . 
1 drazsé (0,855 g) 0;5 g natr. saltc.-t tartalmaz, 

.Jal'allatok: Heveny soldzületi csúz, h(lléses megbetegedések, 
' izomfájdalmal,, lumbago, pleurit~s, iridoeycliiis, pol_yneuritis. 

Adagolás: H~tenként 3-szor 1 amp. kizárólag i. ven. Naponta 
3-5-szűr 1-6 drazsé. 

!Uegjegyzés: Sr.TK terhére sr.abadon rc:ndelhcWk. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a drazsé. 

{)somagolás: b. 10 x 1 ml amp. 24, UO Ft, b. 20 drazsé 'l ,40 1<'t, 
b. 100 drazsé 37,- Ft. 

NAUTISAN D. XXIV; 
kúp és gyermekkúp 

Összetétlll c: 1 kúp (2,4 g) 0,1 g coffein, l g alc. trichlorisobutyl.-t. 
1 gyermek }(úp (0,9 g) 0,015 g coff. n~tr. benz., 0,05 g alc. 
trichlorisobutyl.-t tartalmaz. 

.Javallatol>: Hányás, hányigor csillapítása. 

Adagolás: Szükség esctén naponta 1-2-szer l kúp. 

itlegjegyzéseii: t:§:l SzTK terM-re_ a kúp cs~k in~~kolt esetben, a 
gyermckkúp szabadon rendelhető. LeJárati Idő: l év. 
Közgyógyszerellátás terh6re rendelhetők. 

Csomagolás: b. 5 kúp 27,80 Ft, b. 50 kúp 278,- Ft, 5gyermek
kúp s,~ :wt. 

120 

NEO-ADIGAN K. Gy. 
inj., cseppek XV • 

Sz. 
Összetétele: l amp. (2 ml) 0,4 mg digit. lallat. A+ B+ C glycosid .. 

cryst., 150 mg spir. concentratiss., 340 mg gl~·cerin., aqu. 
dest. pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz. 
1 üveg (15 ml) 0,0075 g digit, lanat. A+B+C glycosid. 
cryst.-t tarta-lmaz. l üveg (100 ml) 6,66-szoros hRtóanyag
menny!ségeket tartalmaz. l ml = kb. 35 csepp = 0,5 mg 
hatóanyag. 

Javallatok: A digitáliszterápia javallatai. Teljes kompenzálás 
elérésére ál~alában 6 mg szükséges, fenntartó adag napi 
0,5-1,0 mg. 

Adagohís: Napi 1-2 amp. i. ven. vagy i. musc. Cseppből 
naponta 3 x 15 csepp. 

lt[egjcgyzések: ++ SzTK tprhére szabadon rendelhetők. 
Lejárati idő: 2 év. 
Közgyógyszerellátás tcrhóro rendelhetők .. 

Csomagolás: b. 5.x 2 ml am p. 8,00 Ft, b. 50 x 2 ml amp. 86,- Ft, 
l üveg b. (15 ml) 10,10 Ft, l üveg (100 ml) 40,50 Ft . 

NEOCAUBOLAX K. dy. 
ta b l. XXV. 

Sz. 
összetétele: l tabi. (0,5 g) 0,02 g extr. rhei sicc., o,o5 g sulf11r 

praecip., 0,1.0 g sennae fol., 0,19 g carbo activ.-t tartalmaz. 
JavallatoJr: Obstipatio, flatulentia, meteorismus, bélerjedés 

intestinalis autointo+icatio. ' 
Atlilg11!ás: Naponta 3-szor 1-3 tabi. étk. után, vagy estén

ként 1-4 tabi. 
Nlegjcgyz6s: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csumagolás: b. 40 tabi. 5,.20 Ft, h. 100 t.abl. 13,- Ft. 

NEOGRANORUON D. 
kenőcs 

XLII. 
Sz • 

összetétele: tubus (25 g) 0,9 g extr, pancreatis, 2,5 g extr. 
testiculi, g ol. oliv., 300 N1!J. axerophth. (vitamin A), 
100 NÉ ealciferol. (vHamin D)~ 3, 75 g zinc. oxyd., 2,5 g 
adeps -lanae anh., O, 125 g cholestedn., 12,375 g vasclin 
flav., 0,15 g ol. eucalypti, 0,1 g ol. lavandulae, 1,6 g aqu. 
dest.-t tartalmaz. l tégely (1000 g) 40-szeres hatóanyag-
mennyiségeket tartalmaz. · 

Javallat: Sebkenőcs, 
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Adagolás: Rülsőleg. 
ltlegjegyzes: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 25 g or~ 

vosi vén:y nélkül is kiszolgáltatható. 
Csomagolás: l tubus (25 g) 0,10 Ft, l tégely (1000 g) 128,20 Ft.· 

. . ' 
NEOGYNOFORT K. Gy. 

inj., csepp 
XXXI. 

Sz •. 
ÖsszCtétcle: l amp. (l ml) 0,25 mg ergotamin.-tartaratot és 

O, 1.25 mg ergometrin maleatot tartalma-z. 
l üveg (10 ml) 0,25 mgfml ·ergotamin tartaratot és 0,125 
mgfml ergometrin maleatot tartalmaz. 

Javallat: Atonia post partum, g}Tcrmekágyi Vérzés, lepény~ 
levála.sztás, sectio caesarea, abortus incomplctus. Nőgyógyá
szat : menor:rhagia és met:ro:rrhagia, 

Atlagolás: Általában· 0,5-1 ml L musc. súlyos esetekben igen 
lassan L ven. Terhességtől független és gyermekágyi méh~ 
vérzések esetén ugyanígy, vagy perorálisan 2-3 Sl\Ol' 15-30 
cSepp naponta. 

ltlegjegyzés: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: l óv. 

Csomagolás: 5 x 1 ml amp. 15,60 Ft1 50 x i ml amp. 136,80 l!'t, 
10 ml sol. 18,00 -Ft. 

NEOJODIN E. Gy. T. 
inj. 

Összetétele: l amp. (2 ml) 0,40 g· hexamethyl-1,3-diamino
isopropanoldijod. (=J 0,236 g), 0,003- g natr, sulfuros., 
aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Lues, arteriosclerosis, véredények megbetegedése, 
arthritis deformans. 

Adagolás: Naponta vagy 2-3 naponként %......::.1 ampulla 
s. cut., i. musc., i. ven, 

!Uegjcgyzés: +' SzTK-'terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: b. 10 x 2 ml amp. 26,40 l<'t, b. 100 X 2 ml amp. 

264-,- Ft. 

NEOJIIAGNOL Oh. XLIV. 

' 

tabi. l g Ph. H g. V.· Sz. 
Összetétele: ] tabi. (1,04 g) 1 g chlorogen.·t tartalmaz. 
Javallatokt JJ'crt;őtlenítő, kéz-, seb-, hólyag-, ·hüvely-, méh-, 

toroköblítés, f11nmeulosis, lemosások, }las-, pleu:ra-űr át~ 

}22 

mosása lnütét kapcsán, fogfchérítés, gyökérkezelés, mii
szerek, gumieszl{ÖZÖk, használati tárgyak (fodrászeszközök)
fertőtlcnítése, ivóvíz csirátlanítása., mustárgázsérülés keze
lése. 

Adagolás: Külsőleg! %-2 tabi. l liter viiben oldva. 
lllegjegyzések: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére :rendelhető. Bábatáskál{ :részére 
hivatalosan előírva. 

{lsomagolás: b. 10 ta.bl. 4,20 Ft, b. 50 tabi. 21,- 1ft, b. 100 
tabi. 42,:_______ l!'t. 

NEOPERIIEPAR K. Gy. 
inj. 2o- y 

XXXV. 

ÖSszetétele: l amp. (2 ml) 2 ml extr. hepatis fluid. standard. 
(= 2Q gamma vitamin Bu), 0,01 g phenol.~.t tar~alrilaz .. 

Javallatok: Anaemia perniciosa, más mal{rocytaer anaemiák, 
ólommérgezés, herpes zoster, tonicum. 

AdagOlás: Naponta 1 amp. i. musc. vagY depot kezelésre 
6-10 ml i. gli1t. 2-4 heti időközökben. A terápiás ered
ményt a, :reticulocytakrizis és a

1 
vörösv:érscjtszám emclkedé3 

szabja meg. · 

ltlcgjcgyzések : + SzTK terhére csak klinikai, kórház 
vagy szakrendelés bizonyítványáva-l igazolt anaemia 

perniciosa, pcrniciosa-típnsú tcrhességi vérszegénység, aga
strieaS anaemia, valamint ólommérgezéses- eredetű súlyo
sabb fokú anaemia esetében rendelhető szabadon. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejár-ati' idő :·2 év .. 

Csom~~·gotás: b. 3 x 2 ml am p. 16,70 Ft, b. 5() x 2 ml amp. 
2~_8,50 Ft. 

NEOPERHEPAR K. Gy. XXXV.~ 
inj. 60 y 

Összetétele: l amp. (2 ml) 2 ml extr. hepatis fluid. st~mdard .. 
( = 60 gamma vitamin B u), 0,01 g phenol.-t tnrtalmaz •. 

Javallatok: Anaemia perniciosa, más makrocytaer anaemü\k, 
ólommérgezés. 

Aclagolás: Naponta 1 amp. '(60 gamma) i. musc. vagy depot 
kezelésre 1-:-2 amp. (= 60-120 gamma) L glut. 2-4 heti 
időkö·zben. A terápiás eredményt a reticulocytakrizis és. 
a vörösvérsejtszám emelkedése szabja meg. 
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Jtlcajeg;zések: ~+" SzTK terbére csak előzetes főorvosi enge~, 
d'éllyel rendelhető, Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 3 x 2 ml am p. 48,80 Ft, b. 50 X 2 ml amp. 
813,30 lJ't. 

:>'IEOPHEDAN Oh. 
tabi. 

v. 

Összetétele: 1 tabi. (0,40 g) 0,25 g pllenyl-acet:yl-carbamid.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Genuin és organikus ercdetü ·epilepszia eg'yéb 
, szerekkel nehezen befolyásolhatÓ; formáJ. ' 
Jmcnjavallatok: Májműködés zavarai, személylség zavarai. 
Adagolás: Napi 1-4 tabletta, óvatosan emelkedő adagol~s~ 

ban a görcsök mcggátlá.sáig. Scvcnallal (este 0,1 g) valammt 
Diphcdannal, brómmal kombinálható. Személyiségzavar, 
májártalom, kiütós esetén Ieukocytas7.ám csöJ\ltcnésekor az 
adagolást meg kell szüntctni. A kezelést célszerű kórházban 
kezdeni; fehérvérsejtszám és májfunkció a gyógysze!' sze-. 
désc folyamin rendszeresen ellenőrzendő. 

'ltlcgjegyzés: + Sz'l'K terhére 'csak indokol t esetben i-endAlhető, 
Csomagolás: 25 tabi. 12,80 Ft, 250 tabi. 07,00 Ft. 

NEOSPEKT E. Gy. T. 
inj. 

XXXIII. 

Összetétele: l' amp. (3 ill. 20 ml) 1,05, ill. 7 g diaethanola.min, ' 
3,5-dijod-4-pyridon-N-acet.-t (~J' 0,525, ill. 3,5g) tartalmaz, 

J'avallntok: A vesemedence, húgyutak és hólyag, továbbá erek, 
ízületek és sipolyolt Rtg.-ábrázolására, ' 

Ellenjavallatol~:: A .vese súlyos kiválasztási elégtelensége, A -vese 
károsodásával járó súlyos beteds6g és a jód iránti érzékeny~ 
ség különös elővigyázatasságra int. Tbc. és terhesség ki· 
záró ok. 

Adagolás: Megfelelő előkészítés után intravénásan : Csecsemők· 
nek 2~3 ml. Gyermekeknek: 1-2 éves 8 ml, 3-12 éves 
10 ml, 12-15 éves 15 ml, idősebbeknel~: felnőtt adag = l amp. 
á 20 ml. A befecskendezés 3-5 percig tartson a testhőmér· 
sékletre melegített inj. oldatbóL Tiefecskende.zésre csak deszt. 
vízben kifőzött fecskendő használható. 

!Uegjegyzések: + Szakrendelése a biztositOttak részére nem 
az SzTK terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meg
határozot módon szerezhetik be. 

Csomngoh'is: 1 x 30 ml amp, 15,90 Ft, l x 20 ml am p. 82,70 Ft. 
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NEOTONOCAIN K. Gy. 
inj, VI. (l%) 

IX .. 
Sz~ 

VIII. (2%) Ph. Hg. V., X. (4%) 
Összetétele: l amp. milliliterenkénz a követker.ő hatóanrng--

mennyiségekct tartalmaz : 

I% 2% 
procain, hydrochlor. 10 mg, 20 mg, 
adrenal. 0,025 mg, 0,05 mg, 
lwl. metabisulfuros. 1,2 mg, 1,2 rug, 
natr. chlor. 6,5 mg, 4,2 mg, 
aqu. dest. pro inj, a d 1 m 1. 

az l %-os 5, 10, 25, 50 ml-es 
a 2%-os 2, 5, 10, 25 ml-es 

4% 
40 mg, 
0,025 mg, 
1,2 mg, 

a 4%-os 2, 5, 10 ml-e.s ampullál(ban . 
.Javallatok: Helyi érzéstelenités. 

Megjegyzések: + SzTK terháre szabadon rendelhető. Köz
gyógyszerellátás terhére rendelhető az inj. X. lejárati idő :: 
4 év. 

Csomagolás: 
VI. (l%) 10 x 5 ml 23,40 Ft, 

10 x 10 ml 31,80 Ft., 
l x 26 ml 6,80 Ft, 

100 x 5 
100 x 10 

l x 50 
100 x 2 
l-GO X 5 
100 :x 10 

ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 

174,00 Ft 
250,10 Ft 
12,- Ft 
11,90 Ft 

187,70 Ft 
242,50 Ft 

VIII. (2%) 10 x 2 ml 15,10 Ft, 
10 x 5 ml 24,50 Ft, 
10 x 10 ml 31,- Ft, 
1X25ml 9,70Ft 

x:·_(4%) b. Iox 2ml 15,-Jn, b. 25 x 2ml37,fi0Ft 
b. 100 X. 2 mll50,- Ft, b. 10 x 5 ml25,80 ]'t 
b. 100 X 5 ml_ 258,- lJ,t, b. 10 x 10 ml 3 <t, 30 Ft 
b. 100 =10 ml 3<t3,- Ft 

NEOTONOCAIN K. Gy. 
ta b!. IX. 

Sz~ 
Összetételfl: l tabi. (0,138 g) 125 mg procain. hydrochl. 0.125-

mg atlrenal, 0,375 mg acid. bor., 12,5 mg natr. thiosuÜ".-t;, 
tartalmaz. 

Ja\'allat: Helyi érzéStelenítő oldatok készftéséllez. 100 ml oldat. 
elkészít.éséhcz szliil:séges mennyiség : 0,2ú %-os 2 tabi.,. 
0,5%-os 4 tabi., 1%-os 8 tabi., 2%-os 16 tabi, 

Adagolás: A megfelelő mennyiségű tablettát neutrális fiz. 
sóoldatban oldj uk és ha Szükséges sterilizáljuk. 

JUegjegyt.és: ++ Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. Csak 
injekciós és külsőleges oldat készítéséhez használható. 
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 10 tabi. 4,10 Ft, 100 tabi. 21,- Ft. 
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l'fflOTONOCAIN SINE TONOGENO K. G,). 
inj. 2% Ph. Hg. V. 
össZetétele: l· amp. (2 m) 40 mg procain. hydroclll., 9,6 mg 

natr. chlor., aqu. dcst. pro inj .. aJ 2 ml-t tartalmaz. l amp, 
(5 ilL 10 ml) 2,5 ill. 5-szörös ha\óanyagmennyiséget tar

talmaz. 
lanllat: Hclyiérzéstclcnítő, 
Uegjegyzés: + SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
Csomagolás : 10 x 2 ml amp. 15,30 Ft, 100 x 2 ml amp~ 

113,30 l<'t, 10x5 ml am:p. 25,20 Ft, 100X5 ml amp. 193,50 
Ft, 10 x 10 ml am:p. 32,60 Ft, 100 x 10 ml amJ). 257,- Ft·. 

:NEOTONOCAIN SINE TONOGENO K. Gy. IX. 
tabl. Sz. 
összetétele: 1 tabi.\ (0,125 g) 0,125 g procain. hydrochl.-t 

tartalmaz. 
. Javallat: L Neotonocain tabi. 
Adagolás: l. Neotonoacin tabi. 
Ucgjeg:fzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Csak 

injekciós és külsőleges oldat készítéséhez használható. 
Csomagolás: 10 tabi. 5,30 Ft, 100 tabi. 19,- F~. 

:NEOTROPARIN Ch. 
inj., tabl. 

XIII. 

Összctétdc: l a.m:p. (2m) 0,4 g 6,7-diaethoxy-1-(3,4-diaeth~ 
oxybenl;yl)-isocbinolin hydrochlor. (Pcrparin), 0,06 g urctha.n.;· 
0,0015 g methylho·m~ttrop. brom -t, 0,2 g spir eonccntratiss,, 
aqu. dcst. pro inj. ad 2 ml-t, 
l tab·. (O 23 g) 0,04 g 6,7-diaethoxy-1-(3,4-dlaethoxybenzyl)~ 
isochinolin. hyrochlor, 0,0015 g methylhomatrop brom..-t 
tartalmaz. 

lavnllutoJ~;: Pylorusspasmus, uiclis ventr.··ct duod._, kőkólikák, 
posto1Jcrativ bélgörcs, cholecystitis, hyperemesis gravidarum, 
asthma bronchiale,. eriterltis, obstip. spast,, dysmcnorrhoe[j., 
szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, túlerős fájások. 

Adagolás: N'aponta 2_:_3-szor 1-2 tabi., ill. 1.....:2 amiJ, s.· 'out., 
L musc., 1 amp. L ven. lassan liefecskendezve. 

!Ucgjcgyzés: Jo!ocJo!oc SzTK terhére csak indokolt esetben rendel-
hetők. ' 

:!26 

oUsomagolás: b .. 5 x 2 ml amp. 15,10 Ft, b. 50 x 2 m 
Ft. amp. 151,-

20, tabi. 17,10 Ft, 100 tal1l. 73,00-Ft. 

NEUPON E. Gy. T. 
drazsé 

vr. 
Sz. 

Összetétele: l drar.s~ (0,03 g) 205 mg ealc: glycer, phosph. 
erysL (H20), 124 mg ammon. brom., 298 mg natr, brom.-t 
tartalmaz. 

Ja;-nllatok:- Ideges-ség, c'horca, epilepszia, pettussis anaphro~ 
Uisütcum, ncurasthcnia, hysteria, alvászavar. · ' 

Atli!golás: Naponta 3·szor 1 drazsé. 
lt_legjcgy_~~;és: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 7,50 Ft, 100 drazsé 23,50 Ft. 

NIKOTINSAV AMID K. Gy. 
inj., tabl. 

XXXVIII. 
Sz. inj . 

Összetétr-le: .l amp. (l ml) 0,1 g nicotamid.-t (pyridin-.B-karbon-
savamid). · 
l tabi. (0,23 g) 0,20 g nicotamid.-t tartalmaz. 

Jn;-alla~ol': l'cllagra, pellagrás glossitis, stomatitis, sclerosis 
mnlt1plex, szulfamid~ és ;n-zenobcnzolintolcr:mtia . 

. ttlagalás: Naponta vagy másodnaponta 1 ampulla s. ·cn t., 
L musc. vagy i. ven. Naponta 1-_3-szor l tabi. 

lUcgjegyzés: SzTK terhére az inj. ;<~zabadon, a tabi. csak 
indokolt esetben rentlelheW. · 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető a tabi. 

(:so magolás: 5 X l ml'amp, 9,90 l<'t, 50 x 1 ml am p. 63,40 Ft, 
20 tabi. 10,- F.t, 100 tabi. 80,70 Jrt. 

NII,ACID Ch. 
tabl. 0,05 g és 0,25 g· 

XLV. 
Sz. 

Összetétele:_ l tabi. (0,18 ill. 0,30 g) 0,05 g és 0,25 g acid. 3~
acetylammo-4-oxyphenylarsinie.-t tartalmaz. , 

Javallatok: Luos, Phmt-Vincent angina, 
Adagolás: Lucs: Felnőtteknek: 3 nap egymásután éhgyo

mona 2~3 tabi. á 0,25 g; 3 nap szünet után ismétlcntlő 
56 tabi. üsszmcnnyiségig ( = 1.4 g), A napi adagot mindig 
cg~s7,erre kell bevenni. Újszülöttek: a Prof. Gegesi Kiss
előirás ajánlatos. Egyéb javallatoknál ált. na.pi 1~3 tabi. 
á 0,25 g étle után 4-10 napig. 
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i'lleg,legyzések: ++" SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellá-tás terhére rendelhető. 

{'somagolás: 2o tabl. 0,05 g 6,70 Ft, 30 tabi. 0,25 g 28,70 Ft, 

NITON E. Gy. T. 
drazsé 

XVII.' 
Sz. 

Osszetétcle: 1 dmzsé (0,9 g) 0,128 g theobromin., O,OS'í g kal. 
brom., 0,02 g phenobarbitural (actd phenylaethylbarb) 
0,15 g natr. rhodanat.-t tartalmRz. 

Ja\'allatok: Hypertonia, angiospasmus, arteriosclerosis, 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
ltlegjcgyzés: ,t§:l Sz TK terhére szabadon rendelhető., 
()somngolás: 20 drazsé 12,90 ]'t,. 100 drazsé 48,30 Ft. 

Nl'l'ROMINT E. Gy. T. XVII. 
tabl. 0,5 mg Ph. Hg. V. és l mg~ Sz. 
Összetétele: l. tabi. (O, l ill. 0,13 g) 0,5 mg; ill._ 1 mg nitro

glycer.-t tartalmaz. 
Jnl'RIIaf.ok: Angina pectoris, angiospasm~s. 
Adagolás: Szül{ség szerint 1-2 db 0,5 mg-os, 1 db l mg-os 

tablettát szétrá,gva a szájban tartani. (Naponta legfeljebb 
6 db O,fi mg-os, 3 db l mg-os tablettát.) 

ltlegjegyzések: ++- SzTK terhére szabadon rendcnlető. 
Közgyóg~yszcrellátás terhére rendelhető a 0,5 mg-os' tabi. 

fJsomagolás:_ 50 tabi. 0,5 mg 5,40 Ft, 100 tabi. 0,5 mg 0,70"F"t, 
50 tabi. 1 mg 5,60 Ft, 100 tabi. l mg 7,10 Ft. 

NOI)I~~D E. Gy. T. 
ken o os 

XXVIII. 
Sz. 

Összetétele: l tubus (15. g) 0,002: g adrenal, hydrochlor,, 0,025 g 
azulen. (ol. acllill_ conc.-ban), 0,15 g tetracain. hydrochlor., 
0,225 g D-chloramphcnicol., 0,30 g camphor., 1,5 g bismut.h. 
subgall., 0,14 g cer. alb., 5,66 g vasel. alb., 7 g adcps. Ian.-t . 
tnrt~tlmar.. . 

.lnvallat.ok: Nocli hacmorrhoid., pruritusani, periannJis eccrma. 
Adagolás: KiHsőleg. Babnyi mehnységgcl az anust és UJlUS

nyílást naponta többször bekcnjük. 
Megjcg~·zések: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejá

rati idő: 2 év. 
fJsomagolás: ·l tubus (15 g) 8,40 Ft. 
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NOHAJlM lásd HEli!OIUD 

NOVALGIN lásd ALGOPYIUN 

NOVASCABlí"- E. Gy. T. 
emulzió 

XLII. 

fhszet-étele: 1 üveg (70 g) 0,75 g dimenthyl, phtal., 21,25 g 
benzyl. b enz., 0,5 triaethauolamin., 2.0 g acid. olein., 45.5 g 
aqu. dest.-t tart~tlmaz. l üveg (500 g) 7,1-szeres mennyi
ség(i hatóanyagat ·tartalmaz. 

Javallat: Scabies. 
.-\da.gohís: l\feleg fürdő 1itán a testet bekenjüli: Novascahin

nal. 30 perc múlva a bedörzsölés megismétclcndő, 12-1-! 
ór:t múlva fürdő~ és fehérneműváltás. 

itlegjcgyzésck: Sz TK terhére csak indokolt esetben remlelhetö. 
Kör.gyógySzerellátás terhére rendelhető. 

f1somag1;lás: l'üveg (70 g) 13,50 _Ft, l üveg (500 g) fi5,10 l<'zt. 

NOVATROPIN Ch. 
inj., tabl. 

XI. 
Sz. 

(tsszctétcle: l ttmp. (l ml) 2,5 mg methylhomatrop. brom,-t 
1 talJl. (0,23 g) 2,~ mg methylhomatrop. lnom.-t tartalmaz. 

Javallatok Hyperaeitlitas, hypersecrctio, ulcus ventr. et duoi.l., 
cntcritis, tbc.-sek izzadása, saliva.tio, pylornsspa8mus, 
kólil,a,kűfájdalom, dysmcnorrhoea, cystitis, asthma bronch., 
szívblock. 

.-ldagoll'is: Pro dosi: 0,0025-0,01 l g, pro die: 0,0075-0,03 l g. 
Jtlagban naponta 1-2 tahi. Injekció: 1-2 amp. s. cut., 
l amp. i. ven. lassan befecskcndezvc, sziU,ség csctén JJUpont;~ 
1-3-szor. Gyennekeknek életkor szcdnt 0,1-1 mg. 

llcgjcg,'zés: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető!{. 
Csomagolás: b. 5 x l ml amp, 6,50 Ft, b. 50 x l ml amp·. 65,- Ft, 

20 tahi. 3,5n ·Ft, 100 ta.bl, 9,50 Ft. 

NOVIFORM E. Gy. T. 
szemkenöcs 

XLI. 
Sz. 

Összetétele: l ~égely (5 g) 0,25 g· hismutll. tetrabrompyroca
techinic. ( = Bi 20 00 30%), l,M g vaseliu. alb., 0,68 g cer. 
flav., 2,47 g para.fL liquid,, 0,06 g aqu. dest.-t tartalmaz, 

,JayaJlntok: Blepharitis ulcerosa, ulcus corneae, fertőtlenítő, 
adstringáló, a szekréciót csökkentő szemkcnőcs, 
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Adagolás: KiUsőleg. 
Jtlegjegyzés: SzTK terhére szabadon rCndelhetű.
Csomagoliis: l tégely (5 g) 3,30 Ft. 

NOVIFORM-CINK E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XLI. 
Sz. 

Összetétele: l tógely (5 g) 0,25 g bismnt.h. tetrabromp-yro
catechinic. (=ni 50~ 30%), 0,25 g zinc oxydat., 1,45 g 
vasel. alb., 0,65 g cer. alb., 2,34 g pa.raff. liquid., 0,05 p; 
aqu·. dest.-t tartalmaz. 

Javallat.ok: l. Noviform szemkenőcs. 
Adagolás: Külsőleg, 
\Uegjegyzés: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 

Csomag-uhís: l tégely (5 g) 3,10 Ft. 

NOVOBARIU~I E. Gy. T. 
por oralis és raktális 

xxxrn. 

összetétele: l zacskó (170 g) oralis: 139;4 g bariUm sulf.; 0,02'i' g 
vanlll., 0,041 g ol. coryll. avell., 1,36 g glediciae sem., 7,242 g 
m1tlti far. tos~ .• 21,93 g talc.-t, l zacskó (1000 g) 5,88-szoros 
hatóan~·agmcnnyiséget tartalmaz. 
1 zacskó (400 g) 1·ektalis: 0,035· g diacetyl-dioxy-phenrl· 
isatin., 11,424 g acid. tannic., 318,612 g barium sulf., 6,794 g 
glediciae sem., 61,139 g talc..t, l zacskó: 1000 g)- 5,88-szoros 
hatóanyagmennyiséget tartalmaz. 

.J avaHato l~:: Röntgenkontrasztanyag a gyomor, nyelőcső, nyálka· 
há.rtyarelief és béltraktus vizsgálatához. 

Adagolás: Langyos vizzel (2,5 dl) elkovcrve tejfelsfu:űség(i 
csomómentes pépct készítünk. Nyelőcsővizsgálathoz sürübb 
p.épet készltünk. Nyúllrahártya-relief vizsgálathoz l evőkanál 
oralis :port l tojásfehérjével és kevés vízzel sííríi péppé 
keverünk. A rektális port beöntéscs vizsgálathoz a l( övet. 
kezöképpen használjuk: J,angyos vízzel (l% l) kb. tej 
sílríiségü csomómentes péppé keverjük. 

!Uegjegyzés: Szakrendelések a biztositottak részérc nem az SzTK 
terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott 
módon szerezhetik be. 

()sOmagolás: l zacskó (170 g) oralis 8,70 Ft, l zn.csl{Ó (1000 g). 
oralis 35,40 Ft, l zacskó (400 g) rektális 14,- Ft. 1 1-acskó 
(1000 g) rektális 33,- Ft. 

NOVOCAIN-CORBASIL lá-9d CORBOCAIN 
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NOVOPAN K. Gy. 
ta b\.. 

IV. 

Összet.étele: l tabl. (0,6 g) 0,25 g hexobarbitural..t (acid. 
methylcylohexenyl-methylbarbituric.) tartalmaz. 

Jal·anatok: Alvászavar, elaltató· és újraaltatószcr. 
Adagolás: ElaltatószerJ{ént: 1-2 tabi.; újraaltatáshoz haj~ 

nali órákban %-1 tabi. 
!Ucgjcgyzés: t§3 SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 16,70 Ft, 250 tabi. 266,.t0 Ft. 

NOVOSALVAN Z. 
inj. 

XLV. 
Sz. 

Összetétele: Novarscnol..t (natr. diüxydiaminoarsenobcnzol~ 
methylcnsulfoxylicum) tartalmaz száraz ampullákbn.u. 

Janllat.ok: Lues, szájspirillosisok, angina Plaut Vinceut.i, 
lichen planus. 

ElknjaYallat: Májmegbe'tegedós. 
'Adagolás: Egyes adag: férfiaknak 0,3-0,45 g, nőknek 0,15-

0,3 g, gyermekelmek testsúlylq;-onl<ént 0,01-0,03 g. 
Összadag férfiaknak : 4,5-6 g, nőJmek: 4,0-5,0 g. 

/llegjegyzéscJ[: + SzTK terhére sza-badon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejámti idő : 4- év. 

Csomagolás: l x O, 15 g 13,10 Ft, l x 0,30 g 14,-- Ft, 1 x 0,45 g 
15,- Ft, l X 0,60 g 15,90 lPt, l X O, 75 g 16,UO Ft, 1 x 0,90 g 
18,- }'t, l x l,fi g 24,60 Ft, 10 x 0,30 g 66,20 Ft, 10 x 0,,15 g 
75,80 Ft, 50 x 0,15 g 222,90 l<'t, 50 x 0, 30 g 269,40 Ft, 50 x 
0,45 g 315,80 Ft, 50 x 0,60 g 362,40 Ft, 50 x O, 75 g 4-09,10 Ft, 
50 x 0,90 g 455,60 Ft. 

NOVURIT Oh. 
inj., kup. 

XXIX. 
Sz. 

Összetétele:· 1 amp. (l ml) 0,1 g me:rcamphamidna.tr., 0,045 g 
theophyllin·t, l ump. (2 ml) kétszeres mennyiségü liató
anyaget tartalmaz. 
;t )(úp (2,8 g) 0,5 g mercamphamidnatr., 0,2 g norcain-t tar· 
talnutz. 

Javnllatol': !nj.: Cardialis eredetíí vizenyők, portalis kerin
gésza var, cirrhosis hepatis, folyadékgyülern a savós üregek
ben, arthritis, rn:throsis, nephrosis (klilönösen a lueses ere~ 
detü) nephrosclerotilcQ-s vizenyő, thrombophlebitis ·chron., 
obesitas, cholecystitis. Kúp : l<~őlcg olyan esetekben, ahol 
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XoYurit h1j. vaJamely okból nem adható, vagy enyhébb és 
euvenletcsebb hatás kívánatos. Továbbá: cardialisan elő 
nem lJ:észített esetekben és rmrinhúgyhajtók helyett kez
dőrlő vagy könnyebb card. dccompensatio esetén. 

Adagolás: Hetenként 1-2 inj. á 1-2 ml L muse., i. Yen. 
Első adag 0,5 ml. Szivclégtelenség esetén ajánlatos digi- · 
talis előkezelés, vagy sztrofantin cgyidejü alkalmazása. 
A hatás folwzására ammóniumklorid előkészltés (acidosis
nál ellenjav. l). Subcutan befecskendezés kerülendő l 3-5 
naponként 1 kúp félórával természetes székürítés_ után vagy 
hashajtó tltán másnap. Fentjáró beteg a k~p ?e-vezetés~ 
után Y:! órát felcüdjön. Lobos aranyeres csomo, flssma am 
esetén alkalmazása kerülen!lö. 

Ellcnjavnllatnk: Glomerulonephritis, hasmenés, bélvérzés. 
]lcgjej;:yzés: + SzTK terhérc szabadon :endepl~tök. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelheto az ID]. 

()so magolás: b. 10 x l ml am p. 19,- Ft, b. 100 x 1 rnl am p. 
190,-l<'t, b. 10 x 2 ml ltmp. 30,20 :J;i't, b. 100 x 2 ml am p. 
302,- Ft, 
h. 0 kúp 13,20 Ft, h. 50 kúp 132,- l"t. 

NOXYRON K. Gy. 
tabl. 

IV. 
sz·~ 

összetétele: l tabi. 0,25 g u-phenyl-a-aethyl-glutar,;avi
midot tartalmaz. 

Javallutok: Különböző ererle~ű elalvás- és alvászavarok. 
Adagolás: Negycd-félórával lcfckYés előtt 1-2 tabi. Éjszaka.i 

felébredés esetében l tabi. 
ltlegjegyzés: t:§::l SzTK terhére szabadon. rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 8,40 Ft, 250 tabl. 151,60 J!'t. 

OLEUlll CAJHPllORATUThl lásrl CAJIIPHORA 
O LEO SA 

ÓLOl\1 lmucsu1dapnsz Z. XLH. 
Sz~· 

összetétele: Massa collempt. cEmpJ. diachylon 15%) 1,5-·-2,5 g 
100 cm'-kérit. 

Javallat: J<~nrunculosis. 

.4.dagoliís: Külsőleg. A védőgéz eltávolítása után megfelelő 
nagyságú dara.})ot felragasztani. 
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UegjcgyzéS': Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 4 cm x 18 cm 1,60 Ft. 

ÓLOThiTAPASZ D. 
(Empl. iliachylon. Ph. Hg. V.). 

XLIL 
Sz. 

C~sszetét.ele: l rudacska 5, ill. 10 g empl. diaC'hrl.-t tart.almnz. 
.Javallat: ]'urunculusok felpuhltására. 
Adagolás: Külsőleg: tapasz. 
\Uegjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
(~su magolás: b. 10 x 5 g 3,18 Ft, b. 50 x 5 g 15,00 Ft, b. 10 x 10 g 

0,38 Ft, b. 50 X 10 g 26 ,flO Ft. 

OPHTHAUIO-FAMOSEPT Obp. 
s:r;emJmnőcs 

XLI. 

Összetétele: l tulms (10 g) 0,002 g phenylhydrarg., bor., l g 
aqu. dest., 0,5 g vasel. cholcst., 0,0 g adeps lan. hydr., ·8 g 
vasel. alb.-t tartalmaz. 

Javallatolr: Conjunctivitis, ble:pharitis infect., dacryoeystitis, 
hordeolum, ophthalmia neonatorum. 

Adngolás: Külsőleg. A megfelelő mennyiséget naponta 2-~-szor 
az alsó vagy felső szemhéj alá kenjük. 

iUegjegyzés: + SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: l tnb11s (lO g) + üvegpálca 10,50 Ft. 

OPODELDOK D. 
Ph. Hg. V. 

II. 
Sz. 

Osszetétclc: l üveg (50 g) 3,5 g sa:po stearin., 22 g spir. ron
centratiss., 1,25 g a.mmon. sol., 1,25 g camphor., 0,5 g ol. 
lavand., 21,5 g aqu, dest..C tartalmaz. 1 üveg (100 g) két
szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz. 

Jnallat: Reumás fájdalmak~ 
Adagolás: Külsőleg bedörzsölésre. 
111egjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
fsnmugolás: l üveg (!íO g) 6,20 Ft, l üveg (100 g) 12,40 Ft. 

OPTACID K. Gy. 
ta b l. 

XXI. 
Sz. 

Összetétele:. l tabi. (1,0 g) 0,03 natr. bicarb., 0,16 g. natr. hisul
furic. sicc., 0,78 g natt. phosph. a.dd. sicc.-t tart;almaz. 
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Javalla.tok: Heterochylia, anaciditas, hype:i'aciditas; rendszer· 
telen étkezés okozta panaszok, anaeid diarrhoea, a gyomor· 
nedvkiválasztás zavarain alapuló bőrbajok; ulcus vontriculi 
et duodemi. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabi. félpohárnyi vízben. 
iUcgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagoláss: 110 tabi. 4,30 Ft, b. 30 tabi. 12,90 Ft. 

ORACILLIN E. Gy. T. 
drazsé 

XLV. 
Sz. 

Összetétele: l drazsé (0,3 g) 50 OOO NE g-penicillin loll. cryst., 
0,03 g chinin. hydrochlor., 0,025 g· amidazoph,-t tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin indikációk. 
Ellenjavallut: Kinin- vagy p-enicillintúlérzékenység. 
Adagolás: Naponta háromszor: 7, 1.2 és 17 órakor·(tehát 

5 óránlo5nt) felnőtteknek 4-4, gyermekeknek 2-2, csecse
mőknek 1-1 drazsé étkezés előtt egy órával. 
Két lléten túl ne adagoljuk. 

,Uegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Lcjá·· 
ra;Pi idő: l év. 

Csomagolás: 24 drazsé 25,80 Jn, 250 drazsé 268,80 Ft. 

OT!CUR D. 
fülcsepp 

IX. 
Sz. 

Összetétele: l üveg (10 g) 0,5 g azoph.; 0,5 g tetraeain. hydro
chlor. (p-butylaminobenzoyl-dimethylaminoaethanol hydro
chlor.), 9,0 g glycerin.-t tartalmaz .. 

Javallat: Külső hallójárat fájdalmas megbetegedéseiben tüneti, 
kezelésre. 

Adagolás: Külsőleg. Naponta 3-szor 5-10 csepp. 
i1Jcgjegyzés : ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás.: l üveg (_10 g) 18,- JJ't. 

OXYCID D. 
csepp 

XLVII. 
Sz. 

Ö<iszctétele: l üveg (14 g = 10 ml) 13,1 g ~;otrachloraethylen,, 
0,9 g ol. citri-t tartalmaz. 

Javallato~: Galandféreg, bányafércg, enterobius. 
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Aclagolás: Felnőtteknek : 2~5 ml és 3 óra múlva keserűvíz 
hashajtónak. Gyermekeknek : 7 éves korig 1,5 ml, 10 éves~ 
nek 2 ml,._azon felül 2,5 ml, l ml = 84 csepp, l g = 52 csepp. 

:ncgjegyzés: + SzTK terhére· szabadon rendelhető. 
Csomagolás: l üveg (14 g) 6,80 Ft. 

OXYCID D. 
kúp 

XLVII. 
Sz. 

Összetétele: r- kúp (1,9 g) 5,0 mg hexylresorcin.-t tartalmaz. 
Javallat: lllnterobius. 
.\dagolás: Napont/t 2-3 kúp. 
illegjegyzés: + SzTR terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 kúp 12,40 Ft, 100 kúp 42,30 .Ft. 

OXYPENTIL simplex Oh. 
tabi. · 

XLV. 
Sz. 

összetétele: l tabi. (0,08 g) 0,01 g N-Diaethslaminoisopcntyl-
1.:)-amino-6-methoxy-chinolin.-t tartalmaz, 

Javallatok:· Malária: a kininnel nom befolyásolható game~ 
tákra hat.' PentHennel vagy kininnel kell alkalmazni. (Öt 
napi Pentilen kezelés után öt napi_g Oxypcntil.) 

Adagolás: Pentilenl<ezelés után 10 éven felüli gyermekeknek 
és felnőtteknek napi 3-szor l tabi. 5 napig, 5-10 évesek
nek napi 1-2 tabi., 5 éves korig napi 1-2 tabl. három
szorra elosztva. 

ltlegjegyzés : · + Sz TK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 15 .tabi. 10,20 }ft, 500 tabl. 165,10 Ft, 10 OOO 
tabi. 3040,------' !<'t. 

OXYTOCIN synth. K. Gy. 
inj. 

XXXL 
Sz. 

Összetétele: l amp. (l ml) 5 IE oxytOcin-t tartalmaz. 
Javallatok: Hypertonia, terhességi toxaemia, eclampsia és 

eclampsiagyanú esetében. A szülél> megindítására, ]Jrimaer 
és secunder fájásgyengeség esetében, valamint óvatosan a 
szülés tágulisi és Jdtolási szakában is. Profilaktikusan és 
terápiásan a placentáris vérzéseknél és atonia uterinél. Sectio 
caesareában a m6h izomzatába. Gyermekágyban subinvo-
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lutiónál és vérzés csillapítására, Abortus incompletusnál ~s 
lázas vetélés esetében. Szövcttani diagnózis után nőg?ógyti
szati vérzések eseté)len. 

Ellenja\•allatok: A magzat és a medence téraránytalanságai; 
harántfekvés, ferde fel<vés, fenyegető méhruptura. Szíík. 
medence. 

Adagolás: Általában az i.• musc. inj.-1> részesitJUk eHlnyben. 
Ha az i. musc. inj. hatástalan, vagy azonnali hatást akarun!{ 
elérni, L ven. alkalmazzuk. Az i. ven. adagolás mindig lassú 
injiciálással adandó. J. musc. és L ven. 0,2-·0,5 mL Sectio 
caesarcánál l ml az. uteruS izomzatába. Nőgyógyászati indi
kációk esetéhen l.,----2 ml s. eut. vagy i. musc. 

Dlegjegyzés.: + 1':\zTK terhére s:-.abadon rendelhető. 
Az aliwhoiban tartott fecslu~ndőt az' oxytocin synth. fcl
szivítsa előtt steril clest. vízzel ttlkoholmentesíteni kell. ~
Lejárati idő : l év. 

Csomagolás: 5 x 1 ml itlllp. 13,- J!'t, 50 x 1 ml am p. 130,- Ft. 

PANIVERIN Ch. 
injekció és tabletta 

'.x:vn. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (2 ml) 0,09 g Papaver, nicot.-t, 0,027 g 
acid. citr.-t, 
l tabi. (0,2 g) 0,1 g Papaver. nicot.-t tartalmaz, 

.Javallatok: Érgöresökke1 járó scierotikus megbetegedése]{: 
encephalopathia artcriosclcrotica, augiospasmus eerberi, end
a.rtcdtis oblit., coronariasclcrosis, klimax kapcsl\n fellépő 
érgűrcsök stb. 

AElngolíasa: Átlagos egyszeri adagja subcutan Yagy intramuscu-
la.risan 1-2 ml, mely a nap folyamán mégegyszer megismé
telhető. Gyors hatás elérésére 1 ml-t adunk lassan intra
vénásan, szükség esetén naponta kétszer. Illndarteritis és 
általában pcrifériás érszükületek esetében először 1 llli-t 
adunk igen lassan az arteria fcmoralisba, és ezt az adagot 
a kezelés folyamán fokozatosan emeljük 2 ml"ig. A tahi. 
napi adagja 1-3 tabi., melyet éhgyomorra, vagy üres gyo
morra vétetiink be, Angiospasticus állapotoknál, klimaxban 
a tabL-t kúraszerűan adagolhatjuk, 

lllcgjegyzés: + SzTK terhére szalJadón rendelhető. 

<:sontagolás: 5 X 2 ml 13,20 Ft, 50 x 2 ml 94,90 Ft, 20 tabi. 
10,30 J!'t, 250 tabl. 09,- Ft. 

PANTOCAIN ·Jásd TE'l'RACAIN 
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l'APAVERil'IU~i HYDROCHLORICUili Ch. 
inj. 4% Ph. Hg. V. 
tabl. 0,04 g Ph. Hg. V. 

.XIII. 
Sz. 

Összetétele: l amp. (1 ml) 0,04 g, m. 0,08 g papaver. h~'dro
chlor.-t, 
l tabi. (0,1 g) 0,04 g papaver. ·hyclrochlor.-t tar~ahnaz. 

.Javallatok: Gyomorgörcs, pylorusspasmus, cholelithiash, 
spasticus ohstipatio, clysenteria, asthma, angina pectoris, 
tabeses gastricus crisis, csuklás. 

Adagolás: Naponta l-3-szeir 0,04-0,1-0,12 g per os vagy s. 
cut., sürgős esethen i. ven. Kisgyermeknek naponta 3-szor 
0,005-0,02, nagyobbaknak 0,02~0,05 g s. cut .. 

ltlegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
Közgyó.gyszercllátás terhére renelelhető a 4% inj. és a ta b l. 

()somagohís: b.lOX1 ml amp. 4% 11,-Ft, b.l00x1 ml amp. 
1% 110,- Ft, 
b. 20 tabi. 5,60 }ft, b. 100 tahi. 2-S,--- Ft. 

PELENTAN Obp. 
.tabl. 

X.X:.X:IV. 

ÖsszetétE~le: l tab1. (0,55 g) 0,3 g aethylium cli(-4-ox~·cunul.
rinyl)-acetic,-t tartalma:-.. 

Jal'allatol•: Anticoagulitns terápia, thrombosis, thrombo
phlebitis, gynaecologlai mütétek ntán profilaktiknsan . 

Ellenjavallatolt: Yérzésre való hajlamosság, latens haemor
rhagiás diathesis, decomp. vitiumok, 200 Hg mm feletti 
tensio, gyermekágy első napjai, hepatitis, 

Adagolás: A protilrombinszintnek m.egfelelően, naponta 3-szor 
1 tabl. Jiasználata állandó orvosi ellenőrzést igényel. 

Ueg,iegyzés: + Sz'l'K terhére csak indokolt esethen rendelhető. 
(~somagolíis: 10 tabi. •17,50 Ft,_ 200 tahl. ll45,60 Ft.. 

PENICILLil'l E. Gv. T. 
inj. 100 OOO NE' Ph. Hg. V., 200 OOO NE 
Ph. Hg. V. és l OOO OOO NE Ph. Hg. V. 

XLV. 
Sz. 

Összetétele: l gumidugós üveg L 100 OOO, 200 OOO Nlll Ph. :flg. 
Y., (K-, ill. N\t,-BÓ alakjában) illetve l OOO OOO NE g-Peni
cill., 0,2 g nati-. citr.-t tartalmaz .. l amp. II. 1,2, ill. 10 
ml aqu. rlcst. pro inj.-t tartalmaz. 

,Javallatok: l'cnicillin indikációk. 3 órán ítt })iztosít kielégítő 
t.erápiás penicillinszintet. 
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Adagolás: L musc., i. ven: 
]legjcgyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 

idő: l és fél év. 
Csomagolás: 

I. l x 100 OOO NE + IL l x 2 ml amp. 6,80 Ft 
I. l x 200 OOO NE + II. l x 2 ml amp. 8,80 Ft 
I. 50 x 200 OOO NE + IL 50 x 2 ml amp. 416,80 Ft 
I. l x l OOO OOO NE +II. 1 X 10 ml am p. 40,- Ft. 
I. 50 x l OOO OOO Nl!l +II. 50 x 10 ml am:p. 1941,30 Ft 

PENICILLIN RE'1'ARD E. Gy. T. 
inj. 200 OOO NE. Ph. Hg. V. 

·XLV. 
Sz. 

ös'szctétele: l amp, (l ml) 200 OOO NE g~penicill. cryst. (K 
ill. Na só alakjában), 0,03 g cer. alb., ol. pro inj. ad 1 ml-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin indikációk, 8-12 órán át 1delégít.ő, 
egyenletes penicilliQ szintet biztoslt. 

Adagolás: i. musc. allmlmazásra! Az ampullát felszívás előtt 
forró vizbe mártjult és erőteljcsen felrázzuk, majd tartal
mát i. musc. tűvel injiciáljuk. Száraz tíit és fecskendőt 
használjunk l Hűvös helyen tiroljuk. 

l\legjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető, Köz
gyógysze-rellátás terhére rendelhető. Lcjirati idő: 172 év. 

Csomagolás: l x 1 ml amp. 6,60 Ft, 50 x 1 ml amp. 318,20 Ft. 

PllNTILllN Ch. 
tabi. 

LXV. 

Összetétele: l tabi. (0,2 g) 0,1 g Cbinacrin.-t tartalmaz. 
Javallatol~:: Malária, anthelminthicum (taeniák). 

Sz. 

Adagolás: Felnötteknek és 8 évnél idősebb gyermekeknek 
naponta 3 tabi., 4-8 évesnek 2 tabi., fiatalabbaknak l tabi. 
5-7 napi szedés után lt kezelést Dxypentillel folytatjllk. 

Itlegjegyzések: + Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás:· 15 tabl..14,80 Ft, 3000 t~tbl. 1796,- Ft. 

PllPULSAN Ch. 
tabi. 

XI. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. (0,30 g) 50 mg dlaethylamino-aethylxanthen-
9-carboxylat-methob!omid.-t . tartalmaz. 
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Javnllatok: Ulcus ventriculi; ulcus duodeni, gitstritis chronica 
hy:peracida. 

Adagolás: Átlagos adagja háromszor naponta 1 tRbl., éjfeikor 
esetleg még egy tabi. adható. A kezelés folyamán röntgen~ 
kontroll vizsgálat szükséges és ennek .eredményétűl és a 
fennálló panaszok csökkenésének mértékétűl fügiőcn a fenti 
átlagos adag 2 x l, ill. 3 x % tabL-ra csökkenthető, A I•ezclés 
ideje alatt a diétli.s rendszabályok betaJ"tandók. Miután a 
Pepulsan tabi. hatása atropinszerünek jellemezhető, alka.I~ 
mazása során az atropinnál ismflrt melléktüneteket, mint 
szájkiszáradás, szem részéről accomodatiós zavar léphet fel, 
ilyen esetben az adagot csökkenteni kell, ill. az adagolást 
átmenetileg fel kell függcszteni. 

ltlegjegyzés: + SzTK terhűre szabadon Fendelhetö. 
Csomagolás: 20 tabi. 17,20 Ft, 50 tabi. 43,- Ft, 250 tabi. 

215,- Ft. 

PllR-ABRODIL lásd NllOSPlliiT 

.PllRll~UJ.'l Ch. 
inj., old., kenöcs 

XVIII. 
Sz. inj., kenőcs 

Összetétele: 1 amp. (l ml) 0,001 g histamin. bihydrochl.-t, 
l üveg (5, ill. 100 ml) 0,025, ill. 0,5 g histamin. bihydro
chl.·t, 
1 tubus (15 g) 0,0375 g histamin. blhydrochl., 0,6525 g 
tragac., 4,5 g glycerin., 0,63 g spi.r. conc., 9,382 g aqu. 
dest.-t tartalmaz. l tégely (100 g) 6,06-szoros hatóanyag
mennyiségeket taJ"talmaz, 

Javallatok: Izom- és ízületi rheumatismus, myalgia,' izom
túlerőltetés, myogelosis, neuralgia, isehias, Raynaud-kór. 
Injekcióban a gyomorfunkció -vizsgálatára, dcszenzibilizáló 
kezelésre allergiás bántalmaki esetén. , · 

Adagolás: Oldatból iontoforézishez és kataforetikus fürdőböz 
l: 1000~100 OOO töménységű oldatban (5-50-szercs hígi
tás). Kenőcs: a hozzá mellékelt dörzs-vászonnal a bőrt egész 
felületesen könnyedén dörzsöljük úgy, hogy lwrpádzon, a 
szaruréteg ·Icissé lekopjon, de a coriumig lehatolni (vérző 
esik) nem szabad. Ezután egy tenyérnyi nagysigú felülef,re 
mogyorónyi kenőcsöt kézzel erősen bedörzsölünk. Pár perc 
alatt enyhe égési érzés mallett egyenletesen csalánfoltossá 
lesz a bőr, ami a kÍYánt hatást jelzi. 
Inj.: %-1 amp. s. cut. · 

JUegjcgyzés: ++ SzTK terhére az inj. és kenőcs szabaclon 
rendelhető, Az oldatot a szakrendelések biztositottak részére 
nem az SzTK terhére, hanem pro ambulantia szereltre meg
határozott módon szerezbetik be. 
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Csomagolás: 6 x l ml 8,- Ft, 50 x 1 ml 36,70 Ft, l ii\·eg (5 ml) 
4,60 Ft, l üveg (100 ml) 30,00 lft., l tubus (15 g) 6,80 Ft, 
l tégely (100 g) 29,80 ]'t. 

l'ERNOVIN Ch. 
drazsé 

XVIII. 
Sz. 

Összetét.ele: l Urazsé (0, 18 g) 25 mg 2-methy1·9"phenyltetra-
hydropyridinden-t tartalmaz. 

Jayallatok: Allergiás dcrmatosisok, urticaria, széaamítlla. 
Adngolás: Naponta hárornszor 1-2 tabl. 
illegjegyzések: + Sz'l'K terhérc szabadon rendelhető. 
{'somagolás: 20 drazsé 6,80 Ft, 250 drazsé 56,80 Ft. 

PERNOVIN Ch. 
kenőcs 5% 

XVIII., XLII. 
Sz. 

Összetétele: l tubus (20 g) 1,0 g 2-methyl-9-phenyl-tetrahydro
piridinden bitartaricumot tartalmaz tragacanthas-, glyce
rincs, viZes, netttralis alapanyagban. 

Jal'allatolu Allergiás (foglalkozási) dermatosisok, urticaria, 
neuroderma, pruritus ani, pruritus yuJyae stb. 

Alkalmazás: A kenőccsel Yélwnyan bekenjUk a kezelendő bőr
felületet, szükség esetén naponta kétszer. A kenőcs meg
ismételt használata esetéb~n az előzőleg felkent anyagot, 
tiszta parafinolajjal távoUtjuk el; a kenőcsöt nagyobb ff'lli
leten, hámfosztott felületen lehetőleg ne alkalmazzuk, vala
mint napfénynek ld tett helyeken sem (photodinamiás hatás). 
Megszakitás nélklU Jtét hétnél hossr.abb ideig lehetőleg ne 
~tlka.lmazzuk. 

lUcgjcgyzés: + Sr.TK terhére szabadon rendelhető. 
Csomngnlás: 1 tubus (20 g) 1~, 70 Ft. 

PERPARIN Ch. 
inj., iabl. 

XIII. 

Összetétele: l amp. (2 ml) 0,0-! g 0,7-diaethoxy-1-(3',4'-diaeth
oxybenzyl)-isochinolin. hydrochlor., 0,06 g urethan., 0,20 g 
spir. concentratiss., aqu. dcst. pro inj. ad. 2 ml-t, 
1 tabi. (0, 23 g) 0,04 g 6, 7-diacthoxy-1-(3' ,4'-diaethoxybenzyl)
isoehinolin.-t tartalmaz. 

JayaJintok: Ulcus vcntriculi et du'odeni, cardia-, pylorus
spasmus, obstipatio spastica, colitis, kólikák, cholclithiasis, 
cholecystitis, hypertoniások vérnyomásingador.úsai, angina · 
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pectoris, migrain, dysmenorrhoea,_ cyst.His, nephrolithiasis. 
spasmusok, Juctcrkatheterezéskor. 

Adagolás: 1·-·-2 tabi. naponta 3-szor, vagy 1-2 amp. iwmba, 
vivőérbe, bőr alá. Csecsemőknek %-%, nagyobb gyerme
keknek %-l tabi. naponta 1-2-szcr. 

!Uegjegyzés: + SzTR terhére csak indokolt esetben rendclhettík. 
Csomagolás: b. 5 x 2 ml am p. 11,20 Ft, h. 50 X 2 ml am p. 112,

Ft, 20 tahi. l 6, 70 Ft, 100 tabi. 83,90 Ft. 

PHANODORJli lásd HYPNOVAT, 

PHENACETINUM E. Gy. T. 
tabi. 0,5 g Ph. Hg. V. 

II. 
Sz~ 

Összetét.ele: 1 tabi. (0,59 g) 0,5 g phenacet.in.-t tartalmaz. 
Javallatok: Influenza, neuralgia, fej- és fogfájás, általában 

láz és fájdalom csillapítása. 
Atla~:"ohís: Naponta 3-szor %-2 tabl., g~Termekelmek élet

éYenként 0,05 g. 
illcgjcgyZések: SzTK terhére sr.alJaÍ1on rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhérc rendeiJJető. 
Csomagolás: b. 10 tabi. 2,50 Ft. 

PHENOLl'HTllALEINU~l Ch. XXV. 
tabi. 0,2 g Ph. Hg. V. és 0,5 g Ph. Hg. V. Sz. 
fhszetrtclt~: 1 tahi. (0,3ií, ill. 0,7ií g) 0,2, ill. 0,5 g phcnolphth.-t 

tartalm~M. 

Juallat: Has])ajt.á.s. 
Adagolás: Felnőtteknek: este l tabi: Gyermekeknek: %,-;'i, 

tabi. 
ltlegjcgy:r.és: SzTK terhérc sza-badon rendelhető. 
Csomagolás: b. 20 tabi. 0,2 g fi,SO Ft, b. 100 tabi. 0,2 g 29,- Vf;, 

b. 10 tabi. 0,5 g 4,80 ]'t, b. 100 ta.bl. 0,5 g 48,- Ji't. 

PHENYLIUiU SAI.ICYLICTJM K. Gy. 
ta, b l. 

XXX. 
Sz. 

Összetétrlc: l tabi. (0,6 g) 0,5 g phcnyl. salic.-t tartalmaz 
.Ta,·allat: Bél- és húgyutak dezinfidensc. 
Adagohís: Naponta 3 x 1-4 tabi. 
llegjeg,·zés: SzTK terhére szahadon rendelhető. 
Csomagolás: h. 10 tflhl. 3,10 Ft, !1. 100 taill. :n,- ln. 
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PILULA LAXANS 
Ph. Hg. V. 

XXV. 
Sz. 

Összetétele: l pilula (0,1 g) 0,0 g extr. bellad. ssice., 0,03 g 
extr. frang. sicc., 0,005 g phenisntin, 0,005 g extr. bellacl. 
sico.-t tartalmaz. 

;Javallat: Hashajtó. 
Ellenjavallatok: Prostata hypertrophia, gravidit-as. 
Adagolás: 2-3 pilula lefekvés előtt. 
!tlel{jegyzés: SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
Csomagoi{as: b. 100 pil, 11,- Ft, b. 500 pil. 55;- Ft. 

PILULA PURGANS K. Gy. XXVI 
sz: 

Összetétele: l pilula (0,1 g) 0,005 g extr, bellad, sicc., 0,005 g 
phenisatin., 0,03 extr. frang. sico.-t tartalmaz 

Javallat: Hashajtó, 
Ellenjavallat: Graviditas, 
Adagolás': 1-1 pilula_ lefekvés előtt. 
lllcgjcgyzés: SzT~ terhére szabadon rendelhet.ő, 
Csomagolás: b. 100 pi!. Il,- Ft, b. 500 pil. 55,- Ft. 

PILULA ROBORANS K. Gy. XXXV. 
Sz. 

Összetétele: l pilula (0,205 g) 0,001 g ~eid. arsenicos:, 0,001. g 
strychn. nitric., 0,003 g cupr. sulf., 0,1 g ferr. redA tar
talmaz. 

Javallat: Roborálás. 
Adagolás: Naponta 3-szor l pilula. 
lUcgjcgyzésck: ~+ nontható. SzTK terhére szabadon ren

delhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

Csomagolás: 100 pil. 5,30 Ft, 500 pil. 26,50 Ft. 

PIPERASVAT E. Gy. T .. 
tabl. 

XLVII. 
Sz. 

Összetétele: 1 tableUa (0, 4 g) 0,3 g piperazin, adip.-ot tartalmar,. 
Javallatok: Cérnaférgesség _(enterobiosis), orsóférgesség (as-

eariasis) kezelése, ' 
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Adagolás: Hat éven alul annyi tabletta (á 0,3 g) ahány éves a 
gyermek, hat éves kor felett tiz évig általában napontR 
6 talJ!etta a gyermek fejlettségétől függően. Felnőtteknek 
naponta ű tabletta, maximalisan 10 tabletta. 7 napon át 
megszakitás nélkül, főétkezés után }{ell" szedni. A kura szükség 
esctén 14 napos sz\lnet után megismételhető. 

Jtlegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. :-l"'! 

Csomagolás: 25 tabi. 13,20 Ft, 500 tabi. 210,- Ft. 

PITOCAIN D. IX. 
inj. Sz. 
Összetétele: l amp. (2 ml) 80 mg proeain. hyt1rochl. (cocain• 

nov. hydroehlor.), 0,03 mg adrenal. hydrochlor., 0,03 NE 
hypophys. partis post. extr., 0,44 mg natr. chlor., 5,<t mg 
l;;al. metabisulfuros., aqu. dest. pro inj. a.d 2 ml-t tartalmaz. 

.fayallnt: Helyi érzéstelenítés. 
JU~~~cgyzések: + Sz'rK terhére szabadon rendelhető. Lejárnti 
tdű: 2 év. 

Csomagolás b. 10 X 2 ml amp. 10,- Ft, b. 25 x 2 ml amp. 
25,- Ft1 b. 100 X 2 mi amp. 100,- }'t. 

PLASIN K'. Gy. XLV. 
tabl. 0,025 és 0,1 g 
Összetétele: l tabi. (0,12, ill. 0,25 g) 0,025, ill. 0,100 g N 1-p

cltlorphenyl-N ,-isopropylhiguanid. hydrochlor-t t~utalma:r.: 

,Jayallat: Malá.ria. 
Adagolás: Fcbris tcrtiana esetében: 10 napon át 2-szer 0,30 g. 

Recidiva megelőzésére néhány hónapon át 4 naponként 
0,10 g, 10 éven aluliaknak az adag a kor és a testsúly szerint, 
gyermekpraxisban: 0,025 g legyen ~ Jegkisebb d(lzis. Pro
filaxis: napi 0,10 g-os adag teljes védettséget, heti egyszrd 
0,30 g kielégitő hatást biztosít. 

ltlegjegyzés: SzTK terhére csak indokolt esetbon .rcndelhctíí. 
Csomagolás: 50 tabi. 0,025 g 34-,70 Ft, 250 tabi. 0,025 g 15'1,20 

Ft, 20 tabi. 0,100 g 40,40 l<~t, 250 tabi. 0,100 g 455, 50 .Ft .. 

PLASMQCIIIN lásd OXYPENTIL 

PLASI>IOilEX E. Gy. 'l'. 
inj. 

XXXVI. 

Összetétele: l gumisapká.s amp. (250, ill. 500 ml) 2,125, ill. 
4,25 g natr. chlor., dcxtran sol. 6% ad 250, ill. 500 ml-t 
tartahnaz. 
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Ja,·allatok: A keringő vérmennyiség bármilyen eredf'tii csök
kenése, shock állapota (vérzés, trauma, égés, fagyás, müt.ét 
alatti és utáni shock megelőzése), súJyo.s exsiccatióval júró . 
megbetegedések. 

Ellenjavallatok: Súlyos máj- és veselaesio. 
A1lagolás: A keringési állapot figyelembevételével a reJHl

szeresitctt OVSz szerclékl<el 60-120 csepp/I}erc sebességgel 
(sürgős esetben gyorsabban) transzftmdáljuk. A beadott 
m'ennyiséget a beteg általános állapota, a hemo-Jmncentrádó 
és a vesztett vér mennyisége szabja meg. - Transzfúzió 
előtt vércsoportmeghatározás végzendő (sürgős esetben a, 
vércsoport-meghatároZáshoz szilkséges vért előzőleg levenni)~ 
mert Plasmo(lex adása után a vércsoport meghatározása. 
z~wart. Allergiás beteg a transzfúzió előtt 1-2 órával 1··.:_2 
ml-rcl des:;o;enzibilizálandó. Ha csecsemőnek, vagy gyermek
nek adjulc, előzőleg mindig-clvégzendő a cutanpróba {0,1 mt 
i. cut., % óra múlva leolvasandó). Pozitív :reakció esctén 
a szert adni nem szabaU. 

;ucujegyzések: Lejárati idő: 2 év. Adása után 4--5 napig a 
v''örösvérscjtsüllycdés fokozott lehet, Más gyógyszer hozzá
keverését a Plasmodex transr.fúzióhoz kerülni kell. SzTK 
terhére csak indoleolt esetben rendelhető. 

Csomagolás: 1 x 250 ml gumlsapkás amp. 64,60 Ft, 1 x 500 mt 
gnmisapkás amp. 115,90 Ft. 

POLYBJÍ K. Gy. 
inj., tabl. 

xx:kvnr: 

C~sszdétele: 1 amp. (2 ml) 0,01 g ancurin. hydrochlor. (Be 
vit.), 0,002 g riboflav. (B~-vit.), 0,10 g nicotamid. (pyrhlin
fH:arbonsavamid), 0,01 g pyridox. hydrochlor. (B,-vit.). 
0,02 g urethan., 0,12 g azophcn., aqu. dest.·-pro inj·. ad 2 ml-t,. 
l tabi. (1,45 mg) 5 mg ancnrin. hydrochlor., l mg riboflav., 
50 mg nicotamid., 4 mg pyridox. I1ydrochlor.-t ta.rtnlmn.z. 

,la,·allatok: A B-vitamincso-portba tartozó vaJa.mennyi hiány
betegség, Májgyulladás, thyreotoxicosis, chcilosis, stomati
tis, máj- és vasrezisztens anaemia, Fényérzékeny dermnto~ 
flisolc Rtg.-katcr, terhességi hányás, chorea minor, Adie 
és Sjögren syndroma, angina pectoris, neuralgia, neul'itir~, 
általános roborálás. 

Adagolás: Orálisan napi 3-szor l tabi. étkezés után. Paren
terálisan: 5-10 napig na-ponta vagy másodnaponként l-l 
amp. i. glut. Perniciosa májkezelése ]{özhen 1~ B-komplexum_ 
adás~~ célszerű. 

Jtlegjegyzések: +t nj. Sz TK terhére csak indokolt esetben rendel
hetők. A körzeti és az üzemi orvosok csak pellagm, chcilosis. 
(ariboflavinosír~), röntgciJkater, terhességi hányás, máj gyul-. 
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Iad{ts esetélJ.?n rr;mlelheti}r a J;;:órisme feJtiintetéséveL Egyéb. 
esetben a korzcti és az uzem1 orvosok csakis kórház, szak

- re!lclelés ~av~ts~a~úra rcndclhct~k, a:~> indiJi:áció és kelte, v<lla
mmt at mdtlmlo osztály megJelölésével. Lejárati idő: 2 év, 

Csomagolás: b. 5 X 2 ml amp. HJ,60' :Ft, h. 20 tabi. 12,40 Ft. 

POLYllROJU E. Gy. T. 
tabl., pezsgőtabl. 

VI. 
Sz. tabl. 

összetétele: I tabl. (l g) 0,70 g natr. brom., 0,10 g kal. brom.,. 
0,20 g ammon. brom.-t, 
l pe~sgőtabl. (3,32 g) 0,776 g natr. brom., 0,017 g kal. brom., 
0,20t g ammon., brom.-t tartalmaz. 

.Ial'allutnk: Bróm-kúra, scdativum, epilepszia, nem·asthenia 
hysteria, a hányásköz-pont ingerlékenységének csökkentése' 
szívneurosis, allwholelvonókúra. · ' 

Adagolás: Naponta 1-3 x l tabi.' étl;:ezés ut{m vízben fel~ 
oldva, 

llegjcg~·zésck: SzTK terhére szabadon rendelhető a tabi 
pcz~gőtabletta Sr.TK terhérc nem rendelhető. ., 

(J;;omagolits: 30 tabi. 7,30 Ft, 500 t1tbl. 59,20 l<'t, 25 pezsgő
tabi. 13,9.0 Ft, 250 pezsgőt abi. 91,50 :Ft. 

POSTEIDSAN E. Gy. T. XXVIII. 
kúp, kenőcs 
Összdétele: I lníp (2,2 g) 0,66 milliárd bact. coli steril 7 ma 

phenol. liquefttct.-t tartalmaz, ' "' 
1 tubus (25 g) l:\,25 milliárd bact. coli steril, O 082 g phenol 
liqncfact.-t., 0,378 g cer. alb., 4,165 g adep~lan., 4,165 g 
aqu. dcst., 16,21 g vasel. flav.-t tartalmaz. 

Javallatok: Aranyér panaszai és szövődményci · f-í_jdalom 
~.iszketés, ~yulhtclás, prudtllS ani- et vulvÜc, ~hagides et 
[ISSlll'RC ani. 

,\.dagolás: 'Üiőflinlő után napi 1-2 kúp. A végbél környé]{ét 
bekenni. 

Uegj~~~;vz'é_s~k: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhetők, 
LCJftl'il.ti IdŐ: 1 ~~ év. 1; 

tsomagolás: 10 lníp 16,70 Ft, 1 tubus (25 g) I5,20 Ft. 

PRO~iTCILLIN E. Gy. T. XLV. 
inj. mite és forte · Sz. 
Összetétele: mile: l gumidugós üveg J. 100 0"00 Nlii g-Penicill. 

kal., 300 OOO NE g-Penicill.-procain., 1,5 mg polyoxyaetllylen· 
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sorbitan-monooleat., 3 mg natr. citr.-t, 1 amp. IL 2 ml 
aqu. dcst. pro inj. ad 2 ml-t. 
forte: l gumidugós iüveg I. 200 OOO NE g-l'enicill. kal., 
600 OOO NE g-Penicill.-procain., 6 mg natr. citr.·t, 1 amp. 
II. 4 ml aqu. dcst. pro inj. ad 4 ml-t tartalma:-;. · 

Javallatok: Penicillin indikációk. 8-12 órán át biztosít kíelégitö 
penieillinszintet. 

Adagolás: L musc. 
Dlegjegyzés: + Sr.'l'K terhére szabadon rendelhető. Lejlí

ratt idő: 2 év. 
Csomagolás: 'ln ile L l x ,100 OOO E + II. l x 2 ml 12,20 Ft, 

I. 50 x 400 OOO E +II. 50 X 2 ml 566,50 Ft, jo·rte I. l x 800 OOO 
B+ 11.1 x 4 ml23,70 lft, L 50 X 800 OOO E+ IL 50 x 4 ml· 
1008,- Ft. 

PROPYLON E. Gy. T. 
perlingualis tabl., old, 

XX .. 

összetétele: l tabi.. (0,6+ g) 0,02 g d_ioxyphenylaethanol-
isopropylamin. hydrochl.-t, . . 
1 üveg (10 g) 0,1 g dioxyphenylacthnnol-isopropylamin. 

: hyfuochl.-t tartalmaz. 
Javallato.k: Asthmlt bronchiale kezelésében a rohamok le

i{üzdésé're, ill. a rohamkészség csökkentésére. 
,\dagolás: Kezdetben napontn 3-szor Yz-1 tabi., majd csök

kent;ve naponta egyszer y2 tabl. Gyermekeknek általában 
% tabl. A tablettát szétharapás nélkül a nyelv alá helye;r.\·c 
oldódni engc{ljük, a nyclést. tartsuk eközben vissza. 
Az oltlatot porlasztókészülékből belélegczni a kedvező hatás 
beálltáig. 

JUcgjeg;vzés: +sZ TK t.crhére csak indolwlt esetben rendelhclől;:. 

fsomu.gulás: 20 tabi. 24,10 Ft, l iiveg (10 g) 4-,80 Ft. 

PROSTICHOI, Ch. 
drazsé 

x. 
Sz. 

Öss7.etételc: 1 dra.zsó 0,002 g prostigmin., 0,021 g acethil
cholin. mnug. brom.-t tartalmaz. 

Javallatol<: Ilcns, műtét utáni g~rom01·- és bélatonia, atmliás 
obstipáció, vizeletpangáS, terhességi toxemia. Megkísérelhető 
az alkalmazása peripheriás érzavarok, retinalis érgörcs, 
klimaxos ós a vasoncnrotikus hypertonia, valamint cndar
terWs obiiteraus esetPn. 

!46 

Adagolás: Általában naponta 6 óránként 1-1 fuazsé. Pont
tosan betartva az adagolási időpontokat helyes-két három· 
hetes kurát végezni. Szükség esetén az adag fokozható. 

lllegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 24 drazsé 14,- Ft, 250 drazsé 99,80 Ft. 

PTIMAL Gy. E. T. 
drazsé 

v. 

összetétele: l drazsé (0,8 g) 0,25 g 3,5,5-trlmethvloxazolidin 
2,4-dion-t tartalmaz. · · 

Javallatok: A "petit mal" kórformáinak kezelésére a vérkép 
a kezelés alatt ellcnőri)\end(í J · ' 

Adagolás: Naponta 3-4 drazsé, gyermekekne!' megfeleltlen 
· kevesebb. 

Dlegjegyzések: + SzTK terhére csalt indo1wlt esetben rendelhető. 
Közgyógyszerellátás, terhére rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 21,40 J<'t, 100 tabi. 88,- Ft. 

PULSOTON Ch. 
inj., csepp 

XVI. 
Sz. 

Összdé~ele: l amp. (1 ilt 10 ml) 0,02 ill. 0,2 g a-(3 oxyphenyl
{j-ammopropan. hydrochlor.-t, 
l üveg (25 g) 0,5 g n-(3 oxyphenyl)-{j-aminopropan. hydro
chlor.-t tartalmaz. l üveg (100 g) 4-s:r,eres hatóa.n:vagmcnnyi-
séget tartalm::tz. · ' 

Javallatok: Vórv?sztés, toxikus fertőző betegségek, kimerülós, 
recon':al~scentia, gyermekágy, collapsus, ortilostatikus és 
es~entralls hypotonia, shock, anaphylaxiás shock, pcritonitis, 
mmusz-decompensatio, 

A1lagohís: Fclnűttelmflk IJapŰnta 2-3 x 5-20 ?sepp, gyermC}{
nek naponta 2-3 X 2-5 csepp. s. cut. vagy 1. musc. 1 am p., 
{szül{sóg eseté? 1-2 óra múlva ismételhető), %-% legfel· 
Jebb l amp. 1. ven. lassan befecskendczve. Gyermekeknek 
% amp. s. cut. vagy i. musc. 

Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon :fendelhetők. Kör.
gyógyszcrellátás terhére rendelhető a csepp. 

(lsomagolás: b. 5 x l ml amp. 8, 70 Ft, b. 50 x 1 ml amp. 87,- Ft, 
l XlO ml amp. 7,50 Ft, b. lOXlO ml amp. 75- Ft 
};, l üveg (25 g) 12,- l<'t, b. l üveg (100 g) 48;....:. l<'t: 
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PULSOTYL Ch. 
inj. 2% Ph. Hg. V, 
összetétele: 1 am p. (l ml) 20 mg sympropamin. sulf., 8. ~g 

natr. chlor., 0,077 mag. natr. llisulfuros., aqu dcst pro InJ., 
au l ml-t tartalmaz. 

Javalfatok · Hypotonia sebészcti és fertőző megbetegedéssei 
járó coÚapsus, agy~naemia, perifériás keringési zavarok; 
altató és gázmérgezés, hypotoniás pulzusrendellenességck. 

. tdagolás: Szükség esctén .naponta 2-5-ször l amp. s. cnt. 
Ltlegjcgyzések: +. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
()so magolás: 5 x~ ml amp. 7,60 Ft, 50 X 1 am p. '56,- Ft. 

' PURGO Ch. 
tabl. 0,05 g, 0,1 g és 0,5 g 

XXV. 
Sz. 

összetétele·: l tabi. (0,2, 0,25 ill, 1,24 g) 0,05, 0,1 ill. 0,5 g 
phenolphth.-t tartalmaz. 

Javallat: Hashajtás. 
itlegjegyzésell: SzTK terllérc szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 25 tabi. 0,05 g 1,90 Ft, b. 100 _tabi. 0,05 g 

7,60 Ji't, b. 10 tabi. .0,1 g 2,70 1ft, b. 250 ta!JI. 0,1 g 67,50 Ft, 
b. 10 tabl. 0,5 g 4,80 Ft, b. 100 tabi. 0,5 g 48,- Ft. 

RADIPON E. Gy. T. 
tabi. 

XIX. 
Sz. 

összetétele: 1 tabi. (0,196 g) 0,5 mg emetin bas., 2, l mg phen:J· 
barbitural., 2,9 mg codein. bas., 7,6 mg ammon. chlor.-t 
tartalmaz. 

Javallatol~:: Bronchitis acuta et chronica. 
Adagolás: 3 óránként l tabi., gyermekelmBk 74-% tabi. Ű res 

gyomorra ne adjulll • 
Megjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 5,40 Ft,- 100 tabl. 16,50 Ft. 

RAUSEDYL K. Gy. 
inj., tabl. 

XVII. 
tabi. Sz. 

öss:r.etéteic: 1 amp. (l ml) 1 mg és 2,5 m"g luistályos reserpin 
alkaloidát tartalmaz. 
1 tabi. 0,1.0 és 0,25 mg kristályos reser-pin alkaloidát tar
t~tlma~. 
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.lavaiJat: :Magas vérnyomás, fiatalkori centraUs és labilis 
hypertoniák. !fixált hypertoniák jó és ross;;: indulatú alaJ(jai 
is jól reagálnak a legtöbb esetben. 

Adagolás: 0,1. mg-os tabi. járóbeteg kezelésére használatos. 
A ·túlzott scdativ hatás elkerülésére ajánlatos napközben· 
alacsonyabb adagokat, napi 3 x 1-2 tablettát és csak cst·c 
magasabb egyszeri adagokat, pl. 3-4 tabi. alkalmazni. 
A 0,25 mg-os tabi. fekvő beteg kezelésére alkalmazható . 
Kezdő adagolás napi 3 Xl-2, esetleg napi 3X3 tabi. Ki
fejezett é.s kielégítő vérnyomáscsöl,kenós elérése esetében a 
napi adag fenntartó adagokra csüi<kentendő; napi 2-3 x 
1-2 0,1 mg-os tablcttára. 
Középsúlyos és súlyos esctek kezelésére általában napi 
2 mg-os l)eroralis adagolás bizonyult clcgendőnek. Szükség 
csetén ezt az adagot napi 5 mg-ra emelhetjiik. Cerebralis 
arteriosclerosis esetében kezdő adagokat alacsonyabban 
(l mg) szabjuk meg. 
{),1%-os (mg-os) injekció adagolása: hy-pertonia esetén a 
kezelést kis adagokkal kczdjiik, pl. 0,3-0,5 mg naponta. 
Napi átlagos adag átalában 1-2 amp. i. musc. 
0,25%-os (2,5 mg-os) injel,ció adagolása: súlyos psychosis 
és izgalmi ál!apotok kezelésére a napi aqag az első napol(
ban 5-10 mg. A kezdő adag 5 mg, mely szükség szerint 
2,5-5 mil:-mal kicgészithető, i. musc., esetleg lassan i. ven, 
Tapasztalat Szerint 2-3 amp. adagolása után az eredmény 
t,alJlctta adagolásával fenntartható. 
Injekci6s kezelések csak intézetben .alkalmazl!atók, 

í'llellékhntás: Sedativ hatása bágyadt'ságot idézhet elő, ami az 
adagok csökkentésével kikiiszöbölhető. Hasmenés csak ki
vételes esetel{bcn fordul ,elő és 3-5 napon belül elmarad. 

í11egjegyzés: + Sz'l'K terhére a tabi. szabadon, inj, előzetes 
főorvos i engedéllyel rendelhet(), 
Lejárati idő : 2 év. 

t:somagol{is: 50 X 0,1 mg tabi, 15,90 Ft, 250 x 0,1 'mg tabi. 
69,60 Ft, 40 x 0,25 mg tabi. 27,90 Ft, 250 x 0, 25 mg tabi. 
124,60 Ft. 
!í X l mg am p. 25, 90 Ft, 25 x l mg amp. 93,60 Ft, 5 x 2,5 mg 
amp. 41,80 Ft, 25x2,5 mg amp. 177,50Ft." 

REDERGAM K. Gy. XVII. 
inj., ~seppek, subljng. tabl. 
ösSzcttiteJe: 1 amp. (l ml) 0,3 mg dihydroergotoxin,. acthan

sulfon., 0,4 mg methyl.-p.-oxybenz., 0,2 mg propyl.-p.-oxy
benz., 15 mg glycocoll., 0,01 ml spir, concentratiss., aqu. 
dest. pro inj. ad 1 ml-t, 
l üveg (10 ill, 100 'ml) 10 ill. 100 mg dihydroergotóxin. 
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aethanSulfon.-t tartalmaz (1- ml =kb. 30 csepp = l mg 
hatóauyagg&l). 
l sublingualis tabi. (50 m g} 0,25 mg dihydroergotoxin. aeth;in
sulfonicumot tartalmaz. 

.JavaUatok: Hypertonia, sympathicotonia, migrain, coronaria 
insufficicntia, angina pectoris, perifériás érbántahnak, 
Raynaud-kór, thrombangitis obliterans, claudicatio inter•. 
mittens. 

Adag~hís: Naponta 1-3 arnp. s. cut. vagy L musc. Vérnyomás
csökkentő hatás vi.zsgálatáta %-l am:p. l. ven. Oseppekbi'Jl 
a lcezelést 3 x 5 cseppel kezdjük és az adagot napl 3 x 1-2 
cseppel emeljük a kedvező hatás jelentkezéséig, de nem 
több mint 3 x 20-30 cseppig. Az optimalis és legjobban 
tűrt ad;tggal a lwzclést 1-3 hónapig folytatjuk. A Cl'leppek 

. hatását injelwió s. cut vagy i. musc. adagolásával fokor.
hatjuk. 
A su.blingualis tablettákból elSő nap l tablettát adunlc, majd 
a tabletták számát naponta eggyel emeljük 7-8 tablettáig 
ós ez az adagolás ·marad a hatás beálltáig. A t;tblettákat 
a nap folyamán egyenletesen adagoljuk, a ny~lv alá helyezve, 
nyelés nélkül szétolvadni hagyjuk. 

Jlegjegyzések: ++ SzTK terhére csa:k előzetes főorvosi enge
déllyel rendelhető olyan betegek részére, akik essentialis 
hypertoniában vagy egyéb érrendszeri megbetegedésben 
szenvednek, és akiknél a szokásos és bcvált gyógymódolmak 
megfelelő időn át alkalmazása nem vezetett ltellő ered
ményre. 

CsOmagolás: 5 X l ml amp. 16,70 F~. '50 x l ml 1tmp. 152,20 Ft; 
l üveg 10 ml 73,20 }!'t, l üveg 100 ml 673,90 Ft, 50 subling. 
tabi. 27,10 Ft, 250 subling. tabi. 97,90 Ft. 

RELAXIL E. Gy. T. 
inj., oldat 

XII. 

Összetétck: l amp. (10 ml) 1 g g!ycel'in. mono-o-kresyl-actller. 
2 g s,pir. c.oncent.ratiss., aqu. dost. pro inj. ad 10 ml-t, 
l üveg (100 g) 6 g glycerin. mono-o-kresyl-aether., 30 g splr. 
concentratisl!., I. gtt. ol. aurant., 64 g sir. simp.-t tartalmaz . 

.Javallatnk: Bármilyen eredetií hemiplegia, paraplegia, amennyi
ben spastikus izomfeszüléssei vagy lwJ;Ltrakturával jár: 
agyvérzés, agylágyulás, idill t gerlncvelőgyulladás, -vérzés
.vagy lágy11lás, sldcrosis multiplex, amytro:phiás lateral 
sklerosis, royelosis (myelopathia), cerebralis diplegia· (Little
kór). 
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Bármilyen credetií. extrapyramisos tónusfokozódás vagy 
rigor és ezáltal okozott végtag-merevség vagy kontraletúra : 
posten ce }J h ali tik us -arterioskl erotikus-lu es es-tra u más parkin-

l 

sonismus, sklerosis poliinSularis, paralysis agitans, agy
vérzés és agylágyulás utáni pallidostriális tünetcsoport. 
Wilson-pseudosklerosis betegség (degeneratio hcpatolent.i
cularis). Olykor az extra.pyramisos hyperkynesisre is ked
vezően hat (tremor, chorea, athctosis), de az itt elért cred-
mónyck nem egységesek. · 

Ellenjavallatok: Elesettség, keringési zavar, kifejezott gyomor
panaszok, lázas vagy septikus állapot (pl. súlyos demJbitusok). 

Adagolás: Az injekcio Jeizárólag intramuscilarisan adható, 
naponta egyszer vagy lcótszer (10-20 ml), késűbb másod
naponként egyszer. 
Az oldat _napi kezdeti adagja általában 3 x 15 csepp, ez
után folyamatosan napi 3 x 5 cseppel emeljük a~>; adagot 
(pl. 3 x 15, 3 x 20, 3 x 25 csepp), A maximális adag : napi 
3 x 30 csepp . 

ltlegjegyzés: + SzTK terhére csak indOkolt esetben rendelhető. 
Csomagolás: 2 X 10 ml aJnp. 12,90 Ft, .10 x 1.0 ml amp. 47,90 Ft, 

100 g oldat 28,70 Ft. 

ltllTARDILLIN E. Gy. T. XLV. 
inj. 400 OOO NE, l OOO OOO NE Sz. 
Ctsszetétcle: l gumidugós üveg I. 400 OOO NE g-Penicill.

procain., l mg polyoxyacthylen-sorbitan-monooleat., l amp. 
lL 2 ml inj. natr. chlor. isiton.-t, 
l gumidugós üveg T. l OOO OOO NE g-pentcill.-procain., 8 mg 
polyoxyethylcn-sorbitan-monoolcat., l amp. lL 5 ml inj. 
natr. chlor. isoton.-t tartalma-z. · · 

Javallatok: Penicillin indikációk. 12-16 Urán át biztosit ki
elégitő terápiás pcnicillinsdntet. 

:tlcgjcgyzés: + SzTK terhére szabaclon rendelhető. Lejf.:
rati idő: 2. óv. 

Csomagolás: 
I. l x 400 OOO NB 
I. 50 x <100 OOO NE 
I. lXlOOOOOO NE 
I. 50 X l OOO OOO NE 

REVIVAL Ch. 
inj. 

+ n. 
+ IL 
+ II. 
+ n. 

lx 2 ml 12,- Ft 
50 x 2 ml 525,- Ft 
1 x 5 ml 25,50 l•'t 

50 x 5 ml 1194-,- l<'t 

XLV. 
Sz • 

összetétele: Novarsenol.-t (natr. diüxydiamino-ar~enobenzol
methylenstllfoxylicum) tartalmaz szárazampullákban. 

Ja\'allatol[! Ln cs, szájspirillosisok, angina Pl ant- Vincentl, lichen 
plan us. 

Ellcnjanlat: 1>-Iájmegbetegedés . 
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Adagolás: Egyes adag: Férfiaknak; 0,30-0,45 g, nőkneJe 
0,15-0,30 g, gyerme!{eknck testsúly kg-J,ént 0,01-0,0:1 g. 
összadag: Férfiaknak: 4-,50-6,0 g, nőknek: 4,0-5,0 g: 
Ki;~áróla.g L ven. adható. 

!Ucgj-cgyzések: + SzTK terhére sy,abadon rendelhető. , 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. J,ejárati illő: 4- éY. 

(:somagohís: l x 0,15 g 13,10 Ft, l x 0,30 g 14,- Ft, l X 0,45 g 
15,- Ft, l x 0,60 g 15,90 Ft, l x 0,75 g 16,90 Ft, 1 x 0,90 g 
18,- 1!'t, l x l ,50 g 24,00 Ft, l x 3,0 g 34,30 Jet, l x 4,5 g 
43,00 Ji't, 10 x 0,30 g 66,20 l<'t, 10 x 0,45 g 75,80 Ft, 50 x 0,045 g 
] 78,- Ft, 50 x 0,075 g 191,90 Ft, 50 x 0,15 g 222,00 -Ft, 
50 X 0,30 g 269,40 Ji't, 50 X 0,45 g 315,80 J<'t, 50.X 0,60 g 
362,40 Ft, 50 x O, 75 g 40 ű, l O Ft, 50 X 0,90 g 455,60 Ft. 

RllEOPYRm K. Gy. Il. 
inj., drazsé Sz. 
Összetétele: l am p. (5 ml} O, 75 g na tr. 3,5-lliox:o-1,2-Uiphenyl-

4-n-lmtylpyrar.olidin, (phenylbutazon), 0,75 g amillazoph., 
0,003 g methyl. p. ox:ybenz., aqtL dest. pro lnj. ad 5 ml-t, 
l drazsé (0,0 g) 0,125 g 3,5-diox:o-1,2-diphcnyl-4-n-lmtyl
pyrazolidin., 0,125 g amidazophen.-t tartalmaz. 

Ja\·nllatol>: Arthritis, momtrthritis, polyarthritis rhcumatica 
acuta, sttbacuta et c])ronica., lumlmgo, J)ericardgis rhcumatica 
acuta, podagra, polyserositis rheumatica, sponrlyla.rthritis, 
lágyrészek rheumatismusa, ncnnolgia, polyneuritis acuta ct 
chronica, neuralgia facialiil, adnexitis, salpingitis, para
metdtis, iritis és iridoeyclitis, pa{lillorctinitis. 

Ellenja\'itlatok: Rythmus-r-avaro!{, vitium chronica, myopathia 
cordis chronica, arnidazophen-érr-ékcnység. Görcskészség 
csetén parenteraHsan tilos lLdni. 

Ádagolás: Reuma kezelésérc l amp. naponta vagy másod
naponként fektetett betegne!{ i. glut. hosszú túvel mélyen, 
mindenkor lassan 1-2 perc alatt injiciálva .. Nőgyógyászat
ban 4-5 naponként 1 amp., amíg a láz és fájdalain lllCif 
nem ·sy,(inik. Tablettából 4-6 tabi. naponta. Csa.!{ orvosi 
ellenőrzés mellett adagolható. Hetenként a fehér vérsejt
szám ellenőrizendő. 

l'ilcgjcgyzések: + S1.TK terhérc szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: inj, 2 év. 

Csomn~~:nlás: 5 x 5 ml am p. 38,20 Ft, tíO x 5 ml amp. 311,80 Ft. 
b. 50 dra.zsé 52,30 Ft, b. 500 drazsé 523,- Bt. 

RICINUS-OLAJ D. XXV. 
tok 3 g ós 5 gj 
Összetétele: l zselatintok 3 Ul. 5 g ol, ricini.-t tartalinaz. 

Ja\·allut: Hashajtó. 
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AElagolás: Felnőtteknek 2-6 db 5 g-os, gyermekeknek 3 g-os 
tok. 

ille~jegyzések: SzTK terbérc nem rendelhető. 
(:somagolás: b. 25 x 3 g tok 81 .~o :n, b. 25 x 5 g tok 82,60 Ft. 

.IUNGER K. Gy. XXXVI. 
inj. izotoniás Ph. Hg.- V. Sz. 
(hszctétek:· l üveg (50 ml} 450 mg' natr. chlor,, 10 mg cale: 

chlor. cryst., 5 mg kal. chlor., 5 m_g natr. hicarb., aqu. dest. 
lll'O inj. ad 50 ml-t tartalmaz. l üveg (100 ill. 500 ml) 2-, 
ill. 10-szeres hatóanyagmennyiségeket tartalmaz . 

. ~avallatok: Hiányzó folyadék pótlása, cxsiceosis. 
Adagolás: L ven. 
lUcgjegyzés: SzTK terhére csak iullokolt 
Csomagolás: 1x50 ml, 1x100 mL 

esetben rendelhető. 

RUTASCORJliN K. Gy. 
labl. 

XXXVIII. 
Sz. 

Öss:r.ctétele: l tabi. (0,15 g) 0,02 g rutin, 0,05 g acid. ascorb.-t 
tartalmaz. 

JaYallatol>: Ha'emorrhagiás diathesis, purpura thrombopenica, 
purpura medicamentosa, haematuria, nephritis, tüdő
-..-érzések, retinitis, glaucoma, a véredények fragmtásával 
];n pesolatos egyéb. belső vérzések. 

AUa~olás: Naponta 3-szor l tabi. 
ri~r::t_icgyzése-k: SzTK terhére szahadon rendelhető. Lejárati 

idő: 5 év. 
{'somugolás: b. 20 tabi. 12,30 Ft, b. 100 tabi. 61,50 Ft. 

Rl!TIN Oh. 
drazSé 

XXXVIII. 
Sz. 

Oss:r.détele: l drazsé (0,20 g) 0,02 g rutin-t tartalmaz. 
Jul·allntol•: Athrombopeniás és se}Jtieus 1mrpura, vesevérzés, 

hajszálerek túlságos fehérjeáteresztése, savós gyulladás, 
fel'tőzés, máj- és vesebetegségek. 

Adu~olás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. C-vitaminnal kombi
nálható. 

1\!t~.~rgyzésel•: SzTK terhére szabadon renrlelhető. 
('somugollts: 50 drazsé 12,90 Ft. 
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RUTOPHYLLIN K. Gy. 
tabi. 

XVII. 

Összetétele: J tabL (0,3 g) 0,02 g rutin., 0,03 g butobarbituraL 
(acid. butylaethylbarbituric.), 0,1 g theophyllin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Hypertonia, arteriosclerosis, angina pectoris, vaso-
regulaus sedativum, apoplcxia megelőzése és kezelése. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
;lJegjegyzések: r:§l SzTK terhére csakindokoltcsetbenrendelhctő. 
Csomagolás: b. 20 tabi. 15,10 Bt, b. 500 tabi. .377,50 .E't. 

SACERNO E. Gy. T. 
tabi. 

v. 
Sz. 

IÍ)sszetétdt~: 1 tabi. (0,2 g) 0,10 g 3-mcthyl-5-phcnyl-5-aethyl
hydantoin.-t tartalmaz. 

JM•allntok: Epilepszia (grand mal) barbiturátokkal vagy 
brómm'al nem befolyásolható eseteiben. 

,\dagolás: Napont1t 3-szo:r l tabi. Az átmenet más antiepilep
ticumokról fokozatosan történjék. Csak orvosi ellenőrzés 
mellett alkalmazható! , 

:Ucgjcg~·zés: ~~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
(!somagolás: 20 tabl. 10,30 Ft, 50 tabi: 22,80 Ft, 250 tabi. 

~o. 70 Ft. 

SAJ,VADOR K. Gy. 
tabi. 

JI. 
Sz. 

ÖsszetótC'Ie: l ttthl. (0,55 g) 0,075 g barhitural., 0,08 g coffein., 
0,15 g amidazoph., 0,15 g phenacetint tartalmaz. 

. Javallut: Analgetikum. 
_<ldagolás: Naponta 1-3 x 1-2 t(lbl. 
!IegjegyzóscJ[: tifJ SzTK terhére szabadon rendelhető. - 1.0 

tabi. orvosi vény nélkül is kiszolgáltatilató. 
Csomaguhís: b. 10 tabi. 5,- 1n. 

SAL VOSEPTYJ, Ch. 
tabletta 

XLV. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabletta' (0,00 g) 0,5 g 4--amino-benzolsulfon
tllio-earbamidot tartalmaz. 

Javallatok: Strel)to-staphilo-pneumoc:Occus fertőzések, valamint 
a húgy- és epeutak coli fertőzésc, gyermekek :Í>yuriája és. 
fertőzéses enterocolitise. 

Adilgolás: Átlagos adagja felnőtteknek Ó,l g-0,15 gfkg, mely 
adagot négy egyenlő részre closr.tva vétetünlc be. Csecsemők
nek 0,25 gfkg, "1-2 éves 0,20 gfkg, 3-6 éves .0,20 g-0,15 
gfkg-t adunk étkezés után. 

!Iegjegyzés: + SzTK t(lrhére szabadon rendelhető. 
Csomagolásoii: 24 x 0, 50 g 11,75 Ft, 250 x 0,50 g 122,- Ft. 

SANTONINUM K. Gy. XLVII. 
tabl. 0,025 g Ph. Hg. V. 
(;sszetétclc: 1 tabi. (0,1 g) 0;025 g santoninA ta.rtalmaz. 
Javallatok: Orsógiliszt·a. 

Sz. 

!.dagolás: 2-3 napon át naponta 1-2 x 1·-2 tabi. étkezés 
után. A 4-ik napon hashajtó adandó. Q-yermekelmek élet
kor szcrint. 

~Ie:áegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabi. 5,70 Ft, b. 100 talJl. 57,- Ft. 

SÁRGA VAZELIN D. XLII. 
Vasel. flav. Ph. Hg. V. 
Összetétele: l t?bus 20 g vaselin flav.-t tartalmaz. 
illegjegy7.ós: SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: l tubus (20 g) 2,00 Ft. 

Sz.-

SCOPOLAMINUlli HYDROllROMICUM K. Gy. I. 
~· ~. 
Öss7.ctétl.'lc: 1 ~tmp. (l 1Íll) 0,5 mg fiCO{l. hydrobrom.-t tartalmaz • 
Javallatol•: Parldns6nismns, senBis tremor, paralysiS, delirium~ 

narkózifl. bevezetésére morfhmal,. DomoponnaL 
,\dagolías: Naponta 1-2 x ):2-1 am:p. 
.itlegjegyzés: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás:' b. 10 x l ml ~tm p. 13,50 Ifi, b. 50 X l ml am p. 

67,50' l<'t. 

SECADOL K. Gy. XVII. 
drazsé Sz. 
f~ss1.ctétc!c: l drlizsé (0,4 g) 1· mg ergotamin· tartara t., 100 mg 
coffein.-t tartalmaz, 



Javallalok: Migrain, ccphalal"gia, roham és intervallUm keze
lésére: 

Adagolás: Individualis. Ajánlható adagolás napi 2~6 drazsé. 
-iUcgjcgyzés: ++ Sr.TK terhére szahadon rendelhető. Lejárati 

idő; 2 év. 
t;somagolás: 20 drazsé 8,- Ft, 250 drazsé 100,~ Ft. 

SEP ATEN lásd TENSOPAN 

SJlVENAL Ch. 
inj., tabl. 0,1 g Ph. Hg. V_. és 0,3 g 

IV. 
Sz. 

;Összetétele: l amp. (l ml) 0,165 g phenobarbitural. 0,55 g 
urethan., 0,013 g natr. hydroxyd., aqu. dest. pro inj. acl 
l ml-t, l amp. (2 ml) 2-szeres hatóanyagmennyiségeket 
tartal mar.. 
1 tabi. (0,13 ill. 0,54 g) 0,1 ill. 0,3 g phenobarbitural.-t tar
talmaz, 

Javallatok: Neurotikus; encephalitises, hypertoniás insomnia, 
elmebetegek dühüngése, deliriumok, morfinelvonás, paralysis 
agitans, chorea, epilepszia, eclampsia, tetanus, tetania, 
spastikus állapotok; hányás, hypertonia, migrain, astinna 
bronchiale, angina pectoris, singuitus stb. 

Adagolás: Hypnoticumként: 0,1-0,3 g; sedativumként: 
0,05~0,1 g, antiepilepticumként : este 0,2, másnap 0,1 g. 
Injekcióhól 1~2 ml esetleg naponta 2-szer i. musc. szükség 
esetén L ven. 

!Uegjegyzések: t:§:l SzTK terhére szahadon rendelhetők. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhet6k a tablett*k. 

tlsomagolás: b. 5 x 1 ml amp. ll ,20 Ft, h, 50 x l ml amp. 112,~ 
Ft, b. 5 x 2 ml amp. 15,80 1ft., lJ. 50 x 2 m1 amp. 158,- Ft, 
h. 10 tabi. 0,1 g 2,80 Ji't, b. 100 tabi. 0,1 g 28,~ Ft, h. 10 
tabi. 0,3 g 5,40 Ft, b.. 100 tabi. 0,3 g 5J,~ l<'t. 

SllYilNALETTA Ch. 
tabl. 0,015 g Ph. Hg. V. 

IV. 
Sz. 

Osszctétcle: 1 tabi. (0,1 g) 15 mg phenoharhitural.-t tartalmaz. 
Javallatok: Asthma bronchiale, laryngospasmus, hypertonia 

arteriosclerosis, stcnocardia, singultus, migrain, epilepszia. 
pertussis. Nem altat, csak sedfttiv hatású. 

Adngolás: Naponta 3-szor_ 1-2 tabi. 
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llegjcgyzésck: t:§:l SzTK terhére szabadon rcnrlelhctő. 30 dh 
orvosi vény nélkül is kiadható. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

(~somagolás: b. 30 tabi. 3,-!8 Ft, b. 500 tabi. 58,- ]'t. 

SEVENALIL Ch. IV. 
inj., csepp Sz. inj. 
thszet.étele: 1 amp. (l ml) 0,1 g phenoharhitural., 0,05 g allyl

barbitural., 0,4 g urethan, 0,0005 g methyl. vcratric, 0,001 ~ 
methyl. p. oxyhcnz., 0,005 g ,spir. concentratiss., 0,014 ~ 
natr. hydroxyd~, aqu. dcst pro inj. ad l mht. 
l üveg (10 ml) 1 g phenobarbitural., 0,5 g allylbarbitnral., 
4 g 1ircthan.-t tartalmaz, l üveg (100 ml) 10-szeres ható
anyagmennyiségeket tartalmaz, 

Jaynllntol•: Alvászavar, delirium, encephalit.is, pszichés izga
lom, morfin-elvonás, epilepszia, eldampsia, _pertussis, cllorea,. 
tetanus, singultus, mérgezési hányások. 

Adagolás: Csepp: hypnoticumként 20~601 sedativnmként 
10~20 csepp naponta többször. Csecsemőlmek 1~4, gyer~ 
mckcknek 5~15 csepp naponta egyszer. Inj.: naponta 
1~41 amp. i. musc. 72~2! amp. lassan L ven, Zavit-roelás 
csctén meleg vizbe mártjuk Ml ampullát. Csak kristály-. 
tiszta oldat használható. 

IUcgjcgyzésel>: t:§:l Sz'l'K terhére az inj. szabadon, a Cflepp csal' 
inllolwlt esetbell remlclhető. 

Csomagolás: h. 5 x l ml am p. 11,60 F~. b. 50 X l ml amp. 
116,~ 1!t, 
l üveg (10 ml) 9,90 Ft, l ii:vcg (-100 ml) 68,~ Ft. 

SOLVAR SIN liisd CUTARSIN 

SOLVASTHMIN K. Gy. 
tabl. 

XX .. 
Sz •. 

Összetétele: l tabi. (0~ 4 g) 100 mg thcophyllin., 50 'mg coffein., 
10 mg cphcrlr. hyclroclJlor., 0,12 mg bcllaclonna-összalkaloirla. 
kénsavas sója (atrop. sulf.-han kifejezve), 0,01 mg scop. 
hydrobrom.-t tartalmaz. · 

Janllatok: Status asthmatictts és a közelgő roham megelőzése. 
Adagolás: 4 óránként 72 tabletta, vagy reggel és este l tabletta. 

etkezés után. 
llegjt~gyzés: ++ Sz1'K terhérc szabatlan rendelhető. 
(!somagolás: 10 tabi. 6,40 Ft, 250 talJl. 132,60 Ft. 
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:SO~IDEN Ch. 
tabi. 
Összetétele: l tabi. (0,65 g) 0,5 g bromacetoearb.-t ( carbarnhL 

bromdiaethylacetic.) tartalmaz, 

Javallatnk: Ideges ingerlékenység, az elalvás zavarai neuro
tilmsol<; szívbetegek, érelmeszesedés eseteiben; klimax, 
hyperthyreoidismus, pertussis, fülzúgás. 

Adagolás: Mint sedativum: 3-szor "%-l tabi. Mint hypno
tieum : l %-2 tabi.· egyszerre, lefekvés előtt % órával, 
me leg italban. 5 éves korig "%-% tabi. 12 éves .korig: %-1 
tabi. 

!Uegjegyzések: t:§:! Sz TK terhére csak Indokbit esetbcnrcwlelhető. 

Csomngolás: b. 20 tabi. 22,- Ft, b, 100 tabl. 110,- J<'t.. 

:SPIRACTIN K. Gy. 
inj. 1%%, 2%% 

XIV. 
81;. 

Összetétele: l ampulla (l inl) 15 mg, ill. 50 mg 1-piperidino
methyl-cyclohexanon-(2)-chlorhydrat.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Újszülöttel\, csecsemők és kisgyermekek asphy
xiája esetén. Inhalaci6s és intravénás narcosis, morphin-, 
barbiturat és egyéb altatók, szénmonoxyd mérgezés és 
pneumonia következtében fellépő légzészav:1rok és légzés
bénulás vcs?.élye esetén. 

,i\dagolás: I. v., i. m. Intravénás alkalmazás esetén a hatás 
csaknem azonnal jelentkezik. A keringésre nincs befolyás
sal, bibornációban is alkalmazható. Csepp-infúzióban el
nyújtott hatás érhető el. Súlyos csetekben az intravénás 
Rlkalmazás indokolt. Felnőtt adagja 50-100 mg (1---,---2 
ampulla 2%%-os inj.). Ez az adag sJ:ükség esetén 14-% 
óránl{ént óvatosan megismételhető. Újszülöttek, csecsemők 
és kisgyerme!, ek adagja 5-15 mg L v. ( *-1 ampulla 
l% %-os .injekció ból). Szükség esetén ez az adag is ;(j-% 
óránként _megismételhető. · 

lllegjegyzés: + SzTK tCI·hóre szabadon rendelhető. Intra
nareonnal egy fecskendűben nem a-dható, mert kicsapódik. 

flsomagoliis: 5X1 ml '1%% in,i. 00,00 Ft, 50Xl ml 1:!-2%, 
inj. 00,00 Ft, 5 x 2 ml 2%';:{, i nj. 00,00 l<'t, 50 x 2 ml 2%%. 
inj. oo,oo l<'t. 

SPIROCID lásd NILACID 

158 

STASlGEN K. Gy. 
~ebhintőpor steril 

XXXIV. 

Összctét~le: 1 fiola 1000 CoÉ thromlJin. lyophil. steril., fibrin. 
lyoplul. steril. ad 0,495 g, max 0,005 g natr. aethylmereuri
thiosalic.-t tartalmaz. 

Javallatok: Általános nnitMi, baleseti eapil1aris és kiseres 
vérzések megszüntetése, elsősegélynyújtás, osteomyelitis 
műtét kapcsán, ~aját vér koagulumban. · 

Adagolás: Mindig lokális. A steril port a vérző felületre szórjnk 
és steril gumil<cztyüs kézzel, vagy fémspatulával rányomj11k 
a vérző felületre. Erősebb vérzéselméi 2-3 réteg por hasz
nálatával biztositjuk a jól tapadó véralvadékot. 

lllegjeg~·zésck: +szTR terhére csak indokolt esetbenrendellwtő. 
Lejárati idő: 2 év. 

(~sornagolás: l fiola 15,80 ]'t, 10 fiola 158,- Ft. 

STERALGIN Ch. 
in j. 

XIII. 
Sz. 

®sszcté_tele: 1 amp. {l ml) 0,33 mg ah·op. methyll.>rom., 20 mg 
ood.em. hydroehlor., 40. mg papaver. hydroehlor., 300 mg: 
atmdazoph., 390 mg aCJd. hydrochlor. dil., aq11. dest .. pro 
inj. ad l ml-t trn:talmaz. 

Jantllutol•: :Mindenfajt.a simaizomgörcs okozta fájdalom: epe-, 
vesekólika, dysmenorrhoea, migrain, 

Adagolás: Szükség esetén l amp. l. muse, 
illeg,iegyzések; ++ SzTK terhére sza.badon remlelhető. Köz

gyógyszerellátás terhére rendelhető. 
{~somngolás: b. 5 x l ml amp. 15,80 Ft, b. 50 x l ml am p. 

158,- Ft. 

:STEROGENOL E. Gy. T. 
oldat 

XLIV. 

tÖsszetétclc: l .üveg (100 ml) 10 g eetyl-pyridinium-brow. 
{min. 95%), 64,5 g spir. eoncentratiss., aqu. dest. ad 100 
ml-t ·tartalma?.. l üveg (250, ill. lQoo· ml), 2,5- ill. 10-szeres 
hatóanyagmennyiséget tartalmaz. 

.. ,Tavallatok: ]'ertőtlenítésre: helyiségek, használati tárgyak, 
fehérnemű és ágynemű, kózfer~őtlenítés, hiivelyöblítés, 
gombás fertőzések kezelésére, sz;ennyezett bőrfeli\letek, 
sebldirnyék, műtéti terület tisztítása, égési sérülések kezelése 
stb. Fémműszerek sterilizálására nem alka1mas. 
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- Já h. z mciiékelt r;észletes használati' ,\~lago1,as: A .?soma,~o .~~h~eztet.és: csak külsőleqes hasz:na
utasitás szcnnt. ~~~~ h . álható! Lehetőleg melegvrzeg 
latra és csak felln"Itva aszn lk 

1 
kr 

old;tot használjunk. ~zapp~_n,nal együtt ne a a mazzu , 
Az oldat szembejutásat kernlJük! , . p • • 

hé. b n' •Ó<fyaszatr és nagyogyászab 
:uegjegyzéseké: SzTK btocd 10 re~~~~lhe'tik 'egyéb ese'tben csak szakrendel sek sza a on , u 

elŐzetes főörvosi engedéllyel rendelhet,o. 
l} 2, 70 Ft l üveg (250 ml) Csomagolás: 1 ü-veg b. (100 m t/ , 

63,80 Ft, l üveg (1000 ml) 2H,'-l0 Ft. 

STRJlPTOJUYCIN E. Gy. T. XLV. 
ini. l g . . . 
ös~zctételc: 1 gum_i,eb,apk·1~is ~n;iri/·f1g ~t:pt~~~cd~~~-P~~rr~rt m)•C. sulf. alakJ, an , ' • • 

tartalmaz. 
Jal'nllatolr: strcptomycin indiJ,ációlc. , 
n 'egyzés· A készitmény felhasználását rendelet szabályozza. 
' ~~lsd· oo: old. Lejárati idő l Yz év. 
Csomagolás: I. l x l g + n. l x 5 ml amp. 30,90 Ft, L 50 x 

x 1 g + II. 50 x 5 ml amp. H4D,l0 Ft. 

STROPIIANTHINUM-G D. 
inj. 

XV. 
Sz~ 

ÖsSZI;tét~Jc: l amp. (l ml) 0,25 mg G-strophll:nt.-t tartalmaz. 
lavallaf.olr: L. Stroplmnthinum-K. . 
Allagolás: Kizárólag i. ven. Ja.~san. " 

. é k, .L~ Szl'K terhére szahadon ren~l~lll"cto. 
illegJ_eg.;vz. se·s~e;filátás terhére rendelhető. Lcjánttl Ido : 2 év. 

Köz'"'~og:y . · b 100 x 1 ml amp, 
Csomagoltís: b. 10 x 1 ml amp. 12,30 Ft, · 

12::!,- Ft. 

STROPHANTJIINU!I-K D. xv. 
S .• ' . 
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liegjegyzéseJ,;: ++ SzTK terhére sz"abadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 10 x l ml am p. 12,40 Ft, b. 100 x l ml am p. 
124-,- Ft. 

STRYCfu"INUM NITRICUJII Ch. 
inj. 0,1% Ph. Hg. V. és 0,2%. 

VIII. 
Sz. 

Összct.étt'lc: l am:p. (1 ml) l mg, ill. 2 mg strychn, nU.ric., 
0,008 ml acid. hydrochlor. 0,1 n, 8,5 mg natr. chlor., aqu. 
dcst. pro inj, ad l ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Kimcrültségi állapotokban, reconvalescentiában 
mint általános tonizáló szer. Mor.gató beldegr,és béuulásai 
Heine-l\fedin, enuresis noct., analepticumként kábítószer
mérgczések esetén és fertűző betegségek következtében fenye
gető collapsusban. 

,\dngoiás: Naponta- vagy másodnaponként 1 amp, Bénulások 
kezelésérc fokozatosan emelkedő adagolásban. 

}legjegyzések: ++ Si'l'K terhérc szabadon rendelhető. 

Csomagolás: b. 10 x l ml 0,1% 9, 70 Ft, b. 100 X l ml 0,1% 
07,- Ft, b. lOXl ml 0,2% 9,70 Ft, b. lOOXl ml 0,2% 
97,- Ft. 

STRYCHNOTONIN Ch. 
inj., drazsé 

XXXV. 
Sz~ 

'összetétele: l amp {1 ml) 50 mg natr. methylarson., l mg 
stryclmin. hydrochl., aqu, tlest. pro inj, ad l ml·t, 
1 drazsé {O, l g) 3 mg calc. methylarson., 0,5 mg strychn. 
hydrochl.-t tartalmaz, 

Ja\'allatok: Neurasthenia, hysteria, chorea, tabes,- traumás 
neurosis, gyomorbélatonia, rcconvalescentia, impotentia, 
sphinctergyengcség, neuritis motorica, aleoholismus, depres
siók, idős egyének pneumoniája, láMsélesség fokozása. 

,\!lagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 amp. s. cut. 
Naponta 3 x 1-2 drazsé. 

llegjcgyzés: ++ SzTK terhére szabadon rendelhetők. 
KűzgyógyszerelláMs terhére rendelhető az inj. 

Csomagolás: b, 1.0 x l ml am p, 8,50 Ft, b. 20 x l ml am p. 
17,- Ft, b .. -lOOxl ml amp, 85,- Ft, 75 drar.sé s.,- Ft, 
500 drazsé 22,70 Ft. 

11 Gyógyszerkészitményel{ 
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STRYCHNOTONIN-B Ch 
inj. 

XXXV. 
,Sz. 

összetétele: l amp. (l mÚ 50-100-150 mg natr. mcthyl
arson., 0,5----'-0, 75--1,0-1,25-1,5-1,75-2,0.--:2,25-2,5-
2,5 mg strychn. hydrochl., aqu. dest. :pro ln]. ad l ml-t 
tMtahnaz 10-es sorozatban. 

.JaYallatol': Lásd Strychnotonin. 
Adagolás: 2-3 naponként l amp. s. cnt. emelkedő 1~dago1tban. 
ltlegjCg'yzések: ++ SzTK terhére szabadon rcndelhet6. 
Usomngolás: 10 x 1 ml amp, 12,10 Ft, 20 x 1 ml am p. 

21,40 li't, 100 x 1 ml am p. 88,70 li't, 

8UBLUIAT K. Gy. 
tabl .. 0,5 g és l g Ph. ;Hg. V. 

XLIV. 
Sz. 

összetétele: 1 t"atJL (1, ill. 2 g) 0,5, ill. 1,0 g hydrarg. bichlor. 
corros.-t. tartalma.z. 

Javallat: Fertőtlenítés. 
Adagolás: Külsőlcg: %-·1 tabl. l liter vizben oldva~ 
illegjegyzéseJ[: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b.lO tahi. O,fi g 7,10 Ft, b. 100 tabi. 0,5 g 71,- Ft, 
. b .. 10 !.abi. 1 g S,üO J!'t, b. 100 tabi. 1 g 86,- Ft. 

sum:or. D. 
old. 

XLII. 

f)sszctétclc: l üveg (50 g) 1,5 g acid. salicyl., 2,5 g camphor., 
10,0 g resorcin., 11,25 g urethan., gtt. Yl ol. hwand. 24,75 g 
aqua dcst.-t tartalmaz. 

Javallat.: Kóros izzadás. 
Adagolás: Külsőleg. 
!tlegjégyzés: + Sz TK te!'hére csak indokolt esetben rendelhető. 

50 g orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható. 
Csomagolás: l üveg (50 g) 15,- Ft. 

SULFAGUANIDIN Ch. 
tabl. 0,5 g Ph. Hg. V. 

XLV. 
Sz. 

összetétele: l tabi. (0,7 g) 0,50 g sulfaguanid. (:p-:tminobenzol
sulfoguanidin)·t tartalmaz. 
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Javallatok: BaciHaris dysenteria, enteritís, cnterocolitís, 
typhus-, paratyphusgazdák kezelésére, vastagbélműtéte_ket 
követő bélfertőzések meggátlására. 

Adagol{is: Cseesemöle és gyermekek egész napi adagja 0,30-. 
0,40 g testsúlykg-ként 6 adagra osztva. Felnőtteknek 3-4-
szer 4-8 tabl. 1-2 napon át megszaidtás nélkill. 

ltlegjegyzések: SzTK terhére szallation rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhérc rendelhető . 

(Jsomagolás: b. 10 tabi. 5,60 Ft, b. 30 tabi. lfl,80 Ft, b. fiOO tahi. 
280,- Ft. 

SUPERSEPTYL Ch. 
ta b l. 

XLV. 
Sz. 

Összetétele: 1 tabi. 0,5 g 2-sulfanílamido-,1,6,dlmethylpyrimidínt 
tartalm~tz. 

,lal·allatob.:: staphylo-pneumo-meníngococcus fertőzéstik; a 
bögyutak ·proteus és. J)yocyaneus fertőzése; dyscntería; 
aktínomyeosisban, oedema malign'nmban antibiotikumokkal 
együtt adagolható. 

Adagoll'is: Átlagos adagja felnőtteknek 1-3 .g (2-6 tabi.) pro 
dosis, 3-12 g (6--24 tahi.) pro dic, Dyscntcriában az első 
3 napon át 3 x 2 tabi., a. negyedil' naptól 3 x l tabi. 24 tabi. 
elfogyasztá.sa u~án szünetet tartunk. Gyerme][CJmek 0,1-
0,15 gfkg a kezdő adag, .majd .hatóránként ennel' negyed
részét adjuk két napon át étkezés után. Súlyos fertőzésben 
a láz megsr.ünte után még 2-3 napig adjuk. 

!Uegjegyzés: + S11TK terhére sr.abadon rendelhető, 
(:somagolás:- b. 24 tabi. 13,50 Ft, 250. tahi. ·122,30 ]ft, 

SUPERSEPTYL Urea Ch. 
sebhintőpor 

XLIV. 
Sz. 

4)sszdétele: l tluboz (10 g) 3 g 2-sulfanylamido-4,6-tlimetltyl 
pyridin., 0,1 g carbamid.-t, 6,9 g lactos.-t tartalmaz. 

Ja,·allatolr: J!'ertőzött vagy fertőzésre gyanús sérülések, gonnyes 
folyamatolc, im:pctigo, gáz-ödénut stb. 

Alkalmazás: SebtoBette után az egész sebfcliiletet, annak 
minden zúgát kitöltve, vékony rétegben behintjülc Kötő
szöveti résekbe, tasÍtkokba ·a sebhintöpoiTal behintett géz
csíkot vezetünk be. 

i11egjcgyzésck: + SzTK terhére szabadon rendelhető. - 10 g 
és 75 g orvosi v;ény n~lkül is ldszolgáltatható. 

tlsomagolás: l doboz (10 g) 6,-10 Ft, l doboz (75 g) 48,- Ft, 
b. 500 g 320,- Ft. 
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SUPRACHOL K. Gy. 
drazsé, in'j. 
összetétele: 1 drazsé (0,6 g) 0,25 g acid. dehydrochol.-t, l amp. 

(10 ml) 0,5 g natr, dehydrochol.-t tartalmaz,. 
Ja,'allat.ok: A máj, epe és epeutak megbetegedései (máj~ 

cirrhosis, cholangitis, icterus simplex, cholecystitis, cholc
lithia~is, cholecystelüomiálc utáni panaszok). Mínt diurcti
cum adjuva.ns cardialis oedemában, ascitcsben._Az hleg
és elmegyógyászatban migraíu, mclancholia, depressio esetén. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé vagy naponként l 
ampulla í, ven. 

llegjllgyzés: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhetők. 

(~somagolás: 20 drazsé 12,50 Ft, 50 drazsé 27,10 Ft, 250 dra.zsé 
116,40 Ft, 5 x 10 ml amp. 22,40 Ft, 50 X lO.ml amp. 173,30 Ft, 

SUPRACILLIN E. Gy. T. 
inj. 300 OOO NE és 3 OOO OOO NE 

XLV. 
Sz. 

Összetétele: 1 amp. (l ml) 300 OOO NEl g-penicill. proerd n., 
0,02 g alum. monostearin., ol. pro inj. ad l ml-t t~utalmaz. 
1 gumisapkiis üveg 3 OOO OOO NE (10 ml) 10-szeres ható
anyagmennyiségeket tartalmaz, 

Ja\'all:ttok: Penicillin indikációk. 24 órán át kielégitő terápiás 
penicillin-szintet lJiztosít. 

,\Elagolás: I. mus. alkalmazásra! Az ampullát felszívás előtt 
erőte1icscn felrázzuk, majd tartalmát i. musc. tíivel inj_iciál
jnlc Ugyeljünk a novocain túlérzékenységre l Szobahőmcrsék-. 
leterr tároljuk. 

iliegjerryzések: + S~TK terhére szabadon rendelhető. Küz
gyógYszerellátó,s terhére rendelhető. Procain-tartalma 
miatt 3-ik életévüket be nem töltött gyermekeknél ne 
alkalmazzuk. Lejárati idő: 3 év. , 

Csomagolás: l x 300 OOO NE amp. 9,20 Ji't, .50 X 300 OOO N E 
a'mp. 444,70 Ft, l X 3 OOO OOO NE gumisa-pkás üveg 92,- Ft, 

SUPRACODIN K. Gy. 
tabl. 5 és ·ro mg 

I. 
Sz. 

Összct.étrlc: l talll. -(0,12, ill. 0,18 g) 5, ill. 10 mg dihydrocod. 
(dihydrocodeinon) bitart.-ot tartalmaz. 

Javallat: Kínzó, kö-petet nem ürítő száraz köhögés csilla-pítása. 
.oldagolás: 2-3-szor l talJl .. naponta. 
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!Ucgjcgyzések: ~':$ SzTK terhérc szabadon rendelhető, Íiábitó
szet rendelet hatatya alá tartozik. 

{'so.magalás: 10 tabi. 5 mg 2,90 Ft, 250 tábl. 5 mg 58.10 Ft. 
10 tabi. 10 mg 5,- Ft, 250 tabl. 10 mg 116,10 Ft. 

SUPRASTIN K. Gy. 
inj., tabl. 

XVIII. 
Sz. 

Összetéte~e: 1 am-p; (l ml) 0,02 g, I tabi. (0,2 g) 0,025 g 
N, N -dimethyl-N -(p-chlorbenzyl)-N' -(2-pyridyl)-aethylendia
min-hydrochlor.-t tartalmaz; 

Jav_allatok: _Allergiás _kötőhártyagyulladás, rhinltÍs vasomoto
n ca, szénaláz, urticaria, quincke-ocdema, serum-betegség 
gyógyszcrexanthema, asthma bronchiale, allergiás bőrgyul: 
ladás, ekzema. 

Ada.~olás: Naponta .3-4-szcr 1, esetleg 2 tabletta étkezés 
kozben, vagy 1-2 ampulla i. musc. Anaphylaxiás shock
!Jan, heveny és súlyos esetekben ajánlatos a lcczclést óvatos 
l, ven .. adagolással bevezetni, egyébként intramuscJJlarisan 
végczm. 

lUegjegyzés: + Sz'J'K terhére szabadon rendelhető 
Az inj. lejárati ideje·: 2 év, ' 

Csomagnlás: 20 tabi. 15,40 Ft, 250 tabi. 16.6,30 Ft, 5 x 1 ml 
am p. 21,50 Ft, 50 x l ml am p. 181,60 Ft. 

SYMPATROMIM E. Gy. T. XVI. 
IDJ., csepp Sz. 

Összetétele: l amp. {lmp 0,06_g sympactham. tart.-t (l-p-oxy
P he ny l-2-N-mcth~·Iamm o-a.ethttn pl. h y d r oc hl or i c.), 
1 üveg (10 ml) 1 g symvaetham. tartA tartalmaz. 1 üveg 
(25 és 100 ml) 2,5-, ill. 10-szercs hatóanyagmenm·iSéo-e1 
tartalmaz. · · · "' 

Ja\·~llatol.::_ Fertőzéscs megbetegedései,, clső~orbnn influenza, 
dtphthcna, tbc. pulm., pneumonia, reconvalcsccntia esetén 
a collapsu~ megelőzésérc és kezelésére; míítétck előtt és 
után, cardwtonlcumok hatásának támogatására. 

A1lagolá~: Szükség esetén naponta 1-,.3-szor 1-2 am}l. L 
ven;, .I/ musc. vagy s .. cnt. Naponta 3-szor 10-20 csepp. 
Infuzws oldathoz is hozzáadható. 

!Ueg,leg~·zések: 1>}4 SzTK terhére heveny vérkeringesi elégtelen~ 
sé~ ~s collaps,us esetén szabaclon rcndellwtő. Közgyógyszer-
ellatus terhérc rcmlelhetől,:. · -
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CsomagoláS: b. 5 x 1 ml am:p. 16,50 ~'t, b. 50 x I ml am p. 
165,- Ft, b. 1 üveg {10 ml) 18,40 Ft, l üveg (25 ml) 46,- Ft, 
b. l üveg (100 ml) 184,- Ift. 

SYNTESTRIN K. Gy. 
drazsé, in j. l és 5 mg 

XXXIX. 
Sz. 

összetétele: l drazsé (O,OR g) l mg 4,4'-dioxy-a,p-diaethyl
stilben. diproi>.-t, 
1 amp. (l ml) 1, ill. 5 mg 4,4'-dio'xy-a,p-diaethylstilhen. 
diprop., 0,1 ml alc. benzoyl., ol. pro inj. ad l ml-t tartalmaz. 

Javallntok: A petefészek csökkent vagy hián~'zó ~üködéséből . 
eredő genitalis megbetegedések (amenorrhoea, dysmenorr
hoca, kliiÍlaxos panaszok) és extragenitalls megbetegedések, 
bőr- szem-, izületi-, idegbetegségek. Prostatahypertrophia, 
prosÍata-rák, ulcus ventriettli et duodeni, penisplasztikal 
műtétek (crcctiogátlás). 

Adagolás: Általában naponta vagy másodnaponként 1 ampalia 
L Iilusc., ill. naponta 1-3 drazsé. 

Jtlegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhetők. Lejárati, 
idő: 5 év. 

Csomagolás: 20 drazsé 4,50 Ft, 100 drazsé 11,20 Ft, b. 5 x 1 ml 
amp. 1 mg 8,40 Ft, b. 50 x l ml amp. l mg 84,- Ft, b. 5 X l 
ml amp. 5 ~g 9,50 Ft, b. 50 x l ml amp. 5 mg 95,- Ft. 

SYNTESTRIN K. Gy. XXXIX. 
S.teril im.plantációs tabl. 
összetétele: l tabi. (0,04 g) 20 mg 4,4'·-dioxy-a,p-diaethyl

stilben., 20 mg cholestcrin.-t tartalmaz. 
Javullntok: Genitalis infantilismus és hypoplasia, petefészek 

csökkent működése, eastratio, habituaUs abortus, diabe
tessel szövődött terhesség, prostata carcinoma, növekedési 
hormon gátlása (akromegalia). · 

Ellenjavallatok: Cardnomára ·utaló anamnesis, hyperplasia 
giandulads cystica, endometrium-polypus, gcnitaliák és 
emlő tumorjai, mastopathia cystica. 

Adagolás: Rendszerint l tabletta beültet:ése elegendő. Nagy· 
adagok csak prostatacarcinoma és akramegalia esetén sztik
ségesek. Különös óvatosság indokolt, ha menopausában 
kerül alkalmazásra. 

Jtlcgjegyzéselr: +szTK terhére csak indokoltesetben rendelhető. 
J,ejárati idő: 5 év. 

CsOmugolás: l x 20 mg tabi. 34,80 Ft, 3 X 20 mg tabl. 101,70 Ft. 
50X.20 mg tabi. 1602,30 Ft. 
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SZALICILSA V AS FAGGYU D. XLII. 
Sz. 

Összetétele: l rudacska (ó "g) 0,1 g acid. salic.-t, l rudacska 
(10, ill. 20 g) 2-, ill. 4-szcrcs hatóanyagmennyiséget tar
talmaz. 

Javallatok: Bőrkeménycsedés, clavus. 
1legjegyzés: SzTK terp.é:re szabadon :rendelhető. 
CJsomagolás: b. 10 x 5 g 10,30 Ft, b. 10 x 10 g 15,80 Ft, h. 

10 x 20 g 30,20 Ft, fémtokos 10 x 20 g 43,40 Ft. 

SZALICILSA V AS kauesuktapasz XLII. 
Sz. 

öss1,ctétclc:• Kaucsukt:tpasz (=acid. sulic: 40%) mln. 1,5 ~ 
100 cm2-ként. 

JU.l'Uilat.ok: Tylosis, clavus. 
Adagolás: A védőgéz eltávolítása után megfelelő nagyságl~ 

darabot fel:ragasztani. 
Jl.Iegjegyzés: SzTlr terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 6 cm x 9 cm 1,50 Ft, l m x 18 cm 19,40 .Fi. 

TACHYDON Ch. 
cseppek 

XXXVIII. 

Összetétele: 1 üveg (15 ml) növényi olajban oldott dihydrQ
tachystCI·in-t tartalmaz. 

Javallatok : 'retania (postoperativ és. idioparhicus formája is) 
hypocalcemia, impetigo herpetoformis, ólom-mérgezés. 

Imenjal'ltllatoh;: .rachitis következtében kifejlődött tetania: 
osteomalacia, vescelégtelensóg, phosphat retentio, mely 
alcalosissal és hypockloraemiával j.-i.r. 

Adagolás : Csak a vér Ca-tartalmánalr ellenőrzése mellett 
ad~tgölható. Az allcalmazott adagot mindig egyénenként 
kell beállítani. Ha a vér Ca-tartalma 6__:9 mg% llörül mozog, 
10-3U cseppel-megfelelő hatás érhető ·ei. 1-3 napig mig a 
hatás kifejlődése tart, nem célszerű az adagot. emelni. Sür
gős esetel,ben az adagot 2-3-szo:r napi lU-30 cseppben 
állapíthatjuk meg, majd a vér Ca-tartalmámtk emelkedése 
után állitjuk be a fenntartó adagot .. 

ltlegjegyzés : ~>fl Sz TK terhére csall indokolt cserben rendelhető. 

Csomagolás: 15 ml üveg 4$,90 Ft. 
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TANNOCARBON E. Gy. T. 
tabi. · 
öss1.etétele: 1 tabi. (0,35 g) O,Í2 g carbo activ., 

tanu.-t (tannin, albuminat.) tartalmaz. 

Y Y VI. 
Sz. 

0,12 g Rlb. 

Javnllntok: Hasmenés, mérgezéses és fertözéses gyomor- és 
bélbántalmak. 

Adagolás: Naponta 3-szar 1--3 tabi. 
lllegjegp;ések: Sz'l'K terhére sznbadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 50 tabl. 8,70 l!,t, b. 250 tabi- 3::l,50 Ft. 

TAXIN E. Gy. 'l'. 
tabi. 

XXV. 
Sz. 

összetétel: 1 tabi. (0,2 g) 10 mg cliacetrl-dioxyphenysatin.-t 
tartalmaz. 

Javallat: Hashajtó. 
Adago]ás: 1/,-2 tabi. este lefekvés előtt. 
Dlegjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető, 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 ta.bl. 2,-Ft. b. 20 tabi. 4,-Ft, b. 250 tabi. 

50,-Ft-. 

TERAMINAL NATR!Uíl:l Ch. XLV. 
inj. 10%, tabl. 
összetétele: 1 amp. (10 ml) l g natr. p-aminosalic., 0,1 g 

natr. formaldehyd-sulfoxil., O,Oö g natr. bicarb., uq11. dest. 
pro inj' ad 10 ml-t, 
1 tabi. (0,52 g) 0,413 natr. p-aminosnlic..t 'tartalmaz. 

Javallatok : A gtl.mőkór összes alakjai, tüdőgümőkór fibrosus 
és caseosus formái, urogcnitalis-, bőr-, szem-, csont.- és lágy
rész-tbc. esetén. 

A1lagolás : l tabi. 0,30 g a.cid. paraaminosa.Uc.-nak felel meg. 
Napi átlagos adagja felnőtteknek 12-16 g étkezés ~lt~n. 
A kezelés kúraszerücn több hónapon át folytatandó. ln].: 
helyileg a genny Ieszívása után plcura-üregbe, sipolyokya, 
gümős sebekbe fecskendezhető. . . 
Kombinálható Isoniciddel vagy Streptomycmnel, a resistcn
eia kifejlődésének késleltetésé:Ce. Vérző betegnek ne adjuic 
Hepatitis alatt és után néhány hónapig ugyancsak ne adhll-:. 

ltlcgjegyzés: Orvosi vényen Tebaminal N?:triu~ nem rendel
hető. A járóbetcgelmek Tebaminallal tort.éno l<ezelését az 
illetél~:es TBC-gondozó intézet végzi. Lejárati idő: l év. 

f'somugolús: Jnj. 10% 10x 10 ml28,70? t., 450 tabi. 84,50 Ft., 
500 tabi. 93,80 Ft., 2500 tahi. 421,- :Ft. 
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TEBAíi:IINAL NATRIU~I Ch. XLV. 
inj. 3,34%-os intravénás infuzió céljára. 

Összctét.eic: 1 amp. (500 ml) 16,7 g n_atr. p-aminosalic. (2 H
2
0), 

::!,3 g natr. formaldchyd, sulfox!l., 1 65 g natr bicarb 
aqu. dest. pro inj. ad 500 ml infuziós ~mpu,lánké~t. ., 

Ja\·allata: A tuberculosis minden - úgy pulmonalis mint 
extr;apulmonalis formája. "TBC-s meUkas-scb.észeti beavat
koza;'>C!k előtt és után, folcg olyan esetekben, amikor az 
Isommd vagy s.treptomycin túlérzékenység miatt azok 
nagyob.b J!lennyisógben nem alkalmazhatók. Peroralis 
Tebammal Intolerancia esetén, 

'""' 4..tlagnlás : Másnaponként 1 amp,, súlyos esetekben 1 ~ 
amp. is adható. Az oldatot a cubitalis vénába infundáljuit 
olyan_ perccn!{óuti cseppszámmal, hogy az 500 ml infuÚój; 
~ ~---:~ .ór~n át tartson. 1 Yz am)lulla adagolás cseté~ az 
Intu.zw IdeJét 4-5 órá"ra meghosszabbitjuk. 

lUcgjegyzés: Orvosi. vényen Te barninal Natritiru intravénás 
infuzió nem rendelhető. Lejárati idő 1 év. 

(JsomagOiás : 1 x 500 ·mr 81,60 Ft .. 

TENSATRIN K. Gy. 
ta b!. 

XVII. 
Sz. 

Öszetétcle: l tabi. 0,25 mg -Protoveratrin A és' B alkaloidát 
tartalmaz. 

Ja\·allii.tok: Centrális és neurogén-eredetű hypertonia hyper
tonia betegség, perifériás érbántalmak Rayn~ud-l,ór 
thromboangitis oblitcrans, claudicatio inteimittens Terhes: 
ségi toxicosis, eclampsia és rohamszerü aayi tüneteki~:el jár.ó 
vérnyomásemelkedés cseteib_cn. , "' 

El~njavallatok: Súlyos artcrios.clerosis, agyi és coronaria'> clero
sts, agyvérzés és agythrombosis utáni állapot, súlyosabb 
vesck~mplikációk, ur~.emiás tünetele Digitalis vagy stro· 
phantm adásával egyutt ugyanazon a napon nem adható 
Ellenjavallt továbbá nagyobbfokú bradycardiánáJ. · 

A1lngoliis: EgyéD.i. Bcállitkm inkább intézetben történjék. 
Ajánlható napi adag szükség szcrint. 4-6-8 tabletta kúra~· 
szedi adagolti,sban. A sz er mindig étkezés után, esetleg n~hány 
C!arah ke]~sz f?gyasztása. után vc~ndő. 2 tablett,a egyszerre 
ls adhato, de mkáhh a kora reggeli órákban és este, ~tmikor a 
beteg otthon tart6zkodi.k, vagy ágyban, fekszik. Érzékeny 
g~·omrú egyéneknél célszerű az adagolást időközönként 
néllány napra szüneteltetni, majd fe'nntartó adagolássai 
folytatni a kúrát. 
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ltlegjegyzések: ~~ SzTK terhére szabruton ren~elhető. 
(lsomilgoJás: 25 tabi. 6,30 Ft, 250 tabi. 2<1,30 l<t. 

TENSOPAN Oh. 
tabl. 

XVII.,. 

iisszetétele: 1 tabi. -(0,37 g) 0,02 g :phe_noba~'bit~aÍ. 0,04 g 6,7-
Uiaetlloxy-1-(3' 4' -diaethoxybenzyl)-tsochmohn. hydroehlor. 
(Perparin), 0,2' g theobromin., 0,0015 g methylhomatrop 
brom.-t tartalmaz. 

J 1n-allatok: Hypertonia, migrain, vasoncu~osis, ~ngina pectoris 
vasapressoros erisisek, asthma bronchiale, smgultus·. 

Adagolás: Naponta 3-4-s~e:~; l tabi. .. 
)legjegyzés: ~+sz TK terhére psak indokolt csctbenrendelheto. 
Csomagolás: 20 tabl. 19,40 Ft, 100 tabi. 84,50 Ft. 

TENSOPAN S. N. Oh. 
tabl. 

XVII. 

összetétele: 1 tabi. (0,37 g) 0,02 g phcnoba_rbi~ural. 0,04 g 6,7 
diaet h oxy -l-( 3' ,4' -diaethoxy benzy l)-isoclunolm. hydroehlor. 
0,2 g theobromin.-t tartalmaz. _ 

.Jal"allatok: Hypel:tonia, migrain, vasone~osis, _angina pectons, 
vasapressoros crisisek, asthma bronclualc, s1ngultus. 

Allagolás: Niponta 3-~-szer 1- tabi. ... 
ltlegjegyzés: t:§:! SzTK terhére csak indokolt esetben rendclhet_o. 
Csomagolás: 20 tabi. 18,60 Ft, 100 tabi. 80,50 Ft. 

TETRACAIN E. Gy. T. 
tabl. 

IX. 

összetétele: 1 tabl. (0;15 g) 0,1 g tctracain. (p-butylaminob~n
zoyl dimethylaminoaothanol. llydrochlor.), 0,01 g act<~
boric., 0,04 g natr. clllor., 0,0006 g methylcn. cocrul.-t .tar
talma-z. 

.Ja\'nllat: Felületi érzéstelenités. 
Allagolás: Orr-gége:, 1-2%-os vizes old!l"tból_ecsetclésre vagy 

sprayben ; legfeljebb 4, ill. 2 ml hasznalhato egyszerreió S~e: 
mészet: ~-l %-os vizes oldat, 0,2%_-os kenőc~. U ro g1_a · 
o 1-2%-os vizes oldat .. Csalt adrenalmnal egyutt használ
h~tó, ezért 100 ml oldathoz 19-15 ~-sepp Touogcnol~~t~t 
adunk. A Itékszínú tablcttákbol Itészult oldatot bejeaBken
dezni newt Bzabad ! 

170 

Megjegyzés: ~+szTK terhére csak indokolt esetben rendelhető" 
(lsomagolás: 10 tabi. 14,30 Ft, 100 tabi. 111,40 Ft. 

TETRACOR Oh. 
inj. 10% Ph. Hg. V., cseppek 

XIV_ 
Sz .. 

Összetétele: l amp. (l ml, 5 ml, 20 ml) ml-ként 0,1 pcntametha~ 
,zol.-t (pcntamethylentetrazol.). 
l üveg (25, ill. 100 g) 2,5, ill. 10 g pcntamethazol.-t tn·talmar,_ 

Jnvallatok: Collapsus, toxikus vérnyomásesés, hypotonia, akttt 
szívgyengeség, narkózis szivszövődményei, digitáliszlcúra. 
alátámasztására, altatószer-mérgezés, fenyegető légzésbé~ 
nulás, .bronchopneumonia, schizophrenia és depressiok görcs~ 
kezelóse, nitritaid crisis. 

Adagolás: Naponta 3-szor 20-40 csepp. l amp. s. cut., szükség: 
esctén i. musc., i. ven. lassan, 

Jtlegjegyzések: + SzTK terhére· szabadon rendelhetők. Köz
gyógyszf)rellátás terhére rendelhető a csepp. 

Usomagolás: b. 5 x 1 ml amp. 9,10 Ft, b. 50 x lm! amp. 91,- Ft,. 
b. 5 X 5 ml amp. 24,90 Ft, b.- 50 x 5 mt amp. 249,- Ft, l x 2()_ 
ml amp. 14,80 Ft, 
b. l üveg .(25 g) 14,- Ft, b. l üveg (100 g) 56,- Ft. 

TETRACOR-EPHERIT Oh. 
inj., csepp 

Összetétele: l amp. (l ml) 0,1 g pen t amethazoL {pcntamethylen
t.etrazol.), _ü,l5 g ephcdr. hydrocillor., aqu, dcst. pro inj. ad 
l ml-t, 
l üveg (10 g, ill. 100 g) l, ill. 10 g pentamethazol. {penta~ 
methYientetrazol.), 0,15, ill. 1,5 g cphedr. hydroclllot".-t 
tartalmaz . 

. lavallatok: Asthma bronchiale, emphysema, tüdő-tbc., altató
szermérgczés, collajlsus, műtéti shock, szivblock. 

.ltlegjegyzés: + Sz'l'K terilére szabadon rendethetőle 
Csomagolás: l iive"g {10 g) 8,60 Ft, l üveg (100 g) 51,80 Ft, b~ 

5 x l ml amp. 9,10 1ft, b. 50 x l ml amp. 91,- l<'t .. 

TETRACOR-NEOCOD Ob. 
csepp 

XIV. 

összetétele: 1 üveg (10 ml) 1,0 g jlentamethuzol. (pcntamethy
lentctrazol), 0,1 g dihydrocotl. bitart.-t ta.rt~tlmaz. 
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.Javallatok: Bronchopneumonia, akut bronchitis, asthma 
bronchiale, pertussis, tracheobronchialis adenopathia, stcno
canlia, mellkasi mütétek utáni ingerköhögés, tbc. 

A1lagolás: Naponta 3-szor 10-20 csepp. Gyermekeknek 2-3-
szar naponta 5 csepp. 

.Ur~:"jcgyzés: ++szTR terhérc csak indokolt esetben rendelhető. 
t.:somagolás: l üveg (10 ml} 12,40 Ft. 

TET RAN Ch. 
drazsé 

LXV. 

Összetétele: l drazsé 0,25 g oxytetracyclint tartalmaz. 
lavallatolr: Penicillin-resistens coccus-fertőzések, primer atipu-

sos (virus) pneumonia, pertussis, anth:rax, typhus exanthe
maticus, a húgyutak és epeutak coli-fertőzése, brucellózis, 
tularaemia stb. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőttnek napo"uta 2 g ·cs drazsé), 
mely adag súlyos fertőzés esetében napi 3 g-ra (12 drazsé) 
emelhető. Gyermekek naponta és testsúly-kg-onként 20mg-ot 
kapnak, mely súlyos fertőzés esetében 40 mg{testsúly-lrg-ig 
emelhető. A napi adagot egyenlő részekre osztva (2, ill. 
3 drazsé) 6 óránként adjuk. 

lUcgjegyzés: .:ft SzTR terhére csak előzetes főor-vosi engedéllyel 
rendelhető, abban az esetben, ha egyéb antibiotikum alkal
mazása nem járt megfelelő eredménnyel, ill. a kitenyésztett 
kórokozó határozott oxytetracyclin érzékenységet mutat. 

t.:somagolás: b. 16x0,25 g 70,40 Ft, b. 24x0,25 g 105,60 Ft, 
b. 100 x 0,25 g 440,--;" Ft. 

TETHAN ll Ch. 
drazsé 

XLV. 

Összetétele: l drazsé 270 mg oxytetracyclin. 2H,O, - 1;'50 mg 
t\.nenrin. hydrochlor., 2,50 mg riboflavin., 0,50 mg pyridoxin. 
HOL, 25 mg nicotamid., 3,60 mg methyl. -p·oxybenzoic.-t 
tartalmaz. 

Juvallatok: Penicillin-resistűns coccus-fertőzések, primiir atipit
sos (vírus) pneumonia, pertussis, anthrax, aktinomykosis, 
typhus exanthematicus, l~ húgyutak coli fcrtőzésc, lympho
granuloma vencreum, granuloroa inguinale, bn1ccllosis, 
tularaemia, 
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llegjegyzéseíi::+SzTKterh' k 'r n • rendelhető bb · erecsa e ozetes foorvosien".cdéllvcJ; 
mazása ne~ \.rtan a7f rs~Jben, ha egyéb antibiotiku~ alk.al..: 
tett. kórok~~-'ó ~~1á~~zo::edménnyel, ill~tőleg a kitenyés<~
mutat. Lejárati idő 2 év. oxytetracyclin érzékenységet 

Csomagolás: 16 drazsé 7Ö,40 Ft, 100 dra'lsé 440_ - , , Ft, 

TET UINJ<;AN Ch. 
pulvis 

Összetétele: l g (pulvis) o 10 g 0 t t 
hydr., ~.001 g ribofl;v. 0 tJ'o~ r:cycl~!{z· 0,0006 g ammriu_ 
lilCOtatmd., O Ol g meth j ' " PYll ox. hydr., 0,01 rr 
0,000012 g ~anillin., 0:2oö· ;x~~~ enz., 0,006 g saccharím ül~ 
0,43218 g Iabtos.-t tartalmaz. · ao pulv., 0,24 g traga!~ .• 

Javallntok: Penir-illiu resistens - f " 
pusos (vírus) pneumonh) perfocc.us- crtozések, prima.er ati
mycosis, typhus exanthe;nati ussts, :c:"rlat,, anthrax, act.ino-· 
fcrtűzése, lymphogranuloma vceus ese eiben. A húgyutak coli 
brucellosis, valamint tularaemi~e!:"1énb gran~loma inguinale, 
hányinger, viszketés, stomatids lé e h te~· 1Rttlníp. h.asmenés, 
ezek a tünetek. a gyó sz · P c e mellektünetként 
A gyógyszer iránt é:rzék gy er elhagyásával mcgszűnnc]{: 
ményt hideg tejben elke~~Jv~~t~~f.knek ajánlatos a I'észít-

Adagolás: Naponta 4-szer hatőrá 'd" .. 
ként 1-2 adagoló kanállal (O 5

81 okozben, 10 testsúlykg-on
Az adagolást általában a lá~ g-os) folyadék~an ~lkeve.rve. 
.át ajánlatos folytatni. megszünését koveto ,_IB oeán 

JUegj,?gyzés: ~ SzT~ terh6re csak 12 éven alu i , 
ré8zére, előZetes foorvosi cngedéil 1 i g-;.; Crmel,ek 
esetben, ha egyéb antibiot'k ye rendelhető abban az-. 
felelő erodménnyel illetőle~ ~mk.~lkaléazása n.cm járt meg
rozott oxytetracy~lin é él 1 éeny sztctt korokozó hatá
idő: 2 év. rz renys get mutat. - Lejúratf.· 

Csomaiul ás: 20 g-os doboz 36,60 "'t,. 40 g-o" .J.' " doboz 73,20 J!'t. 

THEOnHOMINUM NATRim1 SALICYLICmi 
allmhsol v ens drazsé 0 5 g E G T ' · Y· · XVIL 

Sz.-
Össze.tétcle: l alkalisolvens drazsé (1 O g) O 5 

sahc.-t tartalma;~,;. ' • g theobr. 1mtr. 

Javnllatok: Arteriosclerosis, hypertonia, vizelethajtás. 
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Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé, 
1lcgjegyzés: SzTK terhérc szabadon re!).delhető. 
Csomagolás: 20 alkalisolv, drazsé 10,60 Ft. 

TIDOSEP'l' E. Gy. T. 
kenőcs 

XLII. 

Összctétcltl: 1 tubus (20 g) l g ammon. bitumensulfon., 12,9 g 
vasel. flav., 4 g adeps, lan., 2 g zinc. oxyd., 0,1 g ol. aethcr.-t 
tartal mar.. 

Jnvallatok: Gyulladásos besr.iírőrléssel és viszketéssei járó bőr
elváltozások, heveny és idült ccccmR, pernio, congelatio, 
decubi tus. 

Adagolás: Külsőlcg. 
iUcgjegyzés: SzTK terhére c8ak indokolt esetben rendelhető, . 
(Jsomagolás: l tubus (20 g) 11,30 Ft. 

''l'HRO!iBOFORT K. Gy. 
800 CoE és 2000 CoE 

XXXIV. 

Összct.étclc: l amp, I. 800, ill. 2000 CoE thrombin. ]yophil., 
max. 3, ill. 7,5 mg natr. acthy1mercurithiosalic.-t, 
1 amp. U. (2, ill. 5 ml) 8, ill. 20 mg calc. chlor. sico.-t tar
talmaz . 

. Ja\·allatok: l\aleseti és műtéti kiseres és hajszáleres vérzések 
csillapítása. Fogászati, nőgyógyászatj vérzések csillapitása~ 
Pecsételő vagy szivárgó tüdővérzés esetén 2-4. %-os Throm
bofor~ oldat (fi:>.. NaCl-ban) inhaláltatása. 

AdagoláS: Csak helyi l•ezclé.sre. Többsr.űri rövid tamponálás 
crcdménycscbh, mint az egyszeri hoss:>.IÍ ideig tartó. 

illegjegyzl'sel•: +sz TK tei-hére cSftk indokolt esetben rendelhető. 
Injekció céljára. nem alkalmazható. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 3 x l amp. L 800 Co "E + 3 x 2 ml am p. II. 32,80 
Ft, 50 x 1 amp. I. 800 CoE + 50 x 2 ml amp. II. 517,- .Jn, 
3 x l am p. L 2000 Co H + 3 x 5 ml amp. IL 57,30 Ft, fiO x l 
a.mp, T. 2000 C:oH + 50 x 5 ml amp. II. ülS,- .}ft. 

TIITREOIDEA K. Gy. xxxrx: 
dl'azsé I 0,025 g Ph. Hg. V., Sz. 
II 0,075 g Ph. Hg. V.ésiii 0,125 g Ph. Hg. V. 
Összetétdr: l drazsé (0,3, 0,4, ilL 0,5 g) 0,025, 0,075, ill, 0,125. g 

thyreoid. sic.c.-t ( 0 " ,T 0, 0 5, 0,15; ill. 0,25 mg) tartalmaz. 
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Javallatok: Aplasia et hypoplasia gl. thyreoidcae, cretinismus, 
myxocdema, gyermekkori fejlődési zayarok, ncphrot.icus 
oedemák, adipositas. 

Adagolás: 0,07.5-0,5'! g thyreoidea p, die, kis adaggal kezdve, 
fokozatosan emelkedve. Allandó orvosi ellenőrzés szilkséges 
(hyperthyreoidismus.J). 

ltlcgjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: 4 év. 

Csomagolás: 50 drazsé I. 0,025 g 5,- Ft, 100 drazsé L 0,025 g 
8,- l!'t, 500 drazsé I. 0,025 g 23,40 l!'t, fiO drazsé IL 0,075 g 
6,4.0 ]'t, 100 drazsé II. 0,075 g 9,30 l<'t, 500 dra:>.sé II. 0,075 g 
30,90 Ft, 50 drazsé III. 0,125 g 6,70 :E't, 100 drazsé III. 
0,125 g ü,90 l<'t, 500 dra:>.sé III. 0,125 g 33,90 Ft. 

TUIIDON K Gy. 'l'. 
tabl., zselé 

XXXI. 

~Jsszctételc:.1 tabi. (0,82 g) l mg phc~1ylhydrarg. hm·ic., 10 mg 
chinin. h'ydrochlor., 60 mg acid. bor., 80 mg acid. tart.-t, 
l tubus (50 g) 10 mg phenylhydmrg. boric., 100 mg acid. 
la.ct., 100 mg chinhl hydrochlor., Q,fj g acid. bor .-t tartalmaz. 

Ja\·allat: Anth:oncipiens. 
Jtiég]cgyzés: + Küls6lcg. Sz'l'K te1:hére. nem rendelhető. 
Csomagoh'is: 20 tabi. 5,30 In, 1 tubus csővel 15,90 Ft, cső 

nélkül 7,50 Ft. 

TOFA~IID K. Gy. 
tabL 

II. 
Sz. 

Összetétele: l tahL (0,6 g) 0,23 g amidazoph., 0,25 g acipheno-
chin.-t tartalmaz. 

Jal'allatok JNtidalom- és lá:>.csi\lapító. 
Adagolás: Naponta 3-4 x 1-2 t ab l. 
JUegjcgyzés: + S:>.TK terhérc s:>.aba<lon rendelhető. -:- 10 tabi. 

orvosi vény nélkül is ldszolgáltatható. 
Csomagolás: b. 20 ta!Jl. "16,80 Ft, b. 100 tahi. 84,- Ft. 

TOLAZOLIN E. Gy. T. 
inj. t.abl., oldat 

XVI. 
Sz. 

ösSzetétel: l amp. (l ml) 0,01 g 2-henzyl--!,5-imillazolin. hydro
chlor.-t, 
1 tabi. (0,2 g) 0,025 g 2-bcnzyl--!,5-imidazolin. 1\~,drochlor.-t, 
l üveg (10 ml) l g 2-benzyl--!,5-imidar.olin hydrochlor.-t 
tartalmaz. 
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Javallatok: Érszűkülettel járó ~erifériás é~betegsé.gek, en?:~n
"t' obiiteraus arteriosclerosis (dysbasm arterwscle_rotiNI), 

~~"~~siS diabeti~a, Raynaud-kór, S!Jlerodermia, ~euros!S Y~~o
mo"'torica. Súlyos helyi ártalmai{ ~fogyás •. ulcerattók). A net' us. 
0 ticus degenerativ elváltozásai, eystOid maeulooedema •. az 
a~t. centraUs oedém.á.ja, ~iy_cgtesti és szarullártyahomaly, 
iritis, a szem felülett croswt, 

Adagolás· Először Idsebb adagokat alkalmazunl' és \ b
1
éteg 

érzéke~ysége és a megfelelő gyógyhatás figyelemheve e vel 
emeljük azokat. Injekciókból !lal}QUta ~-6 amp. s. _cut., 
i. musc. 1%-3 amp. Szemészett felhaszna.Iás esetén cOnJtmc
tiválisan általiban a 10%-os oldatból naponta 3 X 1-2 
cseppet adagolunk 

l'lle".jegyzés: + SzTK terh_ére szabadon rendelhető .. 
Cso':uaaolás· 10 x 1 ml amp. 13,10 Ft, 50 X l ml amp. 43,80 l<:t, 

40 t';bl. i1,20 Ft, 250 tabi. 56,30 Jn., oldat 10 ml H. 70 :Bt. 

TONADRIN K. Gy; 
o lel. 

XIX. 
Sz. 

összetétele: 1 üveg (10 ml, ill. 100 tul) 0,2, ill. 2,0 g 2-heptyl-
amin. sulf.-t. tartalmaz. · " . .. . 

J ·II toJr• Az orrnyálkahártya duzzadásával Jaro ll;llr:pás 0
J'sa f~rtő~éses' rhinitisek, sinusitissei és septum devtatwval 
kapcsolatos nasalis duglllások. Szénanátha. 

Allagolás: Külsőleg. ~aponta 3-4-~zer 5-10 cseppet az orr-.'. 
nyilá.sba cseppenl;enl. .. 

JUcgjegyzésck: + SzTK terMre szabarlan rendelhet~. " 
Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 5,- ]'t, l üveg (100 ml) 20,.)0 Ft. 

TONOCHOLIN B. K. Gy. 
inj. 

x. 
Sz. 

összetétele: 1 amp, (l ml) 0,1 g aeetylehol. bro1ú.-t tartalmaz. 
Ja,·allatol~:: Perifériás érzavarok, RaynM~d-kóJ;_~ .enda!tt;ritis 

oblitcral).S, claudicatio interm~ttens,, art~rwscle:osJs.' ldm~axos 
és vasonenrotilnts hypertonw, mtgram, par,üyttcus Jlcns, 
glaucoma, retinalis érgörcsölc . _ 

Adagolás: 1-2 naponként l amp. s. cut. vagy L musc., %.ml 
i. ven., i. art. 

ltlegjegyzések: + SzTK terhére szaba{lon rendelhető. 
(Jsomagolás: b. 5 x 1 ml amp. 9,50 Ft,, b. 50 X l ml amp. 95,-·- Ft.' 
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TONOGEN K. Gy. 
inj. O, l% Ph. Hg. V., old. 

XVL 
Sz. 

Összetétele: I" amp. (l ml) 1 mg adrenal., 1,2 mg kal. metabi
sulfuros., 8,2 mg natr. chlor., acid. hydrochl. dil. _qu. s, 
ad pH 2,5-3,5, aqu. dest. pro inj. ad l ml-t, 
l üveg (5, 15, 30, 50 ml) 5, 15, 30, ill. 50 mg adrenaL-t t,ar
talmaz. 

JavallatOk: Inj,: Collapsus és perifériás keringési gyengeség, 
perifériás keringési bénulás, szivbénulás, szÍYgyengeség,_ 
shocl;:;, vagotoniis és allergiás betegségeit, a' műtéti terület 
vértelenítésc, 
Old.: Orrkagylók dmzadása, orrvérzések, heveny nátha, 
orrmelléküreggyulladások, conjunctivitis, glaukoma, gyo
morvérzés, hólyagvérzések kezelésére lokálisan, asthma 
bronchiale esetén inha.lációban. Tüdővérzésben adni tilos t 

Adagolás: Naponta 2-3-szot• 0,3-0,5 ml s. ,out. i. musc., 
0,05-0,1 ml i. ven., végveszély csctén !ntracardialisan. 
Naponta 3-szor 2-20 csepp per os, ill. elporlasztva. 

.lilegjegyzések: Inj. ++. oldat+. SzTK terhére szabadow 
:rendelhetők. J,ejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 5 x l ml amp. 7,30 Ft, b. 50 x 1 ml amp. 73,- Ft, 
b. l üveg (5 ml) 2,40 Et, b. l üveg (15 ml) 7,20 J!'t, b. l üveg: 
(30 ml) 14,40 1ft, b. l üveg (50 ml) 24,- Ft, 

TRANSPTILMIN új neve DIAPUL!WN 

T RIASEPTl'L Ch. 
tabl. 

' · lásd Pó_tlások 191. olcL 
XLIV. 

Sz"_ 
Összetétele: l ·tabl. (0,64 g) 0,167 g 2-p-aminobcnzolsulfa.mitlo~ 

4-methylthiazol.-, 0,167 g 2-sulfanilamid-o-4,6-dimethylpyri-· 
midin., ,,0,166 g 4-aminobenzol-sulfonthiocarbamid.-t tar
talmaz. 

Jal'allntol•: A sulfonamidok minden indikációja: pneumo
meningo-gonococcus fertőzések, c:roupos és bronchopue'u. 
monla, meningltis opidemica, pneumococcus, meningitis és. 
peritonitis. Gonorrhoea mlnden stádiuma és szövűdményc,_ 
ophthalmia gonorrhoioa, ulcus mollc, lymphogranuloma in
guinale, sepsis, tályogok. Antrax, trachoma, fertőzött sérü
lések, peJ;llphigus acutus, actinomycosis, 

Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek napouta 3-4-szer 
2-6 tabi., l(ezdő adag átlaJában 6 tabi., azután 6 óránként. 
2 tablettával tartjuk fenn a terápiás vérkoncentrációt. Gyer
mekeknek 0,1-0,15 gfitg kezdő adag, majd-6 óránként ennek 
% részét adjuk legalább két napon át. 
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Jt[eg]egyzések: + SzTK terhérc szabadon rendelhető. 
<Csomagolás: 24 tahl. 13,50 l<'t, 250 tabl. 122,30 Ft. 

xxxvnr;xxxv. TRIFAVIT K. Gy. 
in j. 
összetétele: l ampulla (1 ml) 1000 y vitamin Bu III-ás factort 

tartalmttz. 
Jal'allatok: Súlyos idegrendszeri elváltodsolckal (myelosis funi~ 

cularis) járó anaemia l)erniciosa. •rrigeminus és egyéb neural· 
giák, alkoholos és diabeteses ne\Jralgiálc, herl)es zooster, iam
atrophiás és distrophiás kórképek, neurotrop virusbeteg
ségel(, osteoarthritis és osteoporosis esetén a kisérő tünetek 
enyhltésére; virushepatitis. 

Adagolás: Hetenként 2-3Xl aml)nlla L v. 1-2 héten át, 
majd az adagolást heti l arnpuHára csökkenthetjük. 

ltlegjegyzés: + Sr.'rK terhérc uem rendelhető. 
()so magolás: 3 x 1 ml ampulla 78,90 l!'t, 50 x l ml ampulla 

1315,- Ft. 

TROUBOGEN Ch. 
inj. 

XXVIII. 
Sz. 

Összetéf.ele: l amp. (3 ml) O,Hi .g oL .helianth., 0,03 g natr. 
hydroxyd., 0,15 g spi r. conc., 0,03 g sacchar., 0,015 g glyccrin., 
0,03 g procain. hydrochl .. aqu. dcst. pro ini. ad 3 ml-t, 
tartalmaz. l amp.( 5 ml) 1,67-szeres hatóanyagmcnnyiségeket. 
tartalmaz. 

. Javallatok: VaricosHas cr uris, nod i haemorrhoidales. 

Ellenja\'nllatuk: Szív- és vivőerek megbet.egctlé'sc (Raynaml
kór) diabetes, claudicatio intermittens, tüdőtbc., gravidi
tas, lezajlott thrombophlebitis. 

Adagohís: A comb közcpén Esmarch púlyával Ie~y,orított és 
felemelt ulsú végtag üres vénáiába lehetőség szcrint- minél 
]}erifériásabban 1-3 tul. Vigyázzunk, hogy a szúrcsatornába 
ne jusson. Az inj. beadása után álló helyzetben történő 
2-3 perces váralcor.ás után szüntctjlllc meg a leszorítást. 

Jiegje!{yzések: + SzTK terhérc szabadon rendelhető. Zav~~
rosodás esetéu nYeleg vizbe mártjulc az ampullát, kizárólag 
kristálytiszta oldat használható. 

f)somagolás: 3 x 3 ml am p. 8,- Ft, 50 x 3 ml RlllJ). 72,20 Ft. 
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TROPARIN Ch. 
inj., tabl. 

XIII. 
Sz. 

Összetétele: I·amp, (l ml) 0 04 a a 
homatrop, brom. o 0025 nJ P .~ver, sulf., 0,0015 g mcthvl
inj. ad l ml-t, ' ' aCJ • sulfur. n., aqu. dest. Pro 
1 tabi. (0,23 g) 0,04 g papaver h d 
homatrop. brom.-t tartalmaz.' Y rochlor., 0,0015 g mcthyl-

Janllatol•: Pylorusspasmus 1 l'.ák, cholecystitis', hyper~m~si~us , ve.~tr. et duo?-·· kőkóii
ns, asthma bronchiale enteritis giavi .arum, angma· pecto-

fr~.oca, sziilés alaUi méhs;-/tJ.görc~ oeb11",t,IP;d~ra,~t., dysmenor
aJások. " ' uzo o agtJlás, túlerős 

Ailago.Iás: Na]Jonta· :l-szor 1_ 3 tabi 
augmás roham esetén i. ven. Y:-i vagy 1-2 amp. s. cut. 

lllegjcguésck· ++ SzT 
2 

ml. 
KÖzg'rógys;ercllátás t!~é;~lé::n~~~~atpn re~ldelhetők. 

, orvosi ;ény _nélkül is kiszolgáltttthat~.o a t.tbl. - 2 tabi. 

Csomagolas: b."5 x 1 ml am r. 
b. 20 tabi. 5, io Bt, b, lciost:J}'t,, ~'r. '-'ooFxtl ml am p. so,- Ft, 

' o,,) < ' 

TROPARIN COMBINATUM Ch 
tabi. · XIII. 

Sz. 
Összetétllle: 1 tabi (ű 23 ) 0 phenobarbitural. (~eid g rh04 r ptpavcr. hydroehl., 0,02 " 

methyUwmat,ro:P. brom'.-t t~~rt~l~a~ylba.rhituric.), 0,002 g 
Juvallatok: L 'l'J'oparin tabi. · 

Alla~olás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. 
JtJe~oegyzések: ++ Sr.TK terhérc . ' n 

2 tabi. orvosi vény nélkül . k' sz<tbadon rendclheto. , IS lSlWlgálta'tható 
Csomagolás: b. 20 tahi. 6,70 fl't. b. lOU tabl. . . 33,50 Ft. 

ULTRASEPTYL Ch. 
mj. 20% Ph. Hg. V., tabi. 0,5 g Ph. Hg. V. XLV. 
Összetétele: 1 amp (2 és 5 . Sz. 

thiazoi.-t, · ~ ' ml) 0,4 g, Ill, 1 ,O g sulfamethyl-

1 .tabl. (0,65 g) 0,5 g sulfamethylthiar.ol -t ta t l . 
Javallatok· Pneumo . ' · r amaz, 

tcrapeuÚkuma c~o~~~n~~- ~s go~ococcus fertőzések kemo
epidemiCa, p11~11 mococcus m ron~ ~opneumop.ia, meningitis 
rhoea minden stádiuma és sz~.nl~!iité és pcrttonitis. Gonor
rhoica, ulcus rrtolle ly h ovo m nye, ophthalmia gonor-

' mp o-granuloma ingui'!-ale, sepsis, 
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t;ílyogok. Anthrax, trachoma, fertőzött sérülések, pemphigus 
acutus, actinomycosis. 

Adagolás: Pneumonia, meningitis esetén első adag 4 tabi., 
ezután na:ponta 3-5-ször 2 tabi. 3-4 napig, szükség esetén 
a leláztalauodásig csökkentett adagok. Gonorrhoea esetén 
4-5 na:pig 5-ször 2 tabi., szülcség ·esetén l hét szünettel 
ismételve, Inj. : i. musc., i. von. felnőttnek 5-20 ml. Gyer
mekadag : 0,10-0,20 g/kg. 

Itlcgjegyzések: + Sr.TK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők. 

Csomagolás: b. 5 x 2 ml amp. 13,10 Ft, b. 50 x 2 ml 131,- Ft, 
b. 5 x 5 m1 22,70 Jn, b. 50 x 5 m1 227,-. Ft b. 24 tabi. 11,75 
l!'t, b. 250 tabi. 122,- Ft , · 

ULTRASEPTYL UREA Ch. . XLIV. 
sebhintőpor Sz. 
Összetétele: l doboz (12 g) 4,8 g sulfamethylthiazol. (2-p

aminobenzol-sul[amido-4-methylthiazol.), 7,2 g carbarnid.-t 
tartalmaz. l doboz (75 és 500 g) 0,25, ill. 41,06-szoros ható
anyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatol>: Fertőzésre gyanús v. fertőzött sérülések, nyílt 
törés, gennyes folyamatok, gázoedema (sebészeti feltárás, 
után), impetigo, ulcus mollc. ' 

Adagulás: SebtoBette után az egész sebfclületet, annak min
Uen zugát kitöltve, vélwny rétegben behintjlik. Kötőszöveti 
résekbc, tasakokba sebhintőporral bellintett gézesikat veze
tünk . .Legnagy{lbb egyszeri adag Itb. 25 g. 

:ItlegjcgyzésCk: + Szl'K terh6re szabadon rendelhető. Közgrógy
szercllátás terhérc rendelhető. - 12 g és 75 g orvosi vény 
nélkül is kiszolgáltatható. 

C~omagolás: b. l szóródoboz (12 g) 6,- Ft, b. l szóródoboz 
(75 g) 37,50 l!'t, 'b. 5,00 g 250,- ]!'t. 

UROCARMIN Ch. 
tabi. 

XXX. 
Sz. 

Összetétele:. l tabi. (0,23 g) 0,1 g 2,4-diamiilo-4'-aethoxyazo
benzol. hydrochlor.-t tartalmaz. 

""""'.J:\Vanntol•:- urethritis SimpleX~-b-~kteri;iiB~htifiiitfurl'őZés.-el' 
(gonorrhoea Jüvétolével), terhcsségi pyelitis, pyelonephritis, 
mológiai műtét clőMszítésérc. 

Adagolás: Naponta 3-szor 2-3 tabletta, a javulás beálltaker 
2-szer 1-2 tabletta. 

ltlegjegyzés: + Sz'rK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 0,10 Ft, 500 tabi. 80,10 Ft. 
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UNGVENTUM OPHTHAL~IICUM XLI: 
ALBUM l% E. Gy. T. Sz. 

Összetétele: 1 tégely (5 g) 0,05 g hydrarg. amidochlor., 0,06 g 
3;qu. dest., 0,64 g cer. alb., 1,68 g vasel. alb., 2,57 g paraff. 

· hqu.-t tartalmaz. 

Javallatok:. Blepharitis, conjunctivitis. 

Adagolás: Klilsőleg, szemkenőcs. 

ltlegjegyzés: Sz'l'K terhére szabadon rendelhető. 

~somagolás:· l tégely (5 g) 3,50 Ft. 

UNGVENTUM OPHTHALMICUJ\1: E. Gy. 'l'. 
FLAVUM l% és 2% 

XLI. 
Sz. 

Összetétele: 1 tégely (5 g) 0,05, ill. 0,1 g hydrarg. oxyd. flav., 
0,06 g aqu. dest., 0,64, ill. 0,73 g cer. alh. 1,08, ill. 1,57 g 
vasel. alb., 2,57, ill. 2,55 g paraff. Iiqu.-t tartalmaz. 

Javallatok: Blepharitis, conjunctivitis, 

Adagolás: Külst:lleg, szemkenőcs. 

Dlegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 

«;so magolás: l tégely (5 g) 1% 3,10 Ft, 1 tégely (5 g) 2% 
3,10 Jft. 

Ung. ZINCI OXYDATI l. CINKOXYDOS KENŐCS 

UROFORT K. Gy. 
tabi. 

XXIX. 
Sz. 

Összetétele: l tabi. (0,12. g) 0,05 g 2-anilino--1-amino-1,3,5-
triazin. hydrochlor.-t tart.almaz. 

Javallat: Diuresis fokozására higanyos dlureticnmok. Ji.elyett. 

Adagolás: Naponta 3-4 tabletta. 

!Uegjegyzés: + SzTK terhérc szabadon rendelhető. 

Csomagolás: 20 tabi. 5,60 Ft, 100 tabl. 16,50 Ft. 
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VALERIANA composita E. Gy. T. 
drazsé 

VL 
Sz. 

összetétele: 1 drazsé (0,4 g) 0,02 g phcnobarbitural. (acid. 
phenylaethylharbitmic.), 0,10 g extr. valer. sico.-t tartalmaz. 

Ja,•allatok: A központi idegrendszer vegetativ zavarai, vcge
tativ dystonia, vasoneuroslsok, szívdobogás, hystcria, 
neurasthenia, félelmi érzések. 

Atlngolás: Naponta 3-szor 2 drazsé. 
i11cgjegyzés: rffl SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 drazsé 10,50 l<'t. 

V AS-ARSOTONIN Ch. 
ta b l. 

XXXV. 
Sz. 

Összetétele: l tabl. (0,09 g) 3 )Ilg calc. methylflrson., 30 mg 
ferr. rcd.-t tartalmaz. 

Jnvallntok: Különféle anaemiák, leukaemia, rcconvalcsccntia,. 
neurasthenia, chorea, tabes, Basedow, neuralgia, psoria.~is, 
lichen ruber, eccema cllron., roborans. 

Adagolás: Naponta 1-9 tabletta emelkedő adagolásban vagy 
hosszalJ b időn át 3 x 1-2 .tabi. napontá, gyermekadagokat 
Iás(l Arsatonin-náL ~ 

l\legjegyzés: +~"' SzTK- terhére szabadon"-rendelhető; 
(Jsomagolás: 100 tabl. 4,60 Ft, 500 tahi. 14,80 Ft. 

VASELINUM c. ACIDO BORICO lásd 
BÓRSAVAS VAZELIN 

VASELINUM FLAVUM·lásd SÁRGA VAZELIN 

VASOBROMAN K. Gy. 
tabl. 

XVII. 

Összetétele: l tabi. (0,78 g) 0,25 g theobr. calc. salic., 0,04 g 
papaver. hydrochlor., 0,20 g bromvalcrocarb.-t- (carbamid. 
bromisovalcrianic.) tartalmaz. 

Javallatok: J!lssentialis és vasoneurotictts hypertonia, a elimax 
Ilypertoniás és vasomotoros tünetei, angina pectoris, migrain, 
nepllrosclerosis. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabletta. 
JUegjeg)'ZéS: r:{fl Sz'l'IC terhére csal( indokolt esetben rendelhető! 

Csomagolás: 20 tabl. 18,40 Ft, 100 tabl. 75,20 Ft, 

182 

VESTIN E. Gy. T. 
drazsé 

XXX. 
Sz. 

Összetétele: l drazsé (0,321 g) 0,10 g __2,0-diamino-5-phettylaw
llYridin. hydrochlor.-t tartalmaz. 

JaYallatok: Húgyutak fertőzéses (nem gonorrhoeás) bántalmai,_ 
búgydezinficiens. 

Atlagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
illegjegyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 5,60 Ft, 250 drazsé 42,20 Ft. 

VITAMIN A E. Gy. T. 
d~azsé, inj., olaj 

XXXVIII.. 

Usszetétt~lc: 1 drazsé (0,2B g) :woo NE axerophth. (A-vita
min)-t, 
l amp. (l ml) 100 OOO NE aXerophth., ol. pro inj. ad lml-t~ 
l üveg (5 ml) 150 OOO NE axerophtlL-t tartalmaz ol. helianth.
ban. 

Ja,·allatok: A-vitaminhiány. 
. .\.dagolá"s: Naponta6-12 drazsé, 1 amp. i. musc,, 20-30 csepp. 

olai (felnőtteknek)~ 
Uegjegyzéselr: SzTK terhére csak indokolt esetben rendelhetők~ 

A körzeti és üzemi orvosok csa-k nem öröldűdő farkas
vakság, xcrophthalmia, keratomalacia esetében rendelhetile 
a lrórisme feltüntetéséveL Egyéb esetben, a körzeti és az-. 
üzemi orvosok csakis kórház, szakrendelés javaslatára ren
(Jclhctik, az indikáció, kclt;e és az indikáló osztály meg
jelölésével. Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 50 drazsé 9,40 l!'t, 5 x l ml am p. 32,- Ft, 50 x 1. 
ml a.mp. 259,40 Ft, l x 5 ml olaj 0,50 Ft. 

VITA~IIN A + D, E. Gy. T. 
drazsé, mito és forte inj., olaj 

XXXIV. 

Összetétele: l drazsé (0,28 g) 5000 NE axerophth. (A·vitamin),. 
1500 NE calciferol. (D-vitamin)-t, 
l amp. (l ml) rnite: 25 OOO NR axeropltth. ( = 25 mg axer
ophth. sol. cane.), 300 OOO NE calciferol. ol. pro inj. ad-
ad l ml-t, · 
l am-p. (l ml) forte: 50 OOO NE axorophth. ( = 50 mg
a,xerophth. sol.: conc.), 600 OOO NE calciferol. ol. pro in.i. 
ad l ml-t, 
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1 Ű!~l'f! olaj (5 ml) 150 OOO rh: axerophth. (150 mg axer
ophth. sol. conc.), 200 OOO NE calciferolA tartalmaz. l üveg 
(10, ill. 100 ml) 2-, ill. 20-szoros hatóanyagmennyiségeket 
tartalmaz . 

.-Jal·allatok: Rachitis, növekedési zavarok, tetania, risteomalacia, 
exsudativ diathesis, callus-képzés, lactatio, D,-vitamin pro
filaxisra a téli hónapokban csecsemőnek 2 hónapos kórtól 
2 évig. 

Aduuolás:- Profilaxis, ill. terápia: Csecsemőlmek, ill. kisgyerme
k;knel< drai~sé naponta 2~4 db, forte inj. %-1 amp. 
i. musc. szükség esetén 3 hónap múlva ismételhető. Olaj : 
naponta 3-10 csepp kúraszerúen. Az olajos oldat meg
dermedés esetén a kéz melegével is cseppfolyósítható, 

1Uegjegyzéselr: SzTK terhére csak indolrolt esetben rendelhetők. 
Lejárati idő: 3 év. 

·f)soma«olás: 50 drazsé 10,20 Ft, l x I ml amp. mite 5,80 Ft, 
10 x"r ml amp. forte 114,50 Ft, 10 x l ml amp, mite 48,40 
Ft, 1 x l ml amp. forte 13,10 Ft, 1 üveg (5 ml) 11,- Ft, 
1 üveg (10 ml) 1.9,10 Ft, 

VITAMIN B, Oh. 
inj. l%, Ph. Hg. V. és 5% Ph. Hg. 
tabi. 5 mg Ph. Hg. V. és 10 mg 

. XXXVIII. 
v. 

·ösSzetCtele: l amp, (l ml) 1 O, ill. 50 mg aneurin hydrochlor., 
O 18 mg natr, phosph. acid., aqu. dest. pro inj. ad' l ml-t. 
1 'tabi. (0,1 g) 5, ill. 10 mg aneurin hydrochlor.-t tartalmaz. 

a"avallatok: KUlűnböző eredetű neuritisei{, polyneuritis, neur
algiák, diptheriás hüdések, ischias, herpes zoster, beri-beri, 
funicularis myelosis, poliomyelitis, sclerosis multiplex, 
migrain, gyomor-bél-atonia, ulcus-étrend, étvá.gytalanság, 
terhességi hányás, diabetes, spasmophilla, éhezési oedema, 
nephritis, köszvény, hyper- és hypothyreosis, climax. 

Adagolás: Naponta I amp. s. cut. i. musc. i. ven. Napi 1-2-
szer 1 tabi. 

~legjegyzések: SzTK terhére csa}{ indokolt esetben rendclhfitők, 
A körzeti és az üzemorvosok csak beri-beri, funicularls 
myelosis, éhezési oedema, neuritis, neuralgiák, herpes zooster 
·esetében rendelhetik, a Jcórisme feltüntetéséveL Egyéb eset
iben a körzeti és az üzemi orvosok csakis Jcórház, sza~ren
.delés javaslatára rendelhetik, az indikáció kelte .és az in
dikáló osztály megjelölésével. 
Közgyógyszerellátás terhére l% inj. és 5 mg tabi. rendel-
1lető. Lejárati idő: 5 év. 

'{)so magolás: b. 5 x l ml amp. 1% 7,25 Ft, b. 10 X 1 ml amp. 
1% 14,50 Ft, b. 100 x I ml amp. l% 145,~ Ft, b. 5 x l ml 
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amp. 5% 20,05 Ft·, b. 10 X l ml amp. 5% 40,10 Ft, b .. 100 x 1 
ml am p. 5'};, 401,- Ft, 20 tabi. 5 mg 6,- Ft, 100. tabi. 
5 mg 20,90 Ft, -20 tabi. 10 mg 12,- Ft, 100 tabi. 10 ill"" 
41,80 Ft. · o 

VITAlHIN B, Z., Ch. 
inj., tabl. 

XXXVIII. 

Összetétele: l amp. (2 ml) l mg riboflav. (B,-vitamin), 120 mg 
urcthan, aqu, dcst. pro inj. ad 2 ml-t, 
l tabi. (0,1 g) l mg riboflav.-t tartalmaz. 

Jayallatok: Oheilosis, rhagadok, coeliakia, sprue, enterocolitis 
chron., steatorrhoea, m. Adclison, cirrhosis hepatis, májra 
ható mérgez.ések, porphyrinuria, pellagra (nilwtinsavamiddal 
együtt), ber~-l;Jeri (B1·vitaminnal), szív- és májeredetü vize
nyők, .keratitiS,' rosacNt, lwmeralopia, csecsemők fejlődési 
zavarai. 

AdagoJá.s: Naponta 3-szor 1~2 amp. i. musc. vagy 3-5 tabi. 
!tlegjcgyzések: Inj, + SzTK terhérc csak indokolt esetben ren-

delhetők. J,ejárati idő: 3 év. · 
CsomagOlás: 5 x 2 ml amp. 8;- Ft, 50 X 2 ml amp.·l)4,10 Ft. 

20 tabi. 2,90 Ft, 100 tabi. 6,10 Ft. 

VITAMIN B, E. Gy. T. XXXVIII. 
inj. 2,5% Ph. Hg. V., tabi. 0,02 g Ph. Hg. V. 

Összctéte!c: 1 :tmp. (2 ml) 0,05 g pyridox. hydrochlor., 0,01 g 
alc. tnchlorisobutyl., a,qu. dest .. pro inj. ad 2 ml-t, 
l tabi. (0, 2 g) 0,02 g pyridox. hyd:rochlor.-t tartalmaz.' 

.Jal'allatok: Hányáscsillapitó. Hyperemesis gravidarum, rönt
genkater, csecsemőkori hányások, nitrogénmustár vegyü~. 
letelt okozta hánylÍ;Sok megelőzésére, neuromusc.ularis beteg
ségeleben más B-vltaminokkal kombinálva, 

Adagolás: Naponta l-2 amp. i. musc:. vagy i. ven. Naponta 
3 x 1-2 tabi. 

illcgjcgyzések: Sz'rK terhére csak indokolt esetben rendelhető],. 
A k~rzeti ó~ az üzemi orvosolt csak röntgenkater, hyper
emesis grav1darum, csecsemőkori hányások esetében ren
delhetik a kórisme feltüntetéséveL Egyéb esetben a kör· 
zeti és üzomi orvosol{ csakis kórház, szRI,rendelés javaslatára 
rendelhetik, az indikáció s kelte és az indikáló osztály meg-
jelöléséveL 1 ' 

€so magolás: 6 X 2 ml am p. 44,10 Ft, 20 tabi. 32,10 Ft. 
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VITAlllN.B12 K. Gy. 
inj. 20 y Ph. Hg. V. 

xxxvni;xxxv. 

.. (l l) 20 ., -vit n- 1 mo- mcthyl. p. oxy-
Osszctét.ele:_1 am:p. mll . ! u deíit pro i'i:tj. ad l ml-t tar-

benz., s,o mg natr.c 1 01., aq · '"'· 
talmaz. 

,Javallat: Anaemia perniciosa. . T •• •• 

A.tlagolás: J f!div}duá.lisa
1
·kn d»,lko

1
. ~~~z-~nt~~Ápfa :~~~~~:é~~~:!é~é~~ 

és a vér!WJtst. .. meme c s ' \l' d missio 
H t ké~t 1-2-szer 20 gamma az optiint 1s a ag a re 

1 
t• 

e cn . - · tt· t kl el párosuló csetekben 1e I beálltáig. NeurologJai me e c (f t ·t' adagok) 
2 zcr 40 gamma, Huzamos kezelésre cnn a~ 0 

~~o;ta 1-2-szer 20-40 gamma s. cut. vagy l. musc. . 
ll 'egyzések: + SzTR terilére csak indokolt esetben rendelhető. 
· ~~ljárati idő : 2 év. { ., 
Csomagolás: 3Xl ml tfmp. 5,60 Jt't, 25 x l ml am:p. ~ll,-- :!!t. 

VITAMIN R., K. Gy. 
inj. 300 y 

XXXVIII/XXXV. 

Osszetételc: 1 amp (1 ml) 800 Y vit. Bn, l,O mg methyl. Ft 
oxv\Jcnz., 8,8 mg natr chlor., aqu. llcst. pro inj. ad l m., 

ta.Ita.Ima.~~;. · 1 'It á 
JavaÍiatok: AnacJ?ia,. pr;rni1ci?.~l)t s,2~r;:J~i~e::eé~ls:!~é~ "~el~~~~= sokkal (Myelosls umcu au · h "'· t r hom 

· · 'k alkoholos és diabeteSes ncuralgiálr, erpes zoos. e ,b 't ~ 
~m , l-üás és llistrophiás kórltépek, ncurotro~ v~~us .. c e_g~ 
atrop th .,. é osteoporosis esetén a Jnséro tunctek ségck, osteoar n ts s. : · 
enyhítésére, virushepat1t1s.. . 

A~Iagolíis: Naponta vagy :ffiásodnaponkén~ 1-2 amp. l: mu,~c. 
llcgjeg~·zésclr: + SzTK tcJ;héJ:e "csalr elozetes főorvorn en,..,e~ 
· llélly~l rendelhető. Lejárati tdo: 2 év. 
Cso~ag~hís: 3 X l ml amJ}. 82,80 Ft, 25 X 1 ml ltmp. 207,40 Ft. 

VITAMIN B" K. Gy. XXXVIII/XXXV. 
inj. 1000 y 

l) 1 OOO it B l O mg methyl.-p.-
Összetétel: l amp. (l m Y v · d~~t Dro illi. ad l ml-t 

oxybenz., 8,3 mg natr. ehlor., aqua · 

tartalma~. . lk h 1 és 
Javallatol>: Trigeminus- és egyéb nettn·algt~\k, \r~p~if: és 

diabeteses nenralgiftl,, herpes zoos cr, tzoma 
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distrophiás kórképek, nem·otrop ·virusbetegségek, ostco
arthrit.is és osteoporosis esctén a kísérő tünetek enyhÍtésére,. 
vírushcpatitis. 

Adagolás: Hetenként 2-;3 x l ampulla 1-2 héten át, majd ~tz. 
adagolást heti egy ampu1lám csökkentjtilc 

illcgjeg~'zés: + Sz'fK terhére előzetes főorvosi engedéllyel ren
delhető. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 3 X l ml am p. 102,30 JN,, 50 x lml am p. 1695,- FL 

VITA~UN C E. Gy. T. 
inj., drazsé, 0,1 g Ph. Hg. V. 

XXXVTIL 

Összetétele: l amp. (l ml) 0,1 g acid. ascorh., 0,04 g natr.. 
bicarb. 0,001 g natr. bisulfu.ros., 0,001 g dinatr. aethylendi
amin. tetraacct., aqu. dcst. pro inj. ad l ml-t ta.rtalm;tz_ 
l amp. (2, ill. 5 ml) 2-, ill. 5-szörös hatóanyv,g mennyisé)tc!· 
tartalmaz. 
l drazsé (0,4 g) 0,1 g acid. ascorb.-t tartalmaz. 

Javalfatok: }fertőző megbetegedések, scorbut, graviditás idején,. 
belső vérzések, ulcus-diaet;t, fog- és csontcaries, paraden·· 
tosis, tav~tszi fáradság ellen, hacmaturia., haemoptoc, haemo~ 
J}hylia, haemorrhagiás diathesis, Mö\ler-, :Harlow-kúr, met.tor
rhagia, ulcus ventr., colitis, dysenterin., diphtheria, pneu
monia, tbc. és egyéb fcrWző betegségek hepatitis, arscllol
benzol-intolarentia, csecsemők és ldsgyermel<ck ellenálh\.s~i
nak fokozására fertőzésekben koraszülöttek és mesterségeseu• 
táplált csecsemők erősítésére. 

A~lngolíis: !nj.:. Naponta. 1-5 ml s. cut., i. musc., L ven .. 
gyermekeknek 0,25 ml. Drazsé: Csecsemőknek napi %-.. %. 
gyermel<·cknek napi %--·1, felnőtteknek napi 1-3 drazsé 
(achylia esetén pepszin sósavval). 

ltlegjegyzéseJ[: Sz TK terhére csak indokolt esetben rendelhető L 
A körzeti és üzemi orvosok scm·but, vérzékenységgel júrú 
betegségek, belső vérzések a.rsenobenzol-intolerantia, fCJ'(,ő;-;ő 
megbetegedések, colitis, koraszülöttek és mesterségescn MJl
lált csecsemők kezelósére rendelhetik a kórisme feltüntet.ésé
vel. Egyéb esetben a körzeti 6s az üzemi orvosok csakis 
kórház, szakrendelés javaslatára rendelhetik az indiJ{áeió~ 
kelte és. az indikáló osztály megjelölésével. 
A közgyógyszerellátás terhére rendelhető az l ml-es inj. 
6s a drazsé. Lejárati idő: inj. 2 év, drazsé 5 év. 

()so magolás: b. 5 x l ml amp. 8, 75 Ft, b. 10 x l ml amp. 17,50 Ft ... 
b. 100 X l ml amp. 175,- :B't, b. 5 x 2 ml amp. 13,90 Ft, 
b. 10 x 2 ml amp. 27,80 Ft, h. 100 x 2 ml amp. 278,- Ft> 
b. 3 x. 5 ml amp. 18,- Ft, b. 50 x 5 ml am p. 300,- li' t,. 
20 drazsé 5,90 Ft, 100 rlrazsé · 29,50 Ft. 
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VITAMIN D, Ch. 
drazsé 50 OOO NE 

XXXVIII. 
Sz. 

Összetétele: l drazsé (0,3 g) 50 OOO NJ): cnlciferol-t t,artalmaz. 

. .Jal·allatok: Bőr-tbc: 
Adagolás: Naponta-1~3-szor 1 tabi. étkezés után heteJi:en át. 
JUegjcgyzések: + RzTK terhére szaliadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. J,ejárati idő: 5 év, 
Csontag<llás: 20 drazsé 10,20 Ft, 100 drazSé 39,90 Ft .. 

VITA~IIN D, Ch. XXXVIII. 
inj. 400 OOO NE Ph. Hg. V., 600 OOO NE Sz. 
Ph. Hg. V., drazsé 3000 NE, olaJ 
összetétele: I amp. (1 ml) 400 OOO, ill, 600 OOO NE calciferol., 

oL pro inj. ad l ml-t, 
1 drazsé (O 31 g) 3000 NE calciferol.-t. 
1 ·n_veg (10, Ín. 100 ml) 400 OOO, ill. 4 OOO OOO NE calciferol.-t 
tartalmaz ol. heliauthiban (1 ml = 40 OOO NE = l mg 
D~-vitamin). . !?! 

.Javnllatok: Rachitis ·megelőzése és kezelése, fogzási zavarok, 
ostcomalacia osteogenesis imperfecta, tetanii, csonttörések 
gyógyulásámik előmozditására, scrophulosis, exsudativ dia~ 
thesis csecsemők eccemája és csillapíthatatlan hasmenésc, 
tcrhe;ség, lactatio, ozaena, spasmophilia, anaemia perniciosá
nál májdiétával Itombinálva. 

'Adagolás: P1·ojilaxis: Inj. Csecsemőlmek, kísgyermekeknek :t 
téli hónapokban és szükség esetén 2-3 havonként l inJ. 
i. musc, Olaj : Csecsemő, kisgyermek 3 évesig napi 2 csepp, 
rachitishajlam, korai mesterséges táplálás esetén 5 csepp, 
vagy 2 drazsé. Kora- és ikerszülött, táplálkozási zttvar, 
fertűzd betegségek: napi 10 csepp, vagy 4 drazsé, 3 éven felill 
2 csepp vagy 1 drazsé, feln6tt 3 naponként 1 csepp vagy 
heti 1 drazsé. Terhesség, szoptatás napi l csepp vagy Yz 
drazsé. 

líllegjegyzések: + Sz'I'K terhére szabadon rendelhetők. Lejárati 
idő: 5 év. Az oldatban esetleg látható kiválás az ampulla 
meleg vízbe helyezósével néhány perc alatt oldódik. Kizárólag 
kristá1ytiszta oldat használható. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhetők. 

-tlsomngolás: l x l ml amp. 400 OOO NE 7,50 Ft, 10 X l mi 
amp. 400 OOO NE 63,60 Ft, 1 x l ml amp. 600 OOO NE 10,10 Ft, 
10 x 1 ml a rop, 600 OOO NE 95,50 Ft, 25 drazsé 3,90 Ft, 
50 drazsé 6,30 Ft, 2ú0 drazsé 17,-·Ft, l üveg (10 ml) 6,80 Ft, 
l üveg (100 ml) 37,50 Ft. 
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.VITAlliiN E K. Gy. 
drazsé, inj. 

XXXVIU 

Összetétele: l drazsé (0,65 g) 10 mg tocoph. acct.-t, 
l amp. (l ml) 30 mg tocoph. acet., O, 1 ml alc, benzyl., oL 
pro inj. ad l ml-t tartalmaz, 

!avallutok: Sterilitas, babitualis 11,bortus, Rbortus imminens, 
terhesség és lactat.io aJa.tt a fokozott E~vitaminszükséglet 
kiegészitésére, oligo- és amenorrhoea, hypoplasia uteri. 

Adagolás: Hetenként 2-3 x 1-10 dra.zsé vagy hetenl,ént 2-3-
amp. i. musc. Rabitualis abortus esetén Glanducot·pinna1 
kombinálható. Súlyos esetekben napi 150-180! mg L musc. 

lilcgjcgyzések: +sz TK terhérc csf,~k indokolt esetben rendelhető. 
A kör;"eti és az üzemi orvosok csak aJJOrtus·immi·ncns cseté
ben rcndelhetik, a kórisme felttintct-ésével. Egyéb esetben. 
a körzeti és az üzemi orvosok csakis kórház, szal;:rendelés• 
javaslatára rendclhetil,, az indikáció, az indiJáci-ú kelte é& 
az indikáló osztály megjelölésével. Lejárati idő: 5 év, 

Csomagolás: 50 drazsé ±2,80 Ft, 5 x l ml am p. 22,- ~·t~ 
50 x l ml am p. 163,DO Ft. 

VITAPLEX K Ch. XXXVIII. 
inj. 0,01 g Ph. Hg. V., tabl. Sz. 

Összetétele: 1 ámp. T. 10 mg menaeJi.in. natr. bisulf~t (2-mcthvl-
1,4-naphtochinon-naLr. bisulfuros.), l amp. II. (2 ml) H Ing~ 
natr. chlor.-t tartalmaz. 
l tabi. (O, l g) 10 mg- mcnachin. natr. bisulfi:-t tartalma.z. 

Javnllatol~:: Occlusiós icterus, míltéti elő- és utókezelés chi:Jla
emiánál, epcsipoly, colitis ulccrosa, dysenteri'a steatorrhoca. 
sprue, coeliakia újszülött el{ v érzékenysége, sárgaság, szalicil: 
és dicumarolmérgezések, purpura, tllrombopenia szérum-
betegség, urticaria, llaemoptoe. ' 

Adagolás: Felnötteknek naponta 3-szor 1-3 tabi., naponta .• 
1-3 amp, Csecsemöknek naponta Y4-Y2' tabi., 0,2 ml inj. 
(O, l g) ; gyermekeknek %-3 tabi. 

1Icgjcgyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati< 
idő: inj, 1 év, hbl. 2 év. 

Csomagolás: 5 X l am p. I. + 6 x 2 ml amp .. II. 32,10 Ft, 50 x ·l 
amp. I. + 50 x 2 ml am p. II. 284,10 Ft,. 2.0· tabl. 3,50 Ft, 
100 tabl. 9,10 Ft. 
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'IVENCKEBACH E. Gy. T. 
drazsé 

·xv. 
Sz. 

Összetétele: 1 drazsé (0,30 g) 0,001 g stryclm. nitr., 0,05 g 
digit. lan. fol. pulv., 0,05 g chinin. hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallat: l!ilhúzódó digitálisr.-kúrára különöscn· a.rrhythmiág 
esetekben. 

Adagolás: Napont.a ::1-5 tabi. 
Itlegjegyzésel•: ++ SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 
<1somagolás: b. 30 tabl. 7,05 Ft, b. 100 tabi. 23,50 J<'t. 

.:ZENON E. Gy. T. 
kenőcs 

XLII 
Sz. 

Összetétele: 1 tubus (20 g) 6 g Vttscl. flav., 4 g udeps lan., 
0,64 g o-oxychiuolin. sulfosalic., 4,96 g r-inc. oxyd., 1,6 g 
ol. jecor., 0,2 g buls. peru v., 0,08 g ol. Scsami j odat. (=,T 
28%), 2,52 g aqu. destA tartalmaz. 

,Javallatol{: Schcl{ }{ezelésérc, hámosadás elősegítésére, ecccma, 
dermatit,is, 

,\Elagolás: Külsőleg. K~nőes. 
Itlt~gjegyzés: SzTK t~rhére szabatlan rendelhető. 
(Jsomagolás: 1 tubus (20 g) 6,70 Ft, 

XXXIX. :ZINK-PROTINSULIN Ch. 
inj. c"h. Hg. V. 
Össr.eU~telc: 1 gumis~tplrás üveg I. (5 ml) 200 NE insulin., 

0,00132 g protamin., 0,0005 g zinc. chlor., 0,20 g glncos., 
0,01 g methyl. p. oxybenz., 0,005 g methyl veratr., 0,05 ml 
spir. concentratiss., aqu. dest. ])ro inj. ad 5 ml-t tartnlmaz. 
l amp. ll. (1 ml) kicsapófolyadék 0,023 g nak phosph. 
cryst., 0,002 g methyl. p, oxybenz., 0,001 g metllyl. veratr., 
aqu. dest. pro inj, ad 1 ml-t. tartalmal\. 1 üveg (5 ml) 6-szaros 
hatóanyagmennyiségeket t.arta.Jmaz. 

,jnvallatok: T,assan fels:dvódó, tartós hatású insulinkészít~ 
mény súlyos és könnyíl culwrbetcgség ke<~clésére. JttvcniHs 
diabetes. 

Adagolás: Kicsu.pás után a s~.nszpenzió subcutan alltalma
zandó. 

lUegjegyzés: + Csak az insu!imendelésrc vonatkozó egésr.ség
ügyi miniszted rendelethen foglaltalt szerint rendelhető 
(L 347. old.). •Lejárati idő: l% év. 
Közgyógysl\erellátás terhPre rendelhetők. 
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t:somag-olás: 1 x "5 ml gmn.isapk~s -~veg r. + 1 x 1 ml amp. n. 
20,- Ft, 5 X" ml gmmsapkas uveg I. + l x 5 ml ami> II 
86,40 Ft. . . . 

ZINKKENŐCS lásd CL~IWXIDOS VASELlN fehér 

ZINRV ASELIN sárga lásd CINIWXIDOS VAZELIN 
sárga'. 

YOlliSTRIN masc. Ch. 
dTazsé, inj. 

XXXII. 

Összet~tel~: l dr~zsé ·(0,40 g) l mg ca.lc. methylarson., 3 mrr 
yoh~mb,m. bastc., 0,5 mg strychn. hydroehlor., 1~2 m~ 
testiculi extr. ( ~~ 1 g testis rec.)-t, '"' 
l amp. (l ml) 20 mg natr. methylarson., 5 mg yolümhin 
0,5 _mg strychn. hydrochlor., 122 rng extr .. testiculi (=l g 
testis rcc.), a.qu. dest. pro inj. ad l ml-t tartalmaz. 

Javallatok: Sexual~s neurasthenia, spe'rmatorrhoca, ejacuiatio 
p~accox,. __ depress~os állapotok, kimerültség, asthenia fricri-
dltas, csolrkcnt hhido. ' -=-

Adagolás: A ~ú~át _6;-10, másodnaponkéitt s. cttt., L musc. 
adott l "ml lllJCkcwval kezdjük, utána naponta l--·6 dh-ig 
emeikeda adagban tablctták. 

JtlegJer,~·zések:. ++ SzTK terhérc csal{ inclokolt esetben rendcl
hetuic 

41somugolás: 50 d.ra~sé 17,50 Ft, 5 x l ml am)_). 9,10 J<'t, 10x1 
ml am p. 17,80 ] t, 100 x l_ ml am p, lH,4Q ll't. 

DIAPUÜWN Ch. 
(Transpulmin) inj. 

P·ŰTLAS 

II. 
Sz. 

Összetétele: .1 Rmp. (l in l)· 0,03 g chillin. bas. auhrdr., 0,025 
·g camph01., 0,08 mcnthol., 0,2 ml ol. cucal., oL pro inj 
ad l n:J-t tartalmaz. l ámp. (2 ml) 2-sr.eres hatóanyag: 
menny1séget tartalmaz. 

Ja"\'allatok: .Bronchitis, bronchopncumonia, hypostations és 
postoperativ _Pneumonia, bronllicctasia, tüdőabscessus és 
gangraena, gnppés tüdőkomplikáciúk megelőzésére, pm·tus-
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sis, asthma bronchiale, tllC-sek ':egye~ ~ertűzé.se, 
'abusus, lar~'ugitis, rhinitis -esctén whalaCióban ts. , 

Adagolás: Naponta 1~2-szer 1~,1 ml i. musc. A kura 1~3 
héti« tart. Csecsemőnek naponta egyszer. 0,3 ml, 5 .éves 
korig 0,5, 12 éves korig 1 ml. Inh_aláctós a~l<almaza"nál 
20-30 csepp forró vízre cseppentve és belélegezve. 

!tlcgje!{yzések: nontha tó. SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. ' 

Csomagolás: 10 x l ml. am p 20.- Ft., 100 X l ml a~p. 200.
Ji't, 10 x 2 ml amp 26.70 Ft, 100 x 2 ml am p 267. Ft. 

JIISTAZOLIN E. Gy. T. 
oldat 

XVIII. 
Sz. 

összetétel: 1 üveg (10 ml) 0,0025 g Naphazol!n .<2-naph~~;l
methylimi·dazolin. hydrocklor.), 0,05 g Dehn;tm (benz)l
(a-pyridyl)·tlimethyl-acthylen-diamin. hyd:.;och.Ior.)! 0,2R g 
acid. bor., 0,0002 g natr. aethylmercuri·thwsalJc., aqu,_ 
dest. ad 10 ml-t tartalmaz. . 

"' Javallatok: Szénanátha, acut és chronilms rhinitis, all~rg,I~S 
eredetil rhinitis.' Helyi alkalmazásával a _nyálka.~ái~~a!' 
allergiás eredetil gyulladásos duzzanatát tar~osan esokke~, 

Adagolás : Külsűleg, A csomagoláshoz mellékelt részletes 
használati utasítás szcrint, általában naponta tJ'k4-~zer 
mindkét orrlyukba 2-3 csepp oldatot. c~epp~n n ugy, 
hogy a fejet hátrahajtjuic Hosszll;bb 1de~g t.u.~ó kezelés 
esetén (8-10 napi kezelés után) atmenet1Ieg tobb napos 
szünetet iktatunk be .. 

Jttegjcgyzésck : + SzTK terhére szahadon rendelhető. 
{)so magolás : · 1 üveg (10 ml) 3,80 Ft. 

BEACILLIN E. Gy. T. 

:Ucgjcgyzés. Sz'fK terhére a szirup.: e.sa,~is 12 éves életko~on 
'olnlinak rendelhető szabadon, ennel Idosebbnek nem ren e~~ 
Í1ető · a tabletta: 12 éves életkoron a-Inlinak szabadon, enne! 
időse'bbnek előzetes főorvosi engedéllyel rendelhető.-
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SZEROBAI{TE RIO LÓ GIAI~ KlÍSZÍTiUJÍNYEii 

A szerobakteriológiai készítmények a fertőző 
betegségek megclőzését, gyógyítását, vagy felis
merését szolgálják. Az V. Magyar Gyógyszerkönyv 
antigónhatásúakr·a és antitesthatásúakra osztja eze
ket a készítményeket. 

Immunológiai értelemben antigéneknek .azokat az 
anyagokat nevezzük, amelyek az élő szervezetbo 
a tápcsatorna megkerülésével (parenterálisan) bejut

. tatva fajlagos (specifikus) ellenanyagok (antitestek) 
1 
képződését váltják ki és a keletkező antitestelekel a 
szer•vezetcn kívül (in vitro) is reagálnak. Bár az 
immunitás a szó szaros értelmében védettséget 
jelent, ma az orvosi gyakorlat az imnumizá.lás ki
fejezést sokkal tágabb értelemben használja és olyan 
esetekre is alkalmazza, amikor_ az ellenanyagok ter
melődését · nem baktérim;ntöl'zsek, virusok, vagy 
toxinok, hanem egyéb sejtes eleillek (pl. idegen cso~ 
portú vörösvérsejtek), vagy nagymolekulájú, test~ 
idegen szcrves vegyilietek (pl. fehérjék, poliszaccha~ 
ridák stb.) váltják ki. Az antitestek a keletkezésüket 
kiváltó antigéntől, az alkalmazott vi"..sgálati mód
szertöl, illetve az in vivo, vagy in vitl'o tapasztalható 
hatásuktól függően -bakter·icid, virusközömbösítő, 
antitoxikus, procipitáló, komplementkötő, opszoni
záló stb. hatású ellenanyagokra oszthatók. Az anti
testeket immunglobulinoknak is nevezik, me rt a 
vérsavó globulin-frakciójában (főként a 'Y- és a 
,B~globulin-frakoióban) mutathatók ld, lényegileg az 
antigén hatására specifikusan módosult szérum-
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fehérjék. Nyilvánvaló tehát, hogy az antigénhatású 
oltóanyagok cs-Oportjába azok a készitmények tar
toznak, amelyek a szarvezetben ellenanyagtermelést 
váltanak ki, vagy a vérsavó ellenanyagainak in 
vitro kimuta-f!ására szolgálnak, mig az antitesthatású 
készitmények csoportjába a különbözö ellenanyago
kat tartalmazó szérumok sorolandók. 

I. Antigénhatású készítmények 
Az antigénhatás-ú készitmények vagy élő, gyengí

tett, vagy elölt nrikroorganiozmusokat tartalmaznak, 
vagy pedig azok kivonatanyagainak, illetve anyag
cseretermékeinek felhasználásával készülnek. E cso
porton belül a védö-oltóanyagok a- szervezet aktív 
imntunizálásá1•a szolgálnak, arra serkentik a makro
organizmust, hogy aktívan, saját maga teremtse 
meg az egyes kórokozó mikroorganizrousokkal szem
ben az aktiv védettséget biztositó, specifikus immu
nitást. A védőoltások hatására az ak'tiv immunitás 
aránylag lassan, 1-2-3 hét alatt fejl5d:ik ki, de 
hosszú ideig megroarad és mint -megeUJző eljárás, 
eredményének tartóssága folytán a fertöző beteg
ségek elleni küzdelem egyik leghatékonyabb fegy
vere (pl. diftéria, tifusz, himlő stb.). Az aktiv immu
nizálás eredménye az oltottak individuális reakdó
készségétől,_ az oltóanyag milyenségétől és alkalma- . 
zásmódjától függ. Az antigének hatékonysága jelcn
tősen növelhető, a védettség eléréséhez szüksé~es 
oltások száma csöldcenthető, ha a felszivódás las
súbbá tételére ar. illető antigéneket aluminiumta,r: 
talmú csapadékhoz kötile Erre a célra kristályos 
timsó oldatával létrehozott csapadékot (pl. Typhy~ 
lax esetén), aluminiumhldro:xid szuszpenziót (pl. 
Scarlaphylax esetén), vagy pedig ahmúniurnfoszfát 
csapadékot ( csapadékos diftéria és tetanusz. ana
toxinak esetén-) alkalmaznak. 

Hosszabb lefolyású,.makacsan gyógyuló megbete-
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gedések egyes eseteiben (pl. staphylococcus, gOno
cocm:sfertőzések, trychophytiasis stb.) az aktiv im
muruzálás gyógyftás céljából is alkalma7-ható : a 
kórokozók elölt tenyészeteiből készült vakcinák 
emelkedő adagjainak parenterális bevitelére a gyó
gyulás ,sok esetben hamarabb következik be. 

a) Ö 8 8 z e t é t e l 

Az .antigénh;tt~s~ __ oltóa~yagok ~atóanyagtartal~ 
muk, 1lletve kesz1tcs1 módJuk alapJán az alábbi fő 
csoportokra oszthatók : 

l. Az élő, gyengített milcrom·ganizmusokat tartal
ma~ó oltóa_nya:,gol~ közü} emberi fertőzések megelő
zésere a himlony1rkot es a BCG-vakcinát alkalmaz
zák kiterjed-ten. Az ezekben a készitményekben levő 
mikroorganiz~~ok a szerver.etben elszaporodnak 
és enyhe fertozest hozva létre, a makroorganizmust 
so~kal fokozottabb ellenanyagtermelésre serkentik, 
~:tha ugyanezek az antigének . elölt állapotban. 
kerültek volna alkalmazásra. 

2·. Az élölt mikroorganizmusokat tartalmazó oltó
anyagole száma lényegesen nagyobb. Egy részük 
bakteriális fertőzések megelőzésérc és kezelésére 
szolgál (pl. tisztitott Tífusz-Pertussis-vakcina Op· 
sode_rmin); ~ baktérit;mok· elszaporltása bioiógiai 
tulaJdonsagmknak legJobban megfelelő folyékony 
vagy sz~árd táptalajokon törtép.ik, majd az ·élettani 
konyhasooldatJ=>a"?-. SZ?;_szpendált mikroorganizmu~ 
sokat vagy kennaJ. alJarassal (fenollal fmmalinnal 
~t~.), vagy: fizikai módszeiTel (rcnds~erint hővel) 
?lik, el, maJd a. szu~zpenziót a táptalajszennyezéstől 
Ismetelt centnfugalással és mosá.ssal szabadít.ják 
meg. A bakter~ális vakcinák hatóértékét a. ml-kénti 
csir_aszámmal fejezik ki, immunogén hatását állat~ 
kiserletben elle"nőrzik. A virusvakcinák előállitása 
és ellenőrzése lényegileg hasonló módon történik 
azzal a különbséggel, hogy a virusok elszaporitásár~ 
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ncni táptalajokat, hanem r_e~.d~zerin~ erobriós trúk
tojást alka,lrnaznak. (pl. K:mteses tífusz vakcma). 

3. A m'~<k1'001'gan'I<Zmus-Jc~vonatr:nyagokaf: .tartal-
1nazó vakcinálc oldott, rendszerint alu1Illlllurotar
talrnú csapadékhoz kötött antigéneket fogh:~ln~J:
roagukban. A baktériumok feltárására vagy kenn~ 
kezelést, (pl. a Typhylax-nál tTiklóre_cetsavas kl-
vonást), vagy fizikai eljárást alk?'J:maznak. , , 

Baktériumkivonatok nemt-speMftkus kezeles cel
j ára, a kórokozóJ'a v~l,ó tekintet ;n~lkül. a szeTvezet 
tennészetes gyógyeTeJonck fokozasara IS alkal;naz
hatók. A Neurolysiu (Staphylococcus aureus es ?· 
prodigicsum autolizátuma) és a P?l~s~u (ap~togeu 
sarciuák lizátuma) a szervezet aktiVálasára, athan
golásáTa szolgálnak. 

4. A toxino.k a toxintermelő baktérit:J?lok (O. 
diphtheTiae, Cl. tetani stb.} lcvestonyészetemek b~k: 
tériummentes szűrletei. Az előállit~uJna ~zol,galo 
táptalajok - a szérumanaphylaxm veszelyenek 
megelőzése érdekében - lófeJ;térj~t m?g nyomok,ban 
scm tartalmazhatnak. A D1fter1a- cs a Tetanusz
toxinak hatóértékét a tengerimalacon, illetve. cgéren 
mért leakisebb halálos_ adaggal {DLM = dos1s leta
lis miui~a) a'vörheny-toxiÍlét pedig bőregységben 
(BE) fejezik .ki. A kellő~épp,c~ bígi~?tt, t~xinok az 
antitoxikus immunitás borpro ba val ~orteno .rocg~lla
pítására is aTh:alroazhatók : {pl. Schick-to~, D:ck
toxin), intracutan injiciálva fogékony_ egye~ekr;-el a 
befecskendezés helyén bőrpiT jelentkezik_. A tisztitott 
vörheny elleni aktív immunizálás célJáJ:a szolgál. 
(Scarlaphylax). 

5. Az anatoxinokat (toxoidokat) úgy nyerik, J;-ogy 
a toxinokat formalin és hő együttes hatásával mereg
telenítik. Az anatoxinek a tökéletes' roéregtclenítés 
után is változatlan immunizálóképességgel rendel~ _ 
kcznek. Hatóértéküket az antitoxinnal kapott kötő- , 
dési reakciók alapján flokkulációs egységekkel 
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(Limes flocculans, L), Vagy kötődési egységekkel 
(KE} fejezik ki. Az imrounogén hatást állatkisér
letben ellenőrzik. Az anatoxinak specifikus ható
anyaga a táptalajszennyozésektől és a kísérő bak
tériumfehérjéktől kémiai kezeléssei (pl. tTiklórecct
savas eljárással} elliülöníthctő, az ilyn::J,ódon tisztított 
és koncentTált anatoxinek alkalmazása esetén a 
védőoltásokat sokkal ritkábban követik oltási reak
ciók. Az anatoxinek rendszerint csapadékos formá
ban (Diftériá- és Tetanusz-anatoxin csapadékos) 
kerülnek forgalomba. 

6. A kombinált oltóanyagok két, vagy több anti
gént tartalmaznak. Védőhatásuk legalább olyan 
mértékű, mintha a szóbanforgó antigéneket killön
külön allialmaznánk, igy az Oltások száma Jelen
tékenyen csökkenthető. A tífusz, a paratífusz és a 
kolera egyidejű megelőzésére szolgáló Tetra-vakcina 
kivételével valamennyi kombinált oltóanyag csapa
dékhoz kötve kerill forgalomba. Egyes kombinált 
oltóanyagok a gyermekkori fertőzések egyidejű meg
előzésére szolgálnaJr, (pl. Diftéria-Tetanusz-Pertus
sis kombinált oltóanyag, Diphthopertusantin, 
Scarlapertusantin), mások viszont a serdülő és fel
nőttkori fertő7:ésck megelő7:ésére (pl. Tetra-vakcina, 
Tífusz-Tetanusz kombinált oltóany'ag). 

7. Az antigénhatású diagnosztikumok a fei-tőzések 
in vivo, illetve in vitro módszerekkel történő ki
mutatásáTa Szolgálnak. A Tuberkulin és a Trichasan 
megfelelő m:ikroorganizmusok levestenyészeteinek 
besűrített szűrlete. Kellő hl.gításban ezeket a készít
ményeket rendszerint allergiás bőrpróbák végzéséTe 
használják, bizonyos esetekben a~onban gyógyftás 
céljára is aTh:almazhat.ók. 

A diagnosztikt~s baktériumszuszpenziólc emberi vér
saVók agglutinintiterének meghatározására, Gru
ber-Wiclal reakció végzésére szolgálnak. 

A lues-antigénelc forgalombahozatal előtt specifi-
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oitás és érzékenység szempontjából alaposan ki
vizsgált szervkivonatok. A Wassermann-antigént 
komplementkötési próbához, a többi antigént pedig 
(Kahn, Meinioke, Citochol, Mandula) a csapadékos 
társreakciók végzésére alkalmazzák. 

b) Alkalmazásmód 

l. Ellenjavallatok. A megelőzés céljából álkalma
zott oltóanyagokkal osak teljesen egészséges egyé
neket oltsunk. N em szabad védőoltásban részesiteni 
lázas, vagy súlyos betegségben (pl. tüdőgyulladás
ban, mellhártyagyulladásban, vesegyulladásban), 
heveny fertőző betegségben, kiterjedt gennyes, vagy 
egyéb bőrbetegségben, súlyos keringési elégtelenség
ben, kiterjedt vizenyővel járó vesebetegségben szen
vedőket, továbbá erősen leromlott állapotban levő 
egyéneket, végül azokat a gyermekeket, akik négy 
hónapon belül. BCG védőoltá$t kaptak. Terheseket 
a hastifusz és a tetanusz elleni aktiv oltások alól 
ment~síteni kell. Az Eü. Min. 8200-5/1953. sz. 
rendelete szerint az orvos akkor is köteles a védőoltás 
alkalmazása előtt mérlegelni, hogy az oltandó egyén 
egészségi állapota az oltást megengedi-e, ha az oltásra 
kötelezett, illetőleg gondviselője ezirányú kérelmet 
nem ad elő. Ha viszont valakinek a védőoltása köz
vetlen megbetegedési veszély elháritása céljából 
Szükséges (pl. tetanuszwfertőzésre gyanús sérültnél), 
az orvos az érdekelt, illetőleg gondviselője beleegye
zésével a mentesítő körülmények ellenére is alkal-
mazhat védőoltást. · 

A gyógyítás céljára szolgáló oltóanyagok (pl. Op
sodermin, Opsogon, Pertussis-vakcina, Polyroycin 
stb.) alkalmazása előtt feltétlenül tisztázandó, hogy 
a kezelendő megbetegedéshez nem táTsul-e olyan 
kórk,ép, vagy állapot (pl.' keringési elégtelenség, 
súlyos leromlottság stb.), amelyet az esetl,eges oltási. 
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reakciók súlyosbithatnak, illetve károsan befolyá~ 
solhatnak. 

2. Az oltások kivitelezése. Az Eü. Min. 8200-
,5/1953. sz. rendelete szerint az oltóorvos köteles 
gondoskodni arról, hogy mind az oltóanyag, mind 
az oltásnál használt eszközök kifogástalan állapot
ban legyenek. -Az oltóanyaggal kapcsolatban elkö
vetett hibákért (fertőződés, elesorélés stb.) elsősor
ban az oltóorvos a felelős. 

A~ oltásokat csak frissen kifőzött fecskendökkel 
és tükkel (himlőoltásnál Pirquet-lándzsával, vagy 
oltógerellyel) szabad végezni. Csapadékos oltóanyag~ 
gal történő tömeges oltásokhoz 5 ml-esnél nagyobb 
fecskendőt ne használjunk. A diagnosztikus bőrpró
bák végzésekor (Dick-toxin, Tuberkulin stb.) az 
oltást tuberkulinfecskendövel (vagy ilyen hiányá
ban l/10 ml·es beosztású 1,0 ml-es Record fecsken· 
dővel) kell végezni. A kifőzött fecSkendők összeraká
sához ugyancsak kifőzött, vagy lángon sterilizál-t 
csipeszt kell használni, mert a dugattyú szárának 
kézzel való megfogása fertőzést okozhat. A steril 
tűket szintén steril csipcsszel kell a fecskendőra 
helyezni. · 

A tűket minden oltás után váltani kell. Újra fer~ 
tötlenítés 20 perces forralással történjék, lehetőleg 
1,5%-os szódaoldatban. Elhúzódó, tömeges oltások 
esetén időnként a fecskendöket újra kell sterilezni. 

Az ampullák, vagy üvegek felrázása után az am·· 
pulla nyakát leresz.eljük, illetve az üveget elzáró 
gumidugó t, vagy gumilapot lojódozzuk, _ majd át
szúrjuk és az oltóanyagat a fecskendöbe felszivjuk 
Csapadékos oltóanyagok esetében ezután az oltást 
haladéktalanul el kell végezni, nehogy az oltóanyag 
csapadékos része leülepcdjék. 

Az oltásra kerillők bőrét az oltás 4elyén benzinnel, 
vagy alkohollal le kell mosni. Elő kórokozóval 
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(himlő, BCG) történt oltás utá:p_ az oltás helyét fer
tőtlenítőszerrel érinteni nem szabad. 

A diagnosztikus bőrpróbák céljára szolgáló ké
szítményeket intracutan, a többi antigénhatású oltó
anyagat általában subcutan alkalma~zuk. Izomba 
adandó a Diftéria-Tetanusz-PertusslS kombinált 
oltóanyag. Csapadékos oltóanyagok bőr alá fecsken
dezésekor a felületes oltást különös gonddal kerülj-q.lc ! 

]?tlTavéná.c;an a nem-csapadékos oltóanyagqk is 
csak bizonyos, különleges .esetekben (l. Opsogon, 
Pyrago) alkalmazhatók, 

3. Adagolás. A megelőzés1'e használatos oltóanya
uok ){ülönösen az anatoxinak esetében igen nagy 
jele~tőségo van az oltások közötti időköznek Az 
első oltás után rendszerint csak ún. potenciális im
munitás (alapimm.unitás) jön létre és a szervezet 
csak a második oltás után termel nagyobb roennyi
ségben ellenanyagokat, ha a két oltás között 4-6 
hetes sv.ünetet tartunk. Diftéria- vagy Tetanusz-ana
toxint tartalmazó. csapadókos oltóanyagok esctén 
tehát kellő védettségre csak akkor sv.ámíthatunk, ha 
az oltottak legalább két oltást kaptak. Alapimmuni
t-ással rendelkezők esetében viszont már egyeHon 
oltás hatására is jelentékeny ellenanyagtermelés 
indul meg (emlékeztető oltás). 

A gyógyítá.c;ra alkalmawtt vakcinák {pl. -Opsodel'
min, Polymycin, Pertussis-vakoina stb.) esetén az 
eredmény szintén nagymértékben függ a kezelés 
módjától. Ezeket a készítményeket m.indig indivi
duálisarr kell alkalmazni : alacsonyan megvála.<::z
tott kezdeti adag után a beteg állandó észlelése mal
lett fokozatosan emeljük az adagokat mindaddig, 
roig a kivánt hatást el nem értülr. A kezelést az ered
mény tartósabbá tételére célszerű még ezután is 
egy ideig folytatni. Fontos az oltások közötti időköz 
megfelelő megválasztása is. Sorozatos oltások esetén 
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újabb oltást addig ne adjunk, mí"g az előZ& oltást 
követő reakció teljesen le nem zajlott. , 

4. A védőoltások mellékhatásai. A védőoltásokat 
követő kisebb, vagy nagyobb reakciók gyakoriságát 
több, részben az oltottakkal, részben pedig az oltó
anyaggal összefüggő tényező befolyásolja. Általában 
m.inél idősebbek az oltottak, annál gyakoribbak a 
niellékhatások. Szerepe van az individuális érzé·
kenységnek is, mcrt m:indennapos tapasztalat, hogy 
ugyanaz az oltóanyag, ugyanolyan módon alkal
mazva, az oltottak egy részénél semmilyen reakciót 
nem vált hl, másoknál pedig ilyen mellékhatá~ok 
megfigyelhetők. Az oltási szövő~mények gyakori
sága és az oltási technika kö,zött is szaros az össze
függés : csapadékos oltóanyagok felületes oltása 
esetében sokkal gyakrabban jelentkezik ,,steril 
tályog", mint al{kor, ha az oltóanyagat mélyen a 
bőr alá injiciálják. Az oltóanyag összetétele és az 
oltási reakciók gyakorisága is megállapitható : álta
lában a csapadókos oltóanyagok alkalmazását gyak
rabban követi realició, m.int ha ugyanazt az antigént 
oldott állapotban alkalmazzuk, maguknak az anti~ 
géneknek a rea.ktivitása is különböző : a bakteriális 
antigént tartalmaz6 oltóanyagok allmlma:r.ását gyak
rabban követik oltási reakciók, mint.a csak anatoxin t 
tartalmazék alkalmazását. 

Mivel a védőoltásokat követő első reakciók rend
szerint már néhány óra múlva jelentkeznek, célszerü 
az oltásokat az esti órákban végezni, hogy az eset
leges reakciók éjszakára, az ágynyugalom idejére 
essenek, mert ilyenkor a tünetek enyhébb alakban 
jelentkeznek. Kívánatos; hogy az oltottak az oltást 
követő napon az erősebb testi munkától tartózkod
anak. 

A lokális 1·ealcciók az oltás helyén észlelhető pír, 
duzzanat, fájdalom, esetleg a regionális nyirokcso
mók . duzzanata alakjában jelentkeznek. A helyi 
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tünetek egy-két ·napig tartanak, a panaszok bOroga
tással enyhithetők. Csapadékos oltóanyagok a.lka~
mazása után néhány. héttel egyes esetekben steril· 
tályogok is megfigyelhetők, különösEm akkor, ha az 
oltás felületesen történt. Ezek a steril tályogok rend
szerint spontán felszívódnak.. Ritkán a védőoltásokat 
általános reakció is ·követi, láz, főfájás, rosszullét, 
hányás alakjában, ezek a jelenségek tüneti kezeléssei 
jól befolyásolhatók. 

Mind a helyi, mind az általános reakciók gyakori
sága lényegesen csökkenthető, ha az oltások ellen~ 
javallatait figyelembe vesszük és ha helyes oltási 
technikát alkalmazunk. 

A gyóiJyitásra alkalmazott oltóan:Yagokat hel~i · 
reakció, gócreakció és általános reakció kísérheti. 
A mérsékelt. reakciók ilyen esetekben rendszerint a 
megbetegedés gyors javulását segitik elő, az adag~
kat azonban feltétlenül úgy kell megválasztam, 
hogy az erősebb-helyi és általános tünetek elkerül
hetök legyenek. Sorozatos oltás esetén csak akkor 
emeljük az adagot, ha az előző oltási dózis nem idé
zett elő erős reakciót. Ellenkező esetben az előzően 
adott adagot ismételjük. · 

5. Eltarthatóság. Az antigénhatású készitmények 
a hőhatással szemben igen érzékenyek, ezért, az 
alább ismertetendő kivételektől eltekintve 2°-10., 
közötti hőroéTsékleten, száraz, fénytől védett helyen 
tartandók.. Különösen érzékenyek a diagnosztikus 
bőrpróba céljár·a szolgáló toxinhlgitások (Schick
toxin, Dick-toxin) és a bimlőnyirok.. Ezeket a készit
ményeket· kézhezvételük után lehetőleg azonnal 
használjuk fel, addig is 0°-5° közötti hőmérsékleten 
tartandók, 

A luesz diagnosztizálására használatos antigének 
szobahőmét•sékleten tartandók, alacsonyabb hőmér
sékleten kicsapódnak. Ez a kicsapódás meg$züntet-
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hető azáltal, hogy az ilyen készítményt néhány órára 
37°-0S vizfürdöbe, vagy termosztátha helyezzük. 

Az antigénhatású szerobakteriológiai készitmé
nyek felhasználhatósága lejárati ~dőhöz ~ötöt~. _A;: 
V. Magyar Gyógyszerkönyv szennt .a leJárati Ido 
általában a készitéstől számitandó, a készitmények 
dozirozásá és gyakran többhónapos ellenőrző vizs
gálata csak ezután történik meg, ezért. az antigén
hatású készitmények mindig annyival rövidebb le
járati idővel kerülnek. forgalomba, mint amennyi 
időt a kiszerelés és az ellenőrző vizsgálatok igénybe 
vesznek. A hatósági céha szolgáló oltóariyagok két 
éves lejárata csak megfelelő tárolás esetében ér
vényes. 

n. Antitesthatású készítmények 
Az ellenanyag hatású oltóanyagok egy-egy kór

okozó antigénjei ellen ható specifiku~ ellenanyagok~t 
tartalmaznak. Mivel a szervezetbe JUttatva passzvv 
immunitást hoznak létre, passzív hatású oltóanya
goknak is nevezhetők. A vérsavók elsősorban gy6-
gyitásra alkalmasak,. egyes esetekben megelőzés 
vagy diagnózis céljából is használhatók. 

a) O s s z e t é t e l 
Az ellenanyag hatású oltóanyagokat ~a tó anyaguk, 

illetve készitési módjuk szerint az alábbi csoportokra 
oszthatjuk : . . 

l A nativ antitoxikus szérnm.okat úgy nyerik; 
hoi,v egészséges állatokat (~ova!tat, ~z~rvas~a:;~á
kat, vagy juhokat) a me~telelo. ant1gen (~;fterJ.a, 
tetanusz stb. anatoxin, maJd toxin) emeiliedo adag
jaival immunizálnak. Ha az álla,~ok vérsa-:ó1~ban 
az antitoxikus ellenanyag megfelelo koncentramoban 
rontatható ki, vért vesznek tőliik, A vér me~a~~aH 
dása után nyert vérsavát 0,5% fenollal konzervalJ ak. 
Mivel a natív szérumok a labilis fehél'jék kiválása 
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folytán zavarossá válhatnak és az első időben ·ható
értékük is gyorsabban csökken, legalább hathónapi 
tárolás után kerülnek s:.-;űrésre, majd töltésre. Az 
antitoxikus szérumok ml-kénti hatóértékét állat
kísérletben hatfuozzák meg és nemzetközi egységek
ben fejezik ki. 

2. A koncentrált és tisztitott antitoxikus szé1·urnokat 
a natív azérumokból biokémiai módszerekkel állít
ják elő. Az antitorint tartalmazó fehérjefrakciót 
protoolitikus kezelés után ammóniumszulfát jelen
létében hővel kezelik ; ilyen körülmények között az 
inaktív fehérjék kicsapódnak. S7-űrés után az oldat
ból az antitoxin tartalmú fehérjéket az ammónium
szulfát kancentráció további emelésével különitili el 
az albuminoktól, az így nyert csapadékot préselés 
után dializálják, majd~ az oldatot izotoniássá teszik. 
Az így koncentrált és tisztított szérumokat 0,25% 
fenollal és 0,005% mertioláttal konzerválják. 

3. Az antibakte1·iális natív szé1·urnokat az anti
toxiima azérumokhoz hasonló módon nyel'ilr. A lo
vakat, vagy sertéseket elölt vagy élő baktériumok 

__ emelkedő adagjaival immunizálják. (Lépfene, sertés
orbánc elleni vérsavó.) A baktérium elleni vérsavók 
hatása a szervezetbe jutott mikroorganizmusok el
pusztítására irányul, értékmeghatáro:T.á.suk állat
kisérletben történik. 

4. A diagnosztikus nyúlsaválc előállítása során az 
áll~tokat gondosan Irivizsgált antigenicitású bak
!ériumtörzsek élő vagy elölt szuszpenziójának, 
Ilietve mosott birkavörösvéTsejt-szuszpenzió emel
kedő adagjaival oltják. Az agglutináló savókat szük
s~g. esetén adszorbeálással mentesítik a roellékagglu
tmlnektől, hatóértéküket agglutinációs vizsgálattal 
ellenőrzik. A Haemalysin hatóértékét 'komplement 
jelenlétében birkavörösvérsejtekkel vizsgálják. 

5 .. A vércsopo1·tmeghatározó szb·nrnok (Serotyp, 
Anti-D) előállitása úgy történik, hogy magas agglu-
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tinin titerű, esetleg immunizált egyénok ·vérsavóját 
a roellékagglutininek eltávolítása után 0,01% mer
tioláttal konzerválják, majd kapillárisokba, vagy át
szúrható gumidugós üvegesékbe osztják cl. 
" 6. A noTrnális szérumok antigénekkel nem kezelt 

egészséges lovaktól, juhoktól, vagy szarvasmarhák
ból származnak. Specifikus ellenanyagot nem tar
talmaznak, ezért nem valamely meghatározott fer
tőző betegség, hanem egyéb betegségek (belső vérzés, 
vérzékenység stb.) gyógyítására szolgálnak. Kon
zerválásukra 0,5% fenolt alkalmaznak. 

b) Alkalmazá8rnód 

l. Adagolás. A megelőzésre alkalmazott szérumok 
védőhatásukat azonnal kifejtik, de rendszorint csak 
2-3 hetes passzív immunitást biztosítanak. 1\-'Iivel 
a védőhatás alacsonyabb értékű azérumokkal is el
érhető,_ a szérumanaphylaxia megelőzésE! érdekében 
p1·o filaktileus célra lehetőleg ne lósavót, ha_nem szarvas
marha vagy juhsavát allmlmazzunk. 

Ha gyógylcezclésn alkalmazzuk a szérumoka.t; 
annál jobb eredményre számítha tunk, minél korábbi 
szakban kezdjük meg a savó injiciálását. A s:.-;érum
adagok megválasztásánál figyelembe kell venni az 
eset súlyosságát, a beteg életkorát, testsúlyát, álta
lános állapotát és a járvány jellegét. 

2. Az oltások kivitele. A megelőzésre alkalmazott 
azérumokat rendszerint bőr alá injiciáljuk. Gyógy
kezelés esetón viszont inkább az izomba történő 
adás ajánlatoS. Az intravénás széruminjekciónak 
nagy előnye a gyors felszivódás, hátTánya a szérum
shock fokozott veszélye. Az intravénás azérumkeze
lést ezért lehetőleg csak súlyos esetekben, kórházban 
végezzük, ilyenkor a testhőmérséJdetre melcgített 
szérumot lassan injieiálj1.ili: intravénásan. Egyidejú
leg ajánlatos bizonyos széruromennyiséget izomba 
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vagy bőr alá is fecskendezni, rnivel az érbe adott
ellenanyagok gyorsabban ürülnek ki. 

A vörheny-szórum .diagnosztikus bőrpróba céljára 
intracutan is alkalmazható (Schulz-Charlton reakció). 
Az emberből és nyúlból termelt diagnosztikus széru
rnok in vitro kerülnek felhasználásra. 

3. Szé1·umbetegség. A szérumok parenterális alkal
mazását követő oltási reakciók megjelenési időpont
juk és klinikai képük alapján két _csoportra oszt
hatók: 

A szűkebb értelemben vett szé?'umbctegség rend
szerint a szérum adását követő 6-10. napok között 
jelenik meg. Az oltás helyén pír észlelhető, amelyet, 
- néha keringési elégtelenség vagy izületi fájdal
rnak kiséretében- az egés7. testre kiterjedő viszkető 
kiütés (urticaria), oedema követ. A szérumbetegsóg e 
tipusának időtartama általában 2~3 nap. Ha a tüne
tek a szérum adását követően 1-6 nap' között jelent~ 
keznek, gyorsitott reakcióról beszélünk. A azérum
betegség tÜJ:!-etei kalcium~ és antihisztamin készit
mények adásával és prokainnal enyhithetők. A 
azérumbetegség gyakorisága és a~ alkalmazott szé~ 
rum mennyisége és milYensége között határowtt 
összefüggés állapítható meg. Azonos_ fehérjetarta
lom mellett magasabb hatóértékű szérumok és külö
nösen a koncentrált és tisztitott szérumok adását 
ritk!:\bban követi szérumbetegség, mint az alacso
nyabb hatóértéldl nativ szérumokét. 

Szérumshock-ról akkor beszélünk, ha ·a azérum
adás után azonnal, vagy legfeljebb. 24 órán belül 
jelentkeznek a tünetek: légszomj, keringési gyen
geség, sápadtság, veritékezés, esetleg gyorsan ki
-alakuló helyi vizenyő alakjában. Ilyen azonnali reak
ciók rendszerint olyan egyéneknél észlelhetők, akik 
-életük fOlyamán korábban ugyanannak az állatfaj
nak a azérumával kaptak oltást ( Szé?·umanaphy
Zaxia J. Igen ritkán, kü1önösen allergiás betegségek-
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ben szenvedő egyéneknél az azonnali tünetek akkor 
is jelentkezhetnek, ha az illetők a szóbanforgó állat
faj savójával korábban még sohasem kaptak oltást 
(Primér szérumshock ). A tünetek légző- és vasoroo
torközpont izgatókkal (koffein, kámfor stb.), sym
pathicus végkészülékeket izgatókkal (adrenalin, 
efedrin stb.) rendszerint jól befolyásolhatók és a kez
detben igen súlyos állapot ritka kivételektől elte
kintve gyorsan javul. 

A azérumanaphylaxia veszélyének félismerésére 
túlérzékenységi próba végzése tanácsos: Az alkal
mazandó azérum kis mennyiségét {kb. 0,1 ml-ét) 
élettani konyhasóoldattal 10-szeresre higitjul{ és a 
higitásból 0,2 ml-t injiciálunk intracutan. Ha az oltás 
után 1-2 órán belül a· befecskendezés helyén duzza
nat és bőrpir lép fel, az érzékenységi próba pozitiv. 
Ilyenkor a szérum teljes adagjának allmlmazása előtt 
a szervezetet deszenzibilizálni kell. A deszenzibili
zálást általában a következő módon végezzük : a 
szervezet hozzászoktatása céljából 0,2, 0,5 majd 1,0 
ml-t injiciálunk óránként intracutan. Ha a túlérzé
kenységi próba pozitiv volt, a szérumot még deszen
zibilizálás után se adjuli intravénásan, csak intra
muscularisan. 

A szérum-anaphylaxia megélözésére ajánlatos, ba 
a megelőző oltásokat nem lósavóval, hanem szai·
vasmarha, vagy juh-savóval végezzük, ebben az 
esetben a gyógyító szérumadás során azérumanaphy
laxia veszélyétől - más állatfaj savójáról lévén szó 
- nem· kell tartani. 

4. A azérumole eltm·thatósága. 2-10° közötti táro-' 
lá.c; esetében az antitoxikus és a normális szérumok 
három évig, az antibakteriális és az agglutináló s7.é- · 
rumok két évig tarthaták el az utolsó szűréstől, 
illetve értékméréstől számítva. A vércsoportmeg
határozó szérumok 0-5° közötti hőmérsékleten hat 
hónapig használhatók. Mivol kellő ·tárolás esetén is 
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az antitoxikus szérurook évenkénti értékcsökkenése 
5-6%,' az ilyen szérurooknak forgalombahozatalkor 
legalább 20% antitoxintöbblettel kell rendelkezniök. 

A szérumok megfelelő tárolás esetén romlatlanul, 
változás néU;::ül tarthatók el, állás közben, különösen 
a natív azérumokban a labilis fehérjék kiválhatnak 
és felrázás után lösfokú zavarosodást okozhatnak. 
Romlottnak a szérum csak akkor tekinthető, ha fel
rázás nélkül is erősen zavaros, ha a felszínén há1'tya
sze?'Ű lepedék vagy penész- mutatkozil{, vagy ha az 
ampulla megnyitásakor rothadásra emlékeztető szag 
érezhető. 

ANTI-D (anti-Rha) emberazérum Human 
Ph. Rg. V. 
Összetétele: Mellék izo-hcmagglutininei<től kimerítéssci meg

szabadított Rh-agglutin tartalmú steril emberi vérsavó. 
Hatóérték : agglutinációs titer legalább l : 32 

Javallat: A;.; Rh faktor okozta vénítömlcsztési és SZiülészeti 
SZiÖVŐdményck megelőzése céljából feltétlenül szükségcs 
mindcn vérátömlesztés előtt (különöscn ha nő a vértkapó), 
valamint minden terhesnél a vér Rh típusának meghatá
rozása. Klinil<ai gyakorlatban a gyors tárgylemez módszert 
(kapillárisban elosztott. savó), laboratóriumi gyakorlatban a 
nedveslwmra-módszert (1 ml-es elosztás) használjuk. 

Atlagolás: 1-1 meghatározáshoz 1 csepp savó = l ]{apillárs 
tartalma, vagy 0,05 ml szükséges. 

lUegjegyzésck: + S;.;'I'K terhérc csaJ( indokolt esetben ren
delhető. J.cjárati idő : Yz év. 2°-5Q hűmérséldetü In1tő
szclaénybcn tartandó. 

URnmagolás: l kapilláris 7,30 Ft, 5 1mpilliris 28,40 
lx l m:l 68,80 1n, 5 x l ml 2fl4,70 Ft. 

AGGLUTINÁLÓ s7.ér= Human 
Dysenteria Flexncr 
Dysentcria Schmitz 
Dysenteria Shiga, Kruse 
Dysenteria Sonne-Kruse 
Dysenteria Enteritidis Gartner 
Kolora 
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Paratífusz "A" 
Paratífusz "B" 
Tífusz "I-I" 
Tífusz "O" 
Tífusz "V" 
Összetétele, Homolog bakt.él'iumtöqr.sc1< emelkedő adagjaival 

immuniZiált nyulnk specifikus agglutinínt tartalmazó vér~ 
savója. Hatóérték: agglutinácíós titer legalább l: 1000. 
Konzerválószcr : 0,002% mertiolát. 

Javallat: Bélfcrtőzósek, vagy szilrővizsgálatok során kitenyész
tett baktériumok identifikálására. 

Adugolás: Lemez-aggutináció esetében az l: 10-1:%20 hígí
t.ásbóll csepp (kb. 0,08 ml), csőagglutináció esetében l: 100 
hígítástól kezdődően csövenl{ént 0,5 ml. 

,Ucgjegyzések: +; SzTK terhére nem rendelhetők. J,ejárati idő: 
.2 év. Száraz, fénytől védett helyen tartandó, 

csomagolás! nármclyikből 1 x 1 ml 16,90 Ft. 

ANTIGEN a citoohollues reakcióhoz lásd CITOCHOL 
antigen 

ANTIGEN a Kahn-féle lues reakcióhoz lásd KARN 
antigen 

ANTIGEN a Mandule-féio lues sZlí.:rővizsgálathoz 
lásd 1\'IANDULA antigen 

ANTIGEN a Meinicke-féle lues reakcióhoz lásd 
ll'IEINICRE antigen 

ANTIGEN a Wassermann-félc lucs reakcióhoz lásd 
"\'V ASSERMANN antigen 

CITOCHOL antigén Human 
Összetétele: Alkoholos marhasúv-ldvonat 0,45-0,6% cholcsl'.

terin tartalommal. 
Javallat: A luesz szerológiai diagnózisát szolgáló Citochoi

rcakció kivitelczéséhcz, 
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Adagolás: A dobozcímkén megadott arányban frissen készitett 
antigénhígításból egy vizsgálatra 0,1 ml. 

Jt[egjegvzés: + Sz TK terhérc nem rendelhető, Lejárati idő: 
3 év: Szobahűn tartandó. 

(\somagohis: 1 x 20 ml 29,- Ft, 1: X +O ml 63,40 Ft. 

COO~IIlS (Anti Human Globulin) szérum 

összetétele: A Coombs reagens nytílhól termelt praecipitáló 
immunsavó melyet almr.orbciös eljárással emberi vörösvér
sejtre irán/uló hcterohaem~tggluthlinjeitől mcgtisztítottunk;. 
így a savó csak praecipilienekct. tartalmaz, de. az. emben, 
nem szenzibilizált vörösvérsejt.eket nem agglutmáiJa .. Kon
zervúlószer : 0,1 <y,, mcrthyolat.'hj 

J'avnllat: A Coombs savót inkomplet, ellcnanyagoknaJ( vörös~ 
vérsejtekhez való kötődésé~e!•. kimutatására .használit,tk, 
Vagy a vörösvérsejtele szem:abihzá}t v_oltánuk kimutatá"<Jara 
(direkt rea]{ció), vagy feltételezllctoen mkom:?let ellenanyag
t~tahnú savók vizsgálatára (iJ?.direkt reakciÓ). 

Adagolás: Tárgylemez-reakciÓhoz 1 cső tartalma·, cső mód
szerhcz 0,1-·0,3 ml. 

1\legjegyzések:. r~cjárati.idő: 2 év. . 
0-5° hőmérsékletii, száraz, fénytől védett helyen tartundo. 

Csomagohís: l db cső 9,10 Ft, 1 ml 04,60 l<'t. 

DIAGNOSZTIKUM Human 
(Bakteriológiai antigén) 

Bang (abortus bovis} . 
Kiiltéses tífus7> (Bien--Sonntag) 
Paratifusz "A" 
Paratifusz "B" 
Tífusz "O" 
Tífusz "!-~" 
4)sszctételc: Antigéntulajdonság szempontjáJJól pontosan ki

vizsgált baktériumtürzse]{ igár- vagy levestenyészetéből 
élettnni konyhnsóohlattal készitett jó agglutinabilltású 
szuszpenziója.. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

."favallut: Tífusz, varatüusz, kiütéses tífusr., illetve IJruCclí.Q,TIS 
gyanúja csetén a véiraav6 agglutinin-titcrénel{ megállapítá
sára. (Gruber--"\Vidal reakció.) 
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Adagolás: A vizsgálandó vérsavó felező hígítási sorozatához 
(csövenként rendszerint 0,5 ml) azonos mennyiségű bak
tériumszuszpenziót mérünk. 

ltiCgjegyzések: + SzTK terhére nem rendelhetők. Lejárati 
idő: 2 év. 2"-10" hőmérsékletü, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: :Bármelyik ből 1 x 10 ml 16,10 Ft. 

DICR-toxin Human 
próbaoltáshoz Ph. Hg. V. 
Összetétele: Endotoxinjától ecetsavas kicsapással ~egszaba

ditott, ismételt alkoholos kicsapással továbbtisztitott és 
izotoniás foszfátos pDfferoldattal (pH 7,0-7,2) hígított 
vörhenytoxin (edtrogén toxin). Hatóérték: 2 bőradag 
0,1 ml-ként. 
Ellenőrzésill ugyanolyan térfogatú, hővel hatástalanitott 
toXin szolgál. 

.Javallat: Dőrpr.óba céljára, A vörhenyre fogékony szeméilyen 
legalább 10 mm átmérőjű rea.kciót ad, a vörhenyen át
escttcken a reakció nem jelentkezik. 

Adagolás: A Dick·toxin és kontroll .adagja 0,1 ml i. cut. 
!tleg.iegy.zések: + SzTK terhére csalt indokolt ·esetben ren
. delhető, Lejárati idő: % év. 2"-5" hőmérsékletü, szá-

raz, fénytől védett helyen tartandó. 16,20 Ft" 
i Csomagolás: l X l ml Dicit-toxin +l x l ml Dicle-kontroll 

egybccsomagolva. 5,40 Ft. 5 ml 16,20. 

DIFTÉRIA-anatoxin Human 
Ph. Hg. V. 
Öss.zetétele: Toxikus diftéria-törzset( lófehérjét nyomokhun 

sem tartalmazó levesen nyert tenyészetének csíramentes 
szűrlete, formalin és hő együttes behatásával méregtele
nitve, majd triklórecetsavas kicsapással tisztítva és 6,9 
pH-iú foszfátpufferes izotonhis konyhasóoldatban oldva. 
Ml-ként 50 Lf anatoxint tartalmaz, Konzerválószer: 0,01% 
mertiolát. 

Javallat: Diftéria megelőzésére. 
Adagolás: 3 oltásra szolgál. Először 0.5 ml, 3 hét múlvit 1 'lh1 

l és 2-3 hét múlva 1,5 ml s, cui. · 
· Dtegjegyzése!I: +Sz TK terhére nem rendelhető, Lejárati idő: 

3 év. 2"-IOo hőmérsékletü, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó, 

()stlmagohís: 3 amp, (0,5+1+1,5 ml) 6,60 Ft. 
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niFTERtA-anatoxin Human 
csapadékos Ph. Hg. V. 
összetétele: FolyékOil:Y, tisztitott és könccntrált diftéria· 

anatoxin alumíniumfoszfát csapadékhoz adszorbeálva és 
izotoniás konyhasóoldatban szuszpcndálva .. ~fl-ként 30 Lf 
anatoxint tartalmaz, pH 6,1-6,5. Konzcrválószcr: 0,01% 
mertiolát. 

Javallat· A diftéria megelőzésére szolgál. Alkalmazásmódját 
az EÜ. M. 8200-5/1953. sz. rendelete szahályozza. 

.Adagolás: l ml mélyen s. cut. · .. " 
Jlegje·gyzések: + SÍ.TK terhére nem rendelhetők. Lejáratiido: 
· 1 óv. 2°-10" hőmérsékletű, száraz, fénytől vódett helyen 

tartandó. 
Csomagolás: 1 x 1 ml 5, 70 Ft, l x 10 ml. 11,50 Ft, hatósági 

oltás céljára 10 és 20 ml elosztásban, 1000 ml 640,- Ft. 

DIFTÉRIA-juhszérum Human 
·3000 IE 
összeté'tele: DiftP.ria-anatoxinnal, majd dift~ria-toxin _fokozódó 

adagjaival immunizált juhok nativ, stcnl vérs~VÓJa .. Hat~
érték: legalább 100 IE ml-ként. Konzerváloszer: 0,5 Yo 
fenol. 

Javallat: Diftéria megelőzésére. 
Adagolás: 11f e _q e l ö z é 8 c é l j á l' a l. Diftérla-lószérum. 
JUcgjegyzések: +Lejárati idő: 3 év. SzTK terhérc ~yógyitás 

céljára szabadon rendelhető. 2o-IO"' hőmérséklctu, száraz, 
fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 x 15 ml 31,- Ft. 

DIFTÉRIA-lószérum Human 
5000 IE és l O OOO IE Ph. Hg. V. 
összetétele: Diftéria-anatoxin, majd diftér;ia-toxin _emelke(~& 

adagjaival immunizált lovak natív, steril vérsaVÓJl~. Hato
érMk: legalább 500, ill. 1000 IE ml-ként. Konzerválós:~cr: 
0,5% fenol. 

JD.vallat: Diftéria megelőzésérc és gyógyítására. 
Adagolás: Me o e l 6 z é 8 c é t j á l' a: ~yermekelmek élet

kortól függően 1000-3000 IE (morbilh esetén em~cl{ két
szerese), felnőtteknel{ 3000-5000 IE s .. cut. vagy I, musc. 
G y ó rJ y i t á;; c é t j á r a: enyhe csetekbeJ~- 5_G00-10 00() 
IE, közé:psúlyos esetekben 20 000-50 OOO !]l, sulyos esetek-
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ben J 00 000-200 OOO IE, 2 év alattiak fenti adarrak 
felét, 2-15 évesek ll/3-% részét kapjált. "· 

JUegjegyzések: ":ff Gyógyítás céljára az SzTK terhére szabadon 
rendelhető. Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. ' 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

()so magolás: l x 10 ml 5000 IE, 27,- Ft, l x 10 ml 10 OOO IE, 
48,20 Ft. 

DIFTÉRIA-lószórum Human 
tisztitott és koncentrált, l O OOO IE és 20 OOO IE 
Ph. Hg. V. 

Összetétele: Fermentálással tisztitott diftéria-lószérum ki
sózással koncentrált immunglobulinjainak 0,85% konyha
sóval készített steril oirlata. Fehérjetartalom Jegfeljebb 12%. 
Hatóérték: legalább 1000, ill.·2000_IE ml-ként. Konzerváló
szcr : 0,25% fenol + 0,005% mertiolát. 

Jamllat Diftéria megelőzésérc és gyógyitására. 
Adagolás: l. Diftéria lószérum. 
ltlegjegyzlisek: + Gyógyítás céljára az SzTK terhére szabadon 
rendelhető. Lejárati idő: 3 év. 2"-10" hőmérsékletű, szárar., 
fénytől vódett helyen tartandó.' 

(lsomagolás: l x 10 ml 10 OOO IE 48,20 Ft, 1 x 10 ml 20 OOO IE 
96,40 Ft. . 

DIFTÉRJA.marhaszérum Human 
3000 IE Ph. Hg. V. 
Összetétele: Diftéria-anatoxinnal, majd diftéria-toxin emellcedő 

adagjaival oltott szarvasmarhál' natív, steril vérsavó-ja. 
Hatóértók: legalább 100 IE ml-ként. Konzerválószer: 
0,5% fenol, 

JavaUat: Diftéria megelőzésére. 
Adagolás: Me r; e l ti z é 8 c é l j á r a l. Diftéria lószérum. 
ltlegjegyzések: +Gyógyítás cóljára Ml SzTK terhére szabadon 
rendelhető. Lejárati idő: 3 év, 2°-10° hőmérsékletlí, száraz, 
fénytől védett helyen tartandó, 

Csomagolás: 1 x 15 ml 26,10 Ft. 

DIFTÉRIA-marhaszórum Human 
tisztított, 3000 IE 
Összetétele: Fermentálással, majd kisó-zással tisztított diftéria

szarvasmarha-szórum kisázással nyert immunglobulinjainak 
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0,85% konyhasóval készített "V-i.zes olda ta. Fehérjetartalom 
legfeljebb 8%. HatóérMk: legaláhb 200 IE ml-ként. Kon
zerválószer : 0,25% fenol + 0,005% mertiolát. 

) avallnt: Diftéria megelőzésére. 
Adagolás: ll{ e g e l ő z 6 s c 6 l j á r a l. Diftéria lószérum. 

7
_ 

Jtlegjegyzések: +Gyógyítás céljára az SzTK terhére szabadon 
rendelhető,- Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz. 
fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 x 15 ~ml 70,40 Ft. 

DJFI'ÉRIA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ Human 
kombinált oltóanyag 
összetétele: Tisztitott és Iconcentrált diftéria és tetanusz 

anatoxin és jó antigcneeitású, S-tiJlUSÚ pertusszisz bak
tériumok elölt szUSZJliilnziója alumíniumhidroxid gélhez 
adszorbeál va. Hatóérték: 30 Lf diftéria anatoxin, 10 kötési 
egység .tetanusz anatoxin és 45 milliárd pertussúsz csira 
ml-ként. Konzerválószer : 0,01% mertiolát. 

Javallat: A diftéria, a tetanusz és a pertusszisz egyidejű meg
előzésére szolgál. Alkalmazásmódját részletcson az Eü, M. 
8200-5/1953. sz. utasítása szabályozza. 

Adagolás: 4-6 heti időlrözökben 0,5-0,5 ml i. musc. 
!Ucgjegyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. 'Lejárati idő: 

1 év. 2"'~10" hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. 

Csomagolás: 1 x 1 ml 7,60 Ft, hatósági oltál'! _céljára 1000 adag 
2440,~ l!'t. 

DIPHTOPER'fUSANTll' Human 
Ph. Hg. V. 
Összetétele: Aluminiumfoszfáthoz adszorbeált tisztitott diftéria. 

anatoxin, jó antigenecitású elölt Jlettusszisz esirákkal kom
binálva és élettani konyhasóoldatban szuszpendálva. 
Hatóérték: 
I. adag, 25 Lf diftéria anatoxin és 15 milliárd pertusszisz 

balctérium, 
II. adag, 25 milliárd pertussúsz baktérium, 
III. adag, 25 Lf diftéria anatoxin és 40 milliárd Jlertusszisz 

baktérium, ml·ként. Konzerválószer : 0,5% fenol. b.; 

Janllat: Diftéria és pertusszisz egyidejű megelőzésére. 
.Uagolás: Két-l{ét heti időközben 1-1 ml I-II-III. adag 

mélyen s. out. 
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:tlegjegyzések: ITt SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 
1 év. 2°-10° hőmérsékletű, szára:r,, fén~'től védett helyen 
tartandó. · 

()somagolás: 3 x l ml amp. 24,10 Ft, 

GAllUlA-GLOBULIN 
összetétele: A human gamma-globtilin emberi vér plazmájából 

allwhollal hidegben történő frakcionálás útján előállitott 
g'amma-globulin 10%-os steril bldata, amely konzerválás 
céljából l : 10 OOO arányban merthyolatot tartalmaz, A 
gamma-globulin azokat a hatásos ellenanyagokat tartal
mazza erősen Jwncentrált és tisztított alakban, amelyek a 
felnőttek vérsavójában találhatók. A készítmény tisztasági 
foka legalább 90%. 

Javallat: 
I. ftfeuelőzéll ce1jából. Elsősorban a kanyaró és heJlatitis 
epidemica megelőzésére alkalmazható. A szérumhepatitist 
nem elűzi meg, Rubeola-fertőzésnek kitett terhesek a ter
hesség első 3 hónapjában szintén e:rellményesen- védhetők. 
A poliomyelitis megelőzésére es~\k akkOl' alkalmar.ható, ha 
a gamma-globulint a fertőzés megtörténte előtt adjuk. 
II. Gyágyitás c6ljából. Mumps betegek orchitisénel< meg
előzésére, cnce_plmlitise kezelésére, ska.dát toxikuS tünetei
nek kezelésérc és a szöVődmények megelőzésé:re, fertőző 
betegségek lábbadozó szakában eélszerii gamma-globulin 
adása. A gamma-globulinaemia esetén a készítmény adása 
feltétlenül alkalmazandó. 

Adagolás: Morbilli megelőzésére az inkubáció első napján 0,2 
az 5. napon 0,3, a 8. napon 0,4 ml adandó testsúly kg-onként, 
2 év alatti csecsemőknél az adag a biztos védelem érdel{ében 
20-25%-kal növelhető, Egyéb megbetegedések megelőzésére 
testsúly kg-onként 0,2-0,3 ml alkalmazandó, 0,5 ml-nél 
többet no adjunk testsúly kg-onként. A g. g,-t intramuscu
larisan injiciáljuk. Az ér be történő" fecskendezEls ellenjavant. 
A g. g, passziv védelmet biztositó hatása 2-3 hétig tart. A 
fertőzés veszélyének további fennállása esetén az adago
lás megismételhető. 

ltlegjegyzések: + Lejáratiidő: 3 év. 2°~10° hőmérséklet ü, szá
raz, fénytől védett helyen tartandó. SzTK terhérc nem ren
delhető. 

{~somagohís: l x 2 ml 110,30 Ft~-_:__ 1 X 3 ml 1G5,45 Ft. 

GÁZÖDÉMA lószérum Human Sz. 
polivalens Ph. Hg. V. 
Összetétele: A clostridium Welelüi (cl. perfringens), elostridium 

septieum (vibrion septique) clostri(lium Novyi (cl. oedema-

215 



tíens) és a clost.rídíum hístolyticum formalinnal elölt tenyé
szetévcl, illetőleg méregtelenített toxinjával (anakultúrájá
val) imnnmizált lovak nativ, steril vérsavója. Hatóérték: 
Jegalább 150 lE Welch, 100 IE septicum, 80 IE Novy, é:> 
20 IE histolyticum antitoxint tartalmaz, ml-ként. Kon-. 
zerválószcr: 0,5% fenol. 

Javallat: lYleuelözri oltás céljára tetanusz szérum mellett gáz
ödéma szérumot is tanácsos befecskendezni olyan, erősen 
roncsolt sérülésckpél, amelyeiméi a seb földdel, trágyával, 
vagy ruhacafattal- érint.Jwzett, azonkivül üszkös appendici
tisnél is. Gy6gyitá.s céljából a szérumot a. lehető legkorábban, 
már a kezdeti tülletek jelentl\ezésekor .alkalmazni lrell. 

Adagolás: Me u e T r1 z é s1· e: közvetlen ül a sEirülés után 10-20 
ml i. ven. vagy i. musc., esetleg a fertő)lött góc közelébe. 
G y rí g y í t ás 1' a: lehetőleg intézetben 150-200 ml i. musc. 
vagy megfelelő deszenzibilizálás után 100 ml i. ven .•. a 
maradék a góc l{örnyékébe. Az első nagy adag után 6-8 
Mánként 40-60 ml részint i. ven., részint i. musc. Külö
llösen nagy adagok szül{ségesck, ha a fertőzést okozó sérülést 
súlyos vérveszteség Jdsérte, vagy a tünetek a. törzsön,. vagy 
a fejen jelentkeznel\. 

ltlegjeg'yzéseJ[: + SzTK terhére sza.badon rflndelhctő. Lejárati 
idő: 3 év. 2°-10a hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

(Jsomagolás: 1 x 20 ml 32,10 Ft. 

HAEMOLYSIN (50%-os) Human 
birkavörösvérsejtoldó nyúlsavó 50% glicerinnel, 
tartósit va 

Összetétele; Mosott birkavörösvérsejtelckel immunizált nyulak 
steril vérsavója. Hatóértélc: haemolytikus titer, tekintettel 
a glicerinnel való ana hígításra: l : 1500. Konzerválószer: 
0,01.% mertiolát és 0,25% fenol. 

Janllat: Ko~plemcnt-lcötési reakció végzéséltez. 

Adugolás: Az alkalmazandó hígitás a vizsgálat napján végzett 
titrálás alapján álhtpítandó meg. A hígitás és a vizsgálatok 
számától függő 2,5%-os birkavörösvérsejt-szuszpenúó 
egyenlő mcnnyiségei kevcrcndők. 

!Ucgjegyzések: + SzTK terhére nen\. rendelhető. Lejárati idő: 
2 év. 2°-10° hőmérséldetű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. · ' 

Csomagolás: 1X2 ml14,90 Ft, 1X10 ml 67,50 Ft. 
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HH:ll.Ő-vakdni Human 
Ph. Hg. V. 
Össr.etétele: Himlő-vakcinával oltott egészséges ]Jm·jak aszepti

kusarr ösgzegy(ijtött himlőhólyagjai f!noman megörölve, ' 
fosZfátpuffer és gliccrines víz kcvcrél<ével higítva (pH 7,38). 
Az oltóanyag rnl-ké.nt lwnzerválás céljáhól 10 ml g strepto
micint t~trt. 'ml-ként. 

Javallat: Teljesen egészséges gyermekek himlő elleni védoltása 
céljára. A 8200-511953. sz. Eű. l\I. utasítás szerínt a 12-17 
hónapos és a 6 éves gyermekek oltandók. 

Atlagolás: A felkar külső oldalán cgyidej(ilcg két oltás alkal
mazandó. Az oltóanyagnak a szervezetbe juttatására szol
gáló felhámsértést Pirquet lándzsával sodrómozdulattal, vagy 
oltógcrellyel, nem vérző skarifikálással ·kell végezni. · 

Jtlegjegyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Hatékonysága 
gyorsan csökken. Lehetőleg teljesen friss oltóanyaggal kell 
oltani. Felhasználásig 0°-5° hűmét'sékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartan'rló. · 

Csomagolás: 1-3 Szem. rész~re (kapilláris) 9,60 .Ft, 10 szem. 
részére 24,10 Ft, 20 szem. részére 32,10 Ft. 

JENSEN puffer'oldat Hu=an 
tuberkulin-hlgításhoz · 
Összetétele: 0,85% natr. :phosph. sec. Sörcnsen, 0,2%-kal 

biphosph. sec. Sörensen, 0,48% natr. chlor. tartalmú (pR 
7,38) steril, izotoniás pnfferoldat. Konzcrválószcr: 0,02% 
o-oxycltinolin. sulf. 

Javallat: Mantoux-próba végzésére szolgáló tubcrkulin higí
tások elkész~tésérc. 

Adagolás: Tízszerező hígítási sorozat nyerésére.tömény tuber
kulinnal, vagy annak higításaival a pufferoldatok térfogata 
5, 10, 20, illetve 50 ml-re egészítendő Id. 

Jtlegjegyzések: + SzTK terhérc csak indokolt ese'tbcn ren-
delhető. Lejárati idő : 3 év. ' 

Csomagohís: 1 x 4,5 ml 3,40 l<'t, l x 9 ml 4,- Ft, l x 18 ml 
4, 40 Ft, 1 x 45 ml 5,80 l!'t. 

I{AHN~antigén Human 
• 

Összetétele: Acetonnal és éterrel tisztitott marhasziv alko
holos kivonata, 0,6% maximális cholcszterin tartalommal. 

Javallat: A Kahn-féle csapadékos lues-reakció beállitásáhoZ. 
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Adagolás: A dobOzeimkén megadott arányban frissen készi
tett antigénhígításból vizsgálatonként l csepp. 

ltlegjegyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 
idő : 3 óv. Szobahőn tartandó. 

Csomagolás: 1 x 20 ml 35,70 Ft, 1 x 50 ml 81,- Jn. 

KIŰTÉSES TIFUSZ-vakcina Human · 
Ph. Hg. V. 
Összetétele: Rikettsia Prowtizeki törzsből, megtermékenyített 

tyúktojás szikhólyag szövetében, módositott Cox-féle el
járással termelt, fenollal elölt tenyészete, a felesleges tojás
alkatrészel(től megtisztítva és izotoniás konyhasóoldatban 
szuszpendálva. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

Javallat: KiütéseS tifusz elleni védettség biztosítására. Az im
munitás általában l }S- évig tart. 

Adagolás: 5-7 napos időközzel 3 x 1 ml mélyen s. cut. Aller
giás egyéneknél előzetcsen 0,1 ml-rel i. cut. érzék!;lnységi 
próba. 

Itlegjegyzések: + SzTK terhére -nem rendelhető. Lejárati idő: 
2 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. 

Csomagolás: 1 x 1 ml 18,60 I!'t, l x 10 ml 121,30 Ft, 1 x 20 ml 
236,50 Ft. 

KOLERA-vakcina Human 
Ph. Hg. V. 
Osszetétele: Koleratör'zsek formalinnal elölt és izotoniás 

lwnyhasóoldatbtm szuszpendált 24 órás ágártenyészete. 
Hatóérték: 5 milliárd kolera-vibrio-csir~~ ml-enlrént. Kon
zerválósz{1r : 0,5% fenol. 

Javallat: Kolera-fertőzés megelőzésére. 
Adagolás: A kellő védettséghez 3 oltás szükséges, 5-8 napi 
időközben, első oltás % ml, második és harmadik oltás 
1-1 ml. 14 éven aluli gyermekek % adagot kapnak. 

illcgjcgyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 
idő: l% év. 2-10" hömérséidetű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3 x 1 ml amp. 13,70 Ft. 

KOMPLEMENT (liofilizált) 
é~sszetótele: A liofilizált komplement hfm tengerimalacok 

fagyasztva-beszárított friss vérsavója. 
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Javallat: Komplement-kötési próba céljára szolgál. 
\dagolás: 1: 20 hígításban használható. 
Jtlegjegyzések: Lejárati idő: 3 év. 2-10° hőmérsékletű, szá.raz". 
fénytől védett helyen tartandó. A felbontott és feloldott 
komplement csak frissen, a felbontás napján használható. 

Csomagolás: l x l ml 13,80 Ft. 

LÉPFENE-lószérum H-qman 
Ph. Hg.,V. 
összetétele: Lépfene-bacillusok tenyészet,ével immunizált 

lovak nativ, steril vérsavója. Konzerválószer: 0,5% fenol. 
Javallat: Me y e l ö z és c é l i á b ó l olyan egyének oltan

dók aldk lépfenével fertőzött állatokkal, vagy azok tetemé
vel 'foglalkoztak, különösen, ha a fertőzött anyaggal való 
dolgozás közben megsérültek, vagy már elűzetesen !l-Yilt 
sebük volt. Gy 6 g y í t ás a é lj á b ó l pustul~ mallgna,.. 
anthrax intestinalis és anthraxos pneuinonüt esetmben alkal

~ mazantló a szérum. 
Ada~olás: Me y e l dz é sr e 20 ml. Gy ó y y it á sr a,~ ny M 

es e t b e n 20-30 ml i. musc., részben s. cut. S_ u l Y os 
e se t b e n esetleg 2-3-szor naponta 50 ml részben I: musc .• 
részben L ven., másnap ismét 20-30 ml. A I;:ezelést mtézet
ben célszerű végezni. 

JtlegjegyzéseJr: + SzTK terhére gyógyítás céljára s11abadon 
rendellletű. Lejárati id'ű: 2 óv. 2-10° hőmémékletö, száraz" 
fénYtől védett helyen tartanlló. 

Csomagolás: l x 20 ml amp. 12,80 Ft. 

MANDULA-antigén Human 
összetétele: Acetonnal és éterrel tisztított. marhaszivpoi: 

alkoholos kivonata, legfeljebb 0,6% choleszturm tartalommal~ 
Do-· Javallat: Lues-szűrővir.sgálatokhOz, a Mandula"féle csapadékOS 

reakció kivitelezésére. , 
Adagolás: A dobozeimirén megadott arányban frissen késZI

tett hígításból vizsgálatonként l csepp. 
Jiegjegyzésel>: + Sz'rK terhére ncni rendelhető. Lejárati, idő: 

3 év. Szobahőn-tartandó. 
Csomagolás: l x 10 ml 18,- Ft, 10 X 0.8 ml 39,40 Ft. 

MEINICKE-antigén' Human
(M. K. R. II.) 
összet.ételc: Acet.onnal kezelt borjúszivpor alkoholos kivonata~ 

1,3% tol u balzsam tart~tlommal. 
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.Javallat: A Uei:i:ticke-féle feltisztulási lues-reakció kivitele
zéséhez. 

Adagolás: _A dobozeimkén megadott arányhan frissen készí
tett antigénhígításból vizsgálatonl<ént 0,5 ml. 

ltlegjegyzések: + Sz TK terhéte nem rendelhető. Lejárati idő: 
3 év. Szobahőn tartandó. 

Csomagolás: l x 50 ml 61,90 Ft. l x 100 ml. 118,60 ]'t, 

NEUROLYSIN RUJnan sz. 
.,P', "II" és "III" vakcina • 
Összetétele: Bact. prodigiosum és staphylococcus törzsek ágár- . 

tenyészeteinek steril, izotoniás autolizátuma. A koncentrált 
oldat ml-ként 1000 millió staphylococcusnalc és 500 millió 
baet. prodigiosumnak megfelelő kivonatanyagut tartalmaz. 
Hatóérték: a koncentrált oldatból az alábbi higitások 
]{észülnek : 

·N eurolysin "I" l. erősség (l : 10-es higitás) 
2. erősség (l : 5-ös hígítás) 

N eurolysin "Il" 3. erősség (l: 4-es hígítás) 
4. er.ősség (l : 3-as hígítás) 

Neurolysin "III" 5. erősség (1 : 2-es hígítás) 
6. erősség (higitatlan) 

Konzerválószer: 0,5% fenol, 

Javallutok: Neuralgiák, neuritisek, herpes zoster esetén alkal
mazandó, Heveny idegrendszeri gyulladások esetén kontra-
indikált. · 

Adagolás! Ha az "I" sorozat után már teljes eredmón~t órünk 
el, még a "II" sorozatot is adju}{, ha csa-k a "II" sorozat 
volt eredményes, úgy a ,"III''-at is adni kell. 

Jtlc~;i"jcgyzések: + SzTK terhérc szabadon rendelhetés". Lejára~i 
idő: 2 év, 2-10a hőmérsékletű, száraz, fénytől· védett 
helyen tartandó, 

()so magolás: 6 x 1 ml "l" 25,30 Ft, 6 x 1 ml "Il" 25,30 Ft, 
10 x 1 ml "III" 31,70 Ft. 

NORMÁLIS birkaszérum Human Sz. 
lószéruro 
szarvasmarhaazérum Ph. Hg. V. 

Összetétele: Egészséges birkák, lovak; illetve szarvasinarhák 
nativ, steril vél·savója. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

;Javallat: Vérzékenység és erős vérzések: bélvérzés, bélfekélY 
tífusz, dizentériás bélvérzések, fekélyes folyamatok. ' 
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. .tdaaolás': 10-20 m1 s. cut., gyermekeknek-5-10 ml. Élet~ 
ta';:IÍ konyhasóoldattal felhígitva bélbeöntésre. 

)Iegjcgyzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: 3 év. 2-10° hőmérsékletíi, száraz, fénytől védett
helyen tartandó. 

Csomagolás: Bármelyikből l X 20 ml S,'iO Ft. 

Sz. OPSODERIIIIN Human 
"A", "B", ."C" és "fői-te" vakcina 
összetétele: Frissen ldtenyésztctt staphylococcus pyogenes! 

albns, aureus és citreus tüJ·zsek elölt tenyészete, élettant 
konyha-sóoldatb~n szuszpendálva. Hatóérték : 

Opsodermin "A" 50, 100, 250, 500, 1000 és 2000 millió· 
csírát tartalmazó 6-os sOl'ozat l· ml-es 
ampullákban, 

Opsodermin "B" 500 millió csírát tartalmazó 10-es soro
zat l ml-cs ampullákban, 

Opsodcrmin "C" 1000 millió csirát tartalmaz.ó 10-cs soro
zat l ml-es ampullálrhan. 

Opsodermin forte" 100, 200, 500, 800, 1000, 1200, 1400, 
" 1600, 1800, 2000 millió csin\,t tartalmazó· 

10-es sorozat 1 ml-es ampullákban. 
Konzerválószer: 0,5% fenol. 

J"avallatok: Staphylococcns fertőzések: fnrnncu~ns, abscessu~, 
pyo"dcrmia, phlegmone, acne, otitis, paronchyla, hydradem
tis, sycosis. 

Adagolás: Emelkedő csíraszámszerint ("A" soroza~tall{ezdve)~ 
naponta, vagy másodnaponként s. cut., va,r~Y I. muse_. K,i
vánatos, hogy a valteináció tartama a fertazések leza]lásat 
túlhaladja, ezáltal tartós immunitást érünk el. 

~Iegjegyzésck: 1>}4 SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: l Yz év. 2-10° hőmérsékletü, száraz, fénytől védett 
h6lyen tartandó. 

Csomagolás: 6 x 1 ml "A" 21,10 Ft, 10 x 1 ml "B" 24,10 Ft~ 
10 x 1 ml "O" 27,- Ft. 10 x l _ml "forte" 36,10 Ft. 

OPSOGON forte Rmnan 
gonococcus-vakcina Sz. 

összetétele: l!'rissen kitcnyésztett gonococcus törzse}{ 0,5% 
fenollal elölt és konzervált, élettani l:wnyhasóoldatban sznsll

. pendált tenyészete. Hatóérték : 1000 millió csira ml-enként. 
Javallatok: (}y 6 g y i t ás e é l j á b ó l makacs,_ i_dült ~o~or-

rhoea és szövődményei (gonatrhritis, prostatit1s, ep1d1dy-
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mitls, adncxitis, endometritis) kezelésére. D i a g n 6 z 'is 
c é l i á b ól- latens gonorrhoea felismerésére. 

Adagolás: Gyóuyítás céliából 2-3 naponként 10-
25 milliótól kezdődően l OOO, makacs esetekben 2000 millióig 
emelkedő adagok i. musc,, esetleg i. ven. 39 CQ·ot meg
haladó lázas reakció esetén a következő oltás az .adag eme
lése nélkül, kb. 5 nap szünet után adandó, D i a gnózis 
c é l i á b 6 l 50 millió csíra i. musc, Pozitiv esetben az oltás 
után bő váladék, amelyben a kórokozó kimutatható. 

Jttegjegyzések: + SzTK terhére szabadori rendelhető. Lejárati 
idő: 1 év. 2-IOQ hőmérséldetü, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 x 10 ml 25,30 ln. 

PERTUSSZISZ-vakcina Human 
forte Ph. Hg. V. 
Összetétele: Virulens, S-típusú, jó antigenecitású ll. pertussis

törzsek- félszintetilws táptalajon nyert és elölt tonyészetei 
izotoniás konyhasóoldatban szuszpcndálva. Hat'óérték : 
5000, 10 OOO, 15 OOO, 20 OOO, 30 OOO, 40 OOO milliú elölt 
csírát tartalmazó 6-os sorozat l ml-es ampullákban, 3 ml-es 
üvegben 30 OOO millió elölt csíra ml-enként. Konzervúló
szer : 0,5% fenoL 

.Javallat: Pertussis megelőzésére Ú! gyógyítására .. 
Adagolás: MeilelDzés cé(iából a 3 rul-es üveaből 

7 napos időközönként 3 oltás: 0,5-1-1,5 ml. G 11 ó r/' y í
t ds c é l i d b ó l a 6 ampullát tartalmazó soroZathól a 
legkisebb csiraszámú adaggal kezdve 3 naponként 1-1 
oltás. A 3 ml-es üvegből hasonló időltözönként olthaGunk 
a kezelést 5-10 OOO millió csíraszámmal kezdve és az ada~ 
gokat fol{Ozatosa.n emelve. 1 éven aluli csecsemők % 3 hó-
napon aluli csecsemők % adagot kapnak. ' 

ltlegjegyzések: + Gyógyítás céljára az SzTK terhére szaba
don rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 2-10" hőmérséklctii 
száraz, fénytől védett. helyen ta-rtandó, ' 

tlsomagolás: 6 x 1 ml auip. 24,10 Ft, l x 3 mi 16,10 Ft. 

PERTUSSIS.VAKCINA ADSORBEALTJ 
Összetétele: Szemiszintctikus táptalajon tenyésztett S (I. f1ír.isú) 

H. pertussis"csírák szuszpenziója kiméletesen elölvo és 
alumínium-hydroxydhoz allszorbeálva. Hatásfok ml-ként 
legfeljebb 45 mllliá.rtl csira 5· mg alumíniumhydroxydhoz 
kötve és 0,01% merlliolaLtal tartósít va. Immunizáló értéke 
leg'alább 12 védőegység ml-ként. 
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Javallat: Pertussis megelőzésérc szolgM. Alkalmazását az 
Eü. M. 82000-5}1953. sz, rendelete szabályozza. · 

Adagolás: Pertussis megelőzésére 0,5 ml-es adagban kétszeri 
oltásra alkalmazandó. Egyéni oltások esetében ajánlatos 
3 x 0,5 ml-t adni, négyhetes időközben. Kizárólag izomba 

oltható. 
lllegjegyzések: +:Lejárati idő: 2 év. 2-10° hőmérséklctíi, 

száraz, fénytől védett helyen tartandó. 
Csoma~:olás: 3 x 0,5 ml6,fi0 Ft, 1000 ml 5,10 és 20 ml15'20, 1 Ft 

hatósági oltás céljára. 

I'OLYMYCIN H11II1an 
vakcina 
összetétele: Nagyszá-mú, különböző ti-pust't gombatörzs hat· 

hetes ágártenyészetének kíméletes elölésével nyert és élet. 
tani lwnyJwsóoldatban szuszpcndált steril poHvalens gomba
vakcina. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

Javullatok: Strandmycosls, erasio interdlgitalis, parasiter 
dishydrosis, ecccma myoticnm. 

Adagolás: A kezdő adag: megállapítására allergiás rcalu:iót 
kell végezni a haszp_álati utas!Uos szerint, majd 6-7 napon
}{ént a vakcimt emelkedő mennyiségeit injiciálni. 

lllegje~:yzéscl•: + SzTK·terhérc csak indol>olt esetben ren· 
delhető. Lejárati idő: 2 év. 2Q-10Q hőmérsékletű, sza· 
raz, fénytől védett helyen tartandó. · 

{)somagohís: l x 5 ml 64,30 Ft. 

POLYSAN Human 
inj. 
Összetétele:· Levegőből kltenyésztett apatogén sardák ágár

tenyéRzcteinek lysozim fermcntum segítségével készített 
steril lizátuma.. Hatóérték : 2000 mi!lió csírának megfelelő 
kivonatanyag ml-I{ént. Konzerválószer: 0;5% fenol. 
Javallatok: ]fertőző betegségek (kanyaró, vörheny, tifusz stb.) 
kezdeti éS szubn.kut szal;;ában a specifikus kezelés mellett 
a szervczet védcl;:cző erőibele támogatására, különböző 
gyulladásos és lázas megbetegedésekben (bronchopncu
monia, angina, furunculosis, otitis, ízület! gyulladás sth.) 
nem-specifikus, Un. á.thangoló kezelésre. 

Adagolíis: 2 ml i. glut. esetleg s. cut., 1-2 napos időközzeL 
lUegjegyzéselr: 1>}1 SzTK terhére csak indokolt esethen ren
delhető. Lejárati idő: 2 év. 2Q-10Q hőmérsékletű, szá
raz, fénytől védett helyen tartandó, 
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fsomagolás: 1 x 2 ml amp. 4, 30 Ft, 3 X 2 ml 12,10 ]'t, 10 x 2 ml 
36,10 l<'t. 100 x 2 ml 265,10 Ft. 

PORTÁPTALAJOK 
Ag ar 
Brillantzöld 
Endo 
Desoxikolat~Citrat 
Bouillon 
Christensen 
Eosin-methylenkék 
Russel 
összetétel: A portáptalajok :porított és száritott -áll~:P~t~ 

ugyanazokat l\Z alkatrészeltet tartalmnzzák, mint a bak
teriológiai diagnosztikában használatos folyékony, vagy félig: 
szilárd táptalajok. 

Javallat: .Bakteriológiai diagnosztika céljára melegités közbeni 
feloldás után awnnal használhatók. 

Adagolás: A portáptalajok a vizsgálat céljának megfelelűen 
kémcsöbe, vagy Petri·csészébe öntcndök ki. 

lllegjcgyzésck: A poritott állapotban 11 portáptalajok gyakor
latilag korlátlanul clta.rthatók. 

'Csomagolás: A portáptalajok l, z; 5 és 10 liternek megfelelő· 
. adagolásban kerUinek forgalomba. 

Mtcrenkénti íarak: Agar, 36,- Ft, Brillantzöld 36,- Ft, l!lndó 
36,- Ft, Dcsoxikolltt-Citrat 78,50 Ft, Bouillon 32,- Ft~_ 
Christensen 36,- Ft, l!losin-methylenkék 36,- l!'t, Russel 
36,- Ft. 

PYRAGO Human Sz. 
.,0,05", "I", "II" vakcina 
összetétele: :Bacterium coli, cnterococcus, élesztőgomba és 

bacilluS acieli lactici kíméletesen elölt steril tenyészete 
élettani konyhasöoldatban Szuszpendálva. IIatóérték: l'yr~tgQo 
(0,5) 50 millió elölt csírát tartalmazó 6-os sorozat l ml-es 
ampulh'tkban. · 
Pyrago "I" 50, 50, 50, 75, 100 és 150 millió Ülölt csírát. 
tartalmazó 6-os sorozat l ml-es aml)Ullákban. 
Pyrago "II" 200, 250, 300, 350, 400 és 500 millió elölt csírát 
tarta-lmazó 6-os soroz1tt l rul-es ampullálrban. 
Konzerválószer : 0,5% fenol. 

Javallatok: LáztreJLő késúttJJ,éii.y. Idült gonorthoeás szövőd
mények (prostatitis, epididymitis, salpyngitis), metalueses 
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megbetegedések, tabes dm:salis, paralysis progressiva, 
továbbá adnexitis, chorea minor, reuma, idült arthritisek 
esctén. 

--Ádagolás: 3-4 naponként a tűrÖl(épességtől függűen i. ven. 
emelkedő adagolásban. Ajánlatos a kezelést a "0,05" jelzésű 
ampulla töredékrészével kezdeni úgy, hogy az első alkalom
mal 0,2, a második oltásra pedig 0,4 ml-t injiciálunk. 

lUegjegyzések: + SzTK terhóre szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: l% évi. 2°~10" hőmérsékletii, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. · 

"''""ésomagolás: 6 x 1 ml "0,05" 14,30 Ft, 6 x l ml "I" 16,90 Ft, 
6 x l ml "II" 38,10 Ft. 

SCARLAPERTUSANTIN Human 
Ph. Hg. V. 
összetétele: Aluminiumhidroxidlloz a(ls:.~orbeált, ismételt al

koholos kicsapással tisztított, lds endotoxin tartalmú vör
heny-toxin (eritrogén toxin) és pertussis-vakcina keverél<e, 
élettani konyhasóoldatban szuszpcndálva (:pH _ 6,5). 
Hatóértélc : 

I adag: 1500 bőregység vörheny-toxin + 15 milliárd 
pertussis-baktérium, 

II adag: 6000 bőregység vörheny-toxin + 25 milliárd 
pertusis-baktérium, 

III adag:. :i 6 OOO bőregység vörheny-toxin+ 40 milliárd 
pertussis-baktérium ml-ként. Konzerválószer: 0,5% 
fenol. ' 

Javallat: Vö1•heny és pertussis egyidej ll megelőzésére. 
Adagolás: 2-2 heti időközben 1-1 ml, I-II-III amp. 

mélycbb s. cut. rétcgbe. 
illegjegyzésck: ~ Sz'I'K terhérc nem rendelhető. Lejárati 

idő: 2 év. 2u-lü" hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3 x l ml 27,~ Ft. 

SCARLAPHYLAX Human 
Ph. Hg. V. 
Összetétele: Alumíniumhidroxidhoz adszorbeálh, ismételt al

koholos Jdcsapással tisztított, kevés endotoxint tartalmazó 
vörheny-toxin (critrogén toxin) (pH 6,5). Hatóérték: 

I amp. 1500 :HE, 
II amp. 8000 BE, 

III amp. 16 OOO BE ml-ként. KonzerviUószer: 0,5% fenol. 
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.J'avallat: SÍra;lát megelőzéséré szolgál. AlkalmaZásmódját az 
Eü. M. 8200-5/1953. sz, rendelet szabályozza. 

Adagolás: 2 heti időközönként 3 oltás (l ml), mélycn s. cut, 
lUegjegyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 

l óv. 2°-10° hőmórsóldet{í, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. 

Csomagoliis: 3 x 1 ml 14,- lt't, 3 x 5 ml 22,10 Ft, 3 x 10 ml 
33,- Ft, hatósági oltás_ céljára 1000 ml 420,- J!'t: 

SCIDCI{-toxin Human 
Ph. Hg. V. 
Összetétele Gleuny-féle -puffer-oldattal (pH s;o) hígított és 

pontosan betitnílt, csíramentes, toxoidot nem tartalmazó, 
magastiter(i diftéria-toxin. A Scllicle-toxinhoz ellenőrzésül 
hővelllatástalaníl.ott toxin (Schick-kontroll) van csomagolva. 
Hatóérték: l bőrada.g = 0,1 nil. 

Javallat: Diftéria-fogékonyság meghatlírozására. 
Allagolás: 0,1 ml.toxin és 0,1 kontroll L Cllt. 
DlcgjegJzésel,: +szTK terhére csak inriokolt esetben rendelhető. 

Lejárati idő: % év. zo-5o hőmérsékletű, száraz, fénytől
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: l x l ml Schick-toxin + 1 x l ml Schick-kontroll 
egybecsomagolva 5, 70 Ft, 

SEROTYP Human 
vércsoportmeghatározó emberi vérsavó 
Ph. Hg. V. 
Összetétele: A, B, ill. O vércsoportba tart.ozó egyének steril, 

magast;iterű vórsa.vója. ITatóérték : hcma.gglutimíciós titer 
Jegalább l: 6,1 hígitás. "O" savót, methilenkékkel, "B" 
savót, Bismarkbarnával fcst.ve hozzuk forgalomba, "A" 
savót festés nélkül. Konr.crválószer: 0,01% mertiolát. 

..Javallat: Ar. A-R-O rendszer vércsoportjainak. meghatáror.á
sára (l. 838/97/1952. Eü . .M:, sz. uta.sltást). 

Adagolás: Mcghatirozásonkónt 1-1 csepp =• l kapilláris tal-~ 
talma, vagy kb. 0,05 ml. 

Itlegjcgyzések: +Sz TK terhére csakindokOJt esetben rendelhető. 
Lejárati idő: Yz óv. 2°-5° hőmérsékletű hűtőszekrény~ 
ben tartandó. 

Csomagolás: 3 x ti db kapilláris 18,80 Ft, 3 x 10 db kapilláris' 
30,- Ft, 3 x 25 db kapilláris 62,40 Ft, 
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SERTÉSORBÁNC lószérum Human 
sertésszérum 

Sz. 

összetétele: Sertésorbánc-baktériumok tenyészetével immuni
zált loval{, illetőleg sertések nativ, steril vérsavója. 
Konzerválószcr : 0,5% fenol. 

Javallat: Győgyitás céljára, sertésorbánc-fertőzések kezelésére. 
Adagolás: 10--'-20 ml s. cut. vagy i. musc., kiegészítő kezelés

}{ént penicillin ajá11Iatos. 
JUegjegyr.ésck: + SzTK terhére szabadon rendelhetők. Lejárati 

idő: 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, szára-z, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: :Bármelyik ből 1 X 10 ml 9,60 Ft. 

TETANUSZ-anatoxin Human 
csapadékos Ph. Hg. V. . 
összetétele: Lófchérjét nem· tartalmazó táptalajl?n termel_t, 

formalin és hő együttes hatásával méregtelcmtett, ma~d 
tJ'iklórec(ltsavas kicsapással tisztitott tetanusz-anatoXIn 
aluminiumfoszfáthoz adszorbeálva és izotoni:is konyhasó
olda1;ban szuszpcnclálva. pH = 6,1-6,5. Hatóérték: leg
alább 12,5 kötési egység ml-ként. Konzcrválószer: 0,01% 
mertiolát . 

.Javallat: A Sebész Sr.akcsoport V-ezetősége az l9fi5, május 
7-én megtartott tctanusz-ankéton előterjesztett javaslatok 
alapján a következő hatá.rozato]{at fogadt_a. cl : . 

'l'etanusz meaeUJzése. a) Azt a sérü.l~ot, aki teta~_usz el!e~J 
aktív immunizálásban rnég nem részesült, a sérult koratol 
függetlenül 1500 IE , ant~ toxin t tartalmazó tetamisz sz?
rummal és más beszurási helyen l ml t.etanusr.-anatoxin 
csapaelékinti .kell oltani. Utóbbit nógy hét és l év Jmilva 
meg kell ism6telni. Amennyiben valamilyen ole Imat~ a 
2. anatoxin-oltás négy hét múlva nem adhat? meg, ugy 
azt hat hónapig meg lehet adni és a harmarlile oltást e:-5 
után l évre adjuk. . 
b) Azt a_ sérültct, aki előzőleg csa-k lll/Y anatoxm oltást 
kapott, ugyanúgy ](ell immunizálni. . 
c) Azt a sérültct, aki előzőleg két anatoxm-oltást kaiJott, 
vagyis a sérii.ltne]{ alapimmunitása Yfl;n, abhan t~z eset_ben, 
ha 6 hónapon bellll sér!ilt, csak anatoxm-, ha IJCdig 6 ho nap 
után sériilt, al<Iwr anatoxin- és Bzénimoltásban kell része
síteni. _ 
rt) Azt a sériiltet, akinek teljes humunitása van, vagyis 
háro-m anatoxin oltást kapott, alJhan az esetben, ha a har: 
madik oltás után 6 héten belül sór\ilt., csak tetanusz ellelll 
immunsavóval, ha periig 6 hét után sériilt, csupán tetanusz 
clleni anatoxinnal kell oltani. 
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Az immunizlilást a sérülés után minél előbb el kell végezni. 
Ha ez valamil~ren ok miatt nem lehetséges, akkor a sérülés 
utáni 7. na:pig ajánljuk az elvégzését. 
Súlyos fertőzés gyanúi ~t esetén, amikor a sérül t előzőle" 
aktive immunizál-va nincs, az 1500 IE savót a 6-7. napo~ 
ajánlatos megismételni. Ebben az esetben feltétlenül frakelo· 
náltan (Besredka), va~y lehetőség szerint niás állatból 
származó szérummal kell oltani. 
Bennrekedt idegentest késői eltávolítása, vagy sériUé;;es 
eredetű mély heg területén végzett mütét esetón .1500 IE 
savót és l ml anatoxint }{ell adni, ha a mütétre kerülő beteg 
előzőleg aktiv immunizálásban nem részesült. Ilyen osetel{
ben előzetes aldiv immunizálás is szóba jöhet. Lós~wóval 
már oltottak eseteiben a 7. na:p után feltétlenül frakcionáltan 
(Besredka), vagy lehetőség szerint más állatból származó 
(marha, birka) azérummal kell végezni a passzív immuni
zálást. 
Addig, amig az orvosnak nincs irásos dolmmentuma, vagy 
egyéb megnyugtató módon nem tud meggyőződni arról, 
hogy a sérült aktív immunizálásban részesült, sérülés ellá· 
tásakor úgy kell immunizálni a beteget, mintha. előzőleg 
aldive nem immunizálták volna. 
A tetanusz elleni védőoltást nem kell kötelezően és válo
gatás nélkül minden sérülés esetében alkalmazni. A minden
napi életben számtalanszor előforduló ldsebb, ún. banális 
sérülések, felületes horzsolásol,, karcoláso]{, valamint bőven 
vérző, éles szélű, késsel, borotvával ejtett, metszett, vágott; 
sebek esetében, a sérült foglallwzását, a sérülés köriUményeit, 
a vitlék tetanusz-fertőzüt~ségét stb. is tekintetbe véve, 
általában mellőzhető. 
Ha az orvos a fenti irányelvek alapján beható mérlegelés 
után a tetanusz elleni védőoltást tudatosan mellőzte és 
az oltás mellőzésének oleait a kórlapban, vagy a beteglapon 
röviden és világosan rögzitetto, úgy mnlasztást nem köyetett 
el és eljárása büntetőjogilag nem vonható felelősségre (l. még 
a 8200-5/1953. Eü . .M:in. sz. utasítást). · 

Atlagolás: l ml mélyen s. ont. 

ltlegjcgyzéseln + SzTK terhére sérült személy részérc sza
badon rendelhető. Sebészeti szakrendelések biztositottal{ 
részére nem az SzTK terhére, hanem a :pro ambulantia 
szerokre meghatározott módon szcrezhető be. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető az l ml-es. Lejárati 
idő: 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, számz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 x l ml 5,60 Ft, l·x 10 ml 19,80 Ft, 50 x 1 ml 
261,30 }J't, hatósági oltás céljára 1000 ml 2500,- Ft. 
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TETANlJSZ-juhszérum Human 
1500 IE nativ 

Sz. 

összetétde: Tctan11Bz-anntoxinnal, majd tetanusz-toxin emel
kedő adagjaival immunizált juhok nati"v, steril vérsavója. 
Hatóérték: legalább 125 IB ml·l(ént. Konzerválószer: 
0,5% fenoL 

Jnvallat: Me- g e l ő z é 8 c é l j á r a: l. Tetanusz-anatoxm 
' csa-padékos. 

Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy musc. 
JUegjegyzések: + SzTK t~rhére szab 3< don rcndelhető.n LeJárati 

idő: 3 év. 2°-10° Idmérsékletu, száraz, fénytol véd,~tt 
helyen tartandó. 

Csomagolás: l x 12 ml 22,30 Ft. 

·.r.ETANUSZ-lószéruro Buroan 
tisztitott, 1500 IE 

~z. 

összetétele: Ferment.ó.lással tisztított tetanusz lószérum ki
sózással n-yert immun-globulinjainal{ 0,85 %-os konrha
sóval készitett steril oldata, }'ehérjeta.rtalom: legfelJebb 
'12%. v!:Í =kb. ü,6. Konzerválószer: 0,25% fenol+ 0.005% 
mertiolát. Hatóérték : legalább 600 lE rol-ként. 

Javaiint: Me g e l ő z·é s c é l j á 1' a:~ l. Tetanusz-anatoxin 
csapadékos. 

Adagolás: 1500 IE ll. out. vagy L musc. 
Jtiegjegyzések: lo}4 SzTK terhére szabadon rendelhet6. Sebé

sy,eti szakrendelések biztositottak részérc nem az SzTK 
terhére hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott 
módon 'szerezhetil{ be. Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hűmér· 
sékletü, száraz, fénytől védett helyen tartandó. " 

CJsomagolás: 1 x 2,5 ml 16,20 Ft. 

TETANUSZ-lószérum Human Sz. 
tisztitott és koncentrált, !500 IE, 20 OOO IE 
összetétele: Fermentálással tisztitott tetanusz-lóazérum ki· 

sózással koncentrált immun-globulitJjainak.O,S5 %-os lwnyha· 
sóval készitett steril oldata. Fehérjetartn.lom: Jegfeljebb 
12% pH = ][b. 6 6. Konzerválószer : 0,25% fenol, 0,005% 
mertiolát. Hatóériék : legalább 1500, ill. 1250 Il!l ml-ként. 

Javallat: Me g e l {J z és c é l j á ·r a: .L, 'fetanusz-anatoxin 
csa-padékos. G y ó g y i t á 8 c é l J a r lt." tetanusz-meg-
betegedés esetén. 
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Adagolás~ lll e g e l ő z és r e: 1500 IE s. eu t. vagy i. musc. 
G y ó q y í t ás r a: napi 100 OOO IE i. musc., ezt az adagot 
3-4 napon át kell adni, majd az adagot fokozatosan csök· 
kenteni. Igen súlyos esetben a napi adag %,~% részét 
i. ven. adjuk, a többit i. musc. Recidiva esetén Y2 adag 
i. musc. A kezeléssei Impcsalatos teendőket az Eü. Min. 
3330/9/1951. (I. 23.) sz, rendelete szabályazza (l. 373. old.). 

lUegjegyzések: +: SzTK terhére szahadOJi rendelhető. Az 
1500 IE tartairnút a sebészi szakrendeléseJt biztositottak 
részére nem az SzTK terhére, hanem a pro ambulantia 
szerckre meghatározott módon szerezhetik be. Lejárati idő: 
3 év. 2°-10° hőmérséklctii, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó, 

()so magolás: l x 1 m1 1500. IE 9,50 Ft, 1 x 12 ml 20 OOO IE_ 
78,60 Ft, 10 x 12 ml 20 OOO. IE 754,50 Ft. 

TETANUSZ·marhaszéruril Human 
1500 IE nativ 

Sz. 

Összetétele: Tetanusz·anatoxinnal, majd tetanusz-toxin emel
kedő adagjaival immunizált szarvasmarhák nativ, steril. 
vérsavója. Hatóérték : legalább 125 IE ml-ként. Konzerváló
szer: 0,5% fenol. 

Javallat.: 1l:f e q el éJ z é 8 c é l j á b ó l: L Tetanusz-anatoxin 
csapadélws, 

Adagolás: 1500 IE s. cut. vagy i. musc. 
11egjegyzésck: + SzTK terhére szabadon rendelhető. Lejárati 

idő: 3 év. 2"'-10° hőmérséklet(!, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 

(Jsomagolás: l x 12 ml 15,60 Ft, 

TETANUSZ.marhaszérum Human 
tisztitott és koncentrált 1500 IE 

Sz. 

Összctétde: Fermentálással tisztitott tetanusz-szarvasmarha· 
szérum kisázással koncentrált immun-globulinjainak 0,85 
százalékos konyhasóval készitett steril oldata. Fehérje
tartalom: legfeljebb 12%, pH =kb. 6,6. Konzerválószer: 
0,25% fenol+ 0,005% mertiolát. Hatóérték: legalább 
250 lE ml-ként. 

Javallat: ll[ e g e l lJ z é 8 c é l j á b ó l: l. Tetanusz-anatoxin 
csapadélws. 

A1lagolás: 1500 IE s. cut. vagy i. musc. 
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][e,..jegyzések: + Sr.TK terilére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: 3 év. :2°-10° hőmérséldetű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

{~so magolás: l x 6 ml a.mp. 42,70 Ft. 

TETRA-vakcina Human 
Ph. Hg. V. 
összctétde: liivizsgált antigéntartalmú tífusz-, paratífusz-A 

és -ll, valamint koleratörzsek 24 órás ágártenyészete kímé
letcsen elölve és élettani konyhasóoldatban szuszpendálva. 
Hatóérték: 500 millió tífusz, 250 millió Daratífusz-A, 
250 millió paratífusz-B baktérium és 1000 millió kolera
vibrio ml-ként. 

Javallat: Tifusz·, paratífusz-- és kolerafertőzés egyidejű meg
előzésére. 

Allagolás: 0,5, l, l m1 s. eut. 7 naponként. 14 éven aluliak 
fél adttgot kapnak. 

JUcgjegyzések: +: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 
idő: l% év. 2°~10"' hőmérsékletii, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

(Jsomagolás: 3 x l ml amp. 16,~0 Ft, l x 10 ml 14,10 Ft.. 

l 

TIFUSZ-vakcina Huroad 
tisztitott Ph. H. V. 
Összcfétele: O, H és Vi antigéntartalomra kivizsgált tífusz

törzsele 24 órás ágártenyészetének formalinnal elölt és 
ismételt mosással tisztított, élettani konyhasóoldattal készí
toU szuszpenziója. Hatóértól{ : 500 millió csíra mi-ként. 
Konzerválószer : 0,5% fenol. 

Javallat: Tifusz megelőzésére. 
,\dagolás: 1lf e g e l ö z 6 s e é l j á 1' a 7 napos időlcözöllként 

0,5-1,0-1,0 ml s. cut. 
llegjcgyzések: + SzTK terhérc gyógyítás céljám szabadon 

rendelhető. Lejárati idő: 1% év. 2-10" hőmérsékletű, 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

()so magolás.: 3 x l ml 15,70 Ft, l X 10 ml 14,30 Ft. 

TÍFUSZ·DIZENTERIA-TETANUSZ kombinált csapa
dékos oltóanyag 
Összetételi~: S. typhi, Sh. fÍexnerí és Sh. Sonnci törzsek oldott 

antigénjei és tiszt, tetanus-anatoxin alumíniumhydroxid 
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gel-hez p,dsorbeálva és izotoniás NaCI oldatban szusz'Qen
dálva. 

Javallat: Tifusz, dizentcria, _tetanusz megelőzésére, Alkalma
zását az Eü. Min. rendeletei szabályozzák. 

Adagolás: 1-szeri Rdag 0,5 ml szubkután teljes emberi adag 
2 x 0,_5 ml 4 heti ldőJ,özben. -

lllegjegyzések: + Lejárati idő: 2 óv, 2-10° hőmérsékletű, 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás:· Hatósági oltás céljára. 5 és 10 ml elosztásban. 
1000 ml 3050,- ]'t. 

TíFUSZ-TETANUSZ koml>inált oltóanyag l 
összet~tele: O és Vi, antigénekben gazdag S. Typhi Wrzsek 

antigén kivonata és tiszt. tetanusr.anatoxin ldvonatából' 
készült alumíniumt~trtalmú csapadékhoz adsorbeál-va és izo
toniás konyhasóoldatban szuszpendálva. 
Hatóérték : 2500 millió tifuszbacillusnak megfelelő antigén 
és 5 kötési egység tetanusz-antigen ml-ként. Konzerválősz er: 
0,5% fenol. 

,Javallat: Tífusz és teta-nusz megelőzésére. Alkalmazását az Eü. 
Min, 8200-5/1953. sz. utasítása szabályozza. 

Adagolás: + l havi idől<özben 2 X 2 ml sznhkutaú.' 
ltleg.iegyzéselr: Lejárati idő: 2 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, 

fénytő-l védett helyen tartandó. 
Csomagollís: 1000 ml hatósági oltás céljára 5, 10 és 20 ml 

elosztásban 1750,- Ft. 

TRICHOSAN Human 
vakcina és cono. 
összetétele: Trichophytiasis superficialis és profunda esetek

ből izolálb trichophyton törzsek 4%-os maltózos levestenyé
szetének '/wére bepárolt steril szűrlete. Hatóérték: cane. 
vakcina: hígítás nélkül készül. 
ötös sorozat : a tömény vakcina l : 50, l : 30, l : 10, l : 5, 
1 : l hígításait tartalmazza. Konzerválószer: 0,5% fenol. 

.Javallat: D i a (J n 6 z is c é l i á r a : trichophytiasis su:p~ 
flcialls és profunda felismerésére. G ?J 6 fl y í t d s c é l i á r a : 
trichopllytiasis kezelésére, társfertőzés csctén Opsodermin
nal együt,tesen. · ~ 

A1lagolás: IJiayn6zis céljára: az 1:50 higitásból 
O, l ml i. cut. Pozitív esetekben 24 óra múlva bőrpir. G 11 6· 
uyitás céljára: az 1:50 hígítástól kezdődően 3-5 
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naponként emelkedő adagok a koncentráltig. A készítmény 
i. cut, vagy s, cut. adható. 

!Uegjegyzésck: + SzTK terhére csak indokolt esetbenre.ndelhető, 
Lejárati idő: l% év. 2-10 o hőmérséklet ü, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 5 X l ml sorozat 27,- Ft, 1 x l ml con c. 7,70 Ft. 
l x 5 ml co ne. 34,20 Ft, 

TUilERKULIN Hrunan 
albumóz-mentes Ph. Hg. V. 
Összetétele: Human típusú gümőbaktériumok szintetikus, folyé

kony, tá:Ptalajon nyert tenyészetének ~1fln·ére besüritett, 
legalább 40% g!icerintartalmú_ kristálytis:r,ta, steril szűrlete. 
(pH = 7,0-7,2). Konzerválószer: 0,02% chinozol. 

Javallatok: D i a fl n 6 z i 8 c tilfáb 6 'l: Pirquet-próbit (cutan 
reakció), :Mantoux-:próba (intracutan), subcutan-próba. 
G y 6 (J y i t á 8 c é l i á b ó l : Induratlóra hajló tüdőtuber
Intlózis, mirigyek specifikus megbetegedései, tuborkulotikus 
fisztulák, szem tuberkulotikus megbetegedései. Foltünő javu
lás észlelhető a csontok, a p oritoneum és a genitalis rendszer 
megbetegedősei ben. 

Adagolás: Jensen-pufferral h[gítVa, használati utasitás szerint. 
lUcgjcgyzések: +Sz TK terhére csakindokolt esetben rendelhető, 

Lejárati idő: 3 év. 2-10° hőmérsókletö., száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: l x l ml 6,80 Ft. 

TYPliYLAX Human 
csapadékos tífusz-vakcina Ph.- Hg. V. 
összetétele: "II", "O" és "Yi" antigénelue megvizsgált tifusz

törzsek 24 órás tenyészetéből triklórecetsavval készült anti
géultivonat alumíniumhydroxidhoz adszorbeálva, izotoniás 
konyhasóoldatban szuszpendálva (pH = 6-6,5). lfatóértélc 
2500 millió tifusz-bacillusnak megfelelő antigén ml-enként. 
Konzcrválószer: 0,35% fenol. 

Javallat: Tífusz megelőzésére. Alkalmazását az Eü. Min • 
• 8200-5/1953. sz. utasitása szabályozza. 
Adagolás: A védettség elérésére egy alkalommal felnőttnek 

l ml, 12 éven aluliaknak 0,5 ml, mClyen s. out. 
!1-Iegjegyzések: + Sz TK terhére nem rendolhető. Lejárati idő: 

2 év. 2-10° hőmérséklétü, száraz, fénytől védett ,helyen 
tartandó. 
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C!lomagolás: l XI ml 5,- Ft, lXlO ml 20,- Ft, Ix20 m 
35,- Ft, hatósági oltás célj{tra 1000 ml 256,- Ft, 

YÖRHENY-lószérum Human 
3000 SAE 

Összetétele: Vörhenybetegektől származó haemolyticus stre:pto
coccusok tenyészetével és vörheny-toxin ernellredő allag
jával immunizált loval' natív, steril vérsavúja. Hatóérték: 
300 scarlatina antitoxin-egység (SAE) ml-ként. Konzerváló
szer : 0,5% fenol. 

Javallat: Me g e l li z 6 s c é l j á b ól: vörhenyfertőzésnek 
kitett fogélwny egyének oltására. különöscn gyermekközös
ségckbcn és kórházi osztályokon. (J y ó a·v i t ás c él i á
b ó l: lehetőleg a vörheny korai szakában. IdUönüsen toxikus 
esetekben. lJ i a gnózis c é l j á b ó l: vörhenygyanús 
beteg bőrkiütésének területén i. ciut. oltásra (Schultz
Charlton rcal{Ció). 

Adagolás: Diagnózis céljából: 0,2-0,5 ml i. cut. 
Megelőzés céljából: 3-5000 SAE i. musc. Gy ó
g y í t d s c é l j á_ b ó l : az eset súlyosságától függűen 
8-10 OOO SAE i. llll\SC. Igen súlyos esetben (amikor aluszé
konyság, cyanosis észlelhető): 12-15 OOO SAE. 

~legjegyzések: + SzTK terhérc kórisme megállapítása és 
gyógyítás céljára szabadon rendelhető. Lejárati illő : 3 év. 
Közgyógyszerellátás terhére rendelhető. 
2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 
Csomagolás: l x 10 ml 16,10 Ft. 

YÖRHENY-lószérum Human 
tisztitott és koncentrált, 3000 SAE 
Összetétele: Fermentálással tisztitott vörheny elleni lószérum 

kisózássa.l Jwnecntrált immun-globulinjainak 0,85 %-os 
konyhasóval ](észített oldata. lfehérjetartalom : legfeljebb 
12%. llatóértél{: legalább 600 SAE nll-cnként. Konzer
v{tlószer : 0,25% fenol + 0,005% mcrtiolát, 

Janllat: l. Vörheny·lószérum, 
A!lagolás: l. Vörheny-ló<;zórum. 
lllegjcgyzések: + SzTK terhérc kórisme megállapítása és 

gyógyítás céljára sznbadon rendelhető. Lejárati id ű-: 3 év, 
2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tar
tandó, 

tsomagollis: l x 5 ml 56,20 l!'t. 
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VÖRHENY-lószérum Human 
tisztított, 5000 SAE 
ös;;zetétcle: Fermentálással tisztított vörheny elleni Iúszérum 

kisózással nyert immun-globulinjainak 0,85%"os konyha
sóval kósr.ített oldata. Behérjetartalom.: legfeljebb 8%. 
Hatóérték : legalább 500 SAE ml-enként. Konzerválósy,er ; 
0,25% fenol + 0,005% mertiolát. · 

Javallat: l. Vörheny-lószérum. 
A!lagolás: l. Vörheny-lószérum. 
ltlegjegyzések: + SzTK terhére kóri~me _meg~l~apítása és 

gyóg;Títás céljára szabadon rendelheto. I"eJáratl Idő: 3 é':. 
z:______ tOo hőmérsékletii, száraz, fénytől védett helyen t~trtando. 

Csontagolás: l x 10 ml 86,90 l!' t, 

WASSERMANN-antigén Human 
összetétele• Acetonnal és éterrel tisztított marhaszivpor alko

holos ki~onata, 0,1-0,6% choleszt,crin tartalommal. 
Javallat: A wassermann-féle kompl~'mentl>ötéses lu,es-reakció 

elvégzéséhez. 
A11agolás: + SzTK terhére nem renllelhető. J"cjárati idő: 

3 év. Szaballőn tartandó. 
Csontagolás: l x 10 ml 18,- 1J't, l x 20 ml 35,70 Ft. 
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GYÓGYTÁPSZEREK 

SzTK terhére a JkS0/89-2/1951. Eü. 11f. sz, rendelet sze1·int ren
delhetők (l. 345. old.) 

ADAPTA E. Gy. T: 
roűíró jellegű tejporkészítmény 
Összetétele: 64,745% tejpor, 30% dextrin-maltos., 5% CllkOJ', 

0,15% bctain. llydrochlor., 0,0025% vitamin B 11 0,0025% 
vitar~Lin B 2, 0,10% vitamin C. 

Javallatol{: Csecsemőknelc hozzátáplálásra, anyatejhiány ki
egészítésére. Idült táplálkozási zavarok; atrophia, lisztárta
lom, exsudativ diathesis eset6n, 

Adagolás: Egy erősen tetézett evőkanál (kb. 25 g) Ada.ptát 
szá.raz ivópohárba hint ünk, l Y2 dl meleg vízzel teljesen 
simára elkeverjük, ezután kis edénybe öntjttk és lassú tüzön 
folytonos keverés közben egyszed teljes forrásig felforralj1Jk, 
majd a tápl:Uókot szopós üvegben forralt vizzel l Y2 dl-ro
Idegészitjük. Az így ell<észített Ad.apta kalória órtól<e az 
anyatejének felel meg, vagyis dl-enként 70 lmlória. Utó
lagos savanyitás nem szükséges. Állandó táplálásra nem 
alkalmas. , , 

Itlcgjegyzés: SzTK terhére történő rendelését rcndeiet szabá
lyozza. Lejárati idő: l év. 

Csumagolás: 250 g 15,80 Ft, 2000 g 90,•10 Ft. 

CAPROSEIN E. Gy. T. 
kalcium- és foszfordús tejfehérje-készítmény 
Összetétele: 62%' édes (oltós) casein, 32% savcasein, 2,6 %· 

natriumhidrogónkarbamat 3,4% trinatriumphosphat. 
Javallatnk: Alimentáris eredetü, lázzal nem járó_ dyspepsiált. 
Adagolás: Anyatejjel táplált csecsemők részére (súlyállás és. 

exsudativ pseudo-dyspcpsia esetén) 1 kávéskanál (5 g)' 
Caphoseint % dl hideg teában vagy vizben elkeverünk, 
félfőzzük, inajel saceharinnal édesitjük. A testhőmérsék-
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tetű 10%'-os oldatból 2-3 kávéskanálnyit fogyasztatunk 
minden szopás előtt. Mesterségesen táplált csecsemők részére 
(dyspepsia csetén) a fenti előírás szerint készült oldatból 
az előirt táplálék minden decijébe 3-4 kávéskanálnyit 
adunk. 

Jtlegjegyzés: SzTK terhérc történő rendelését rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő: 1 év. 

tlsomngolás: 100 g 6,40 l<'t, 1000 g 57,40 Ft. 

CYDONIN E. Gy. T. 
birsalroa-készitroény 

Összetétele: 25% birsalma, 75% alma. 
Javallatok: Csecsemők, gyermel,ek és felnőttek hasmenésének 

diétás kezelésére. 
Adagolás: Gyermekeknek és felnőtteknek naponta 3-5-ször 

1-1 csaJ)ott kávéskanálnyit adunk, csecsemőknek ennek 
felét. A tUnctek javulásával az adagot csökJ(cntjül{ és a 
gyógyulás után is adjuk még ~gészcn Jdcsi adagokban 
néhány napig. Az ad~cgol,at mmdcn egyes allmlommal 
frissen készítjük cl oly módon, hogy egy csésze meleg (nl1m 
forró) teába, vb: be, árpanyák ha, ],ésőbb esetleg. tejbe, vag~ 
megfelelő tejhigít:isba bclekcverjük, pár percig duzzadm 
hagyjuk és szaceharinnal édesítjUk (fclforralni, vagy cuk
rot hozzáadni nem szabad.) 

lllcgjegyzések: SzTK terhére történő rendelését rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő: l év. 

Csomngoh\s: 50 g 9,38 Ft, 1000 g 100,20 .l<'t. 

DEXMALTAN E. Gy. T. 
maltóz-dextrin tápcukor-készitmény 

iisszetétclc: 31% maltos., 67,9% dextrin, 1% natr. ehlor., 
0,1% calc. car b. 

Jovallu.toll-: Egésr.séges, de külűnöscn dyspepsiára hajlamos, 
csecsemők standard t.cjhigításainak és gyógytáplálékoknak 
szénhidrátforrásakóppcn. Allandó táplálásra nem alkalmas. 

Atlagolás: Testsúlykg-onként feles :vagy kétharmados tejhez 
l kávéskanálnyi Dexmaltaut ad~mk. Részletes használati 
utasítás a csomagolásban. 

ltlegjegyzés: SzTK terhére történő rendelését rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő: l év. 

{Jsomagolás: 300 g 14,60 Ft, 2000 g 75,20 Ft. 
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LACTóRIZAN E. Gy. T. 
rizsnyák és dextrin-maltóztartalmú tejpor 

kés?itmény 
Összetétele: 50% tejpor, 33% dexirin-maltos., 14% sz:irított 

rizsnyák. 
Javnllatok: Anyatej hiánya esctén újszülött kortól kezdve 

a megfelelő tcjhígítások elkészítésére. 
,Adagolás: Feles tej előirásánál (csecsemőnek 3 hónapos korig) 

112 dl vízhez késsel lesimított 2 evőkanál Laetorizan. 
Kétharmados tej előír:isánál (csecsemőnek 4-7 hónapos 
lwrig) 2 dl vízhez l~:ésscl lesimított 3 evőkan~\J T"actorizan. 
Háromnegyedcs tej előírásánál (7 hónapos és idősebb csecse
mőnek) 2 dl vízhez késsel lesimított 312 evőlw.nál Lacto
rizan. 

JUeg.itlgyzés: SzTK terhérc történő rendelését rendelet szabá
b-ozza. T"cjárati idő: l év. 

Csomagolág: 300 g 19,80 Ft, 3500 g 109,- Ft. 

MALTALAX E. Gy. T. 
székrekedés elleni malátakivonat 

Összetétel: 4 g gledieiae scm., 20 g paraff. Iiqu., 76 g extr. 
malti sicc. 100 g-os doboY.onként. 
250 g 2,5-szeres hatóanyagmennyiség-et tartalmaz. 

.Javallat : - Csecsemők, gyermekek székrekedése esctén elő
segíti a székiil'ülést kúros vízveszteség néll,ül. Terhes éH 
szoptatós anyálmál,_ idősebhck11Ól mcgszokás vagy kolika 
előidézése nélkül szabályuzza a hélmlíködést. . 

A1lagoiás : Cseesem,őknek: 3-<t-szer naponta l lesimított; 
kávésimnál folyékony tápláléldJa keverve. 
Gyennekeknek: 2-3 lesimított loivéslmnft.llal kétszer na
ponta, étkezés előrt vagy alatt. 
Felnőtteknek: 2-3 lesimított evőkanálhtl este lefekvés 
el{ltt vagy szüln>ég szerint 2-3-szor napont~~ l lesimitott 
evőkanállal étkezés előtt vagy alatt. 

Ucgjegyzés: Sz'J'K terhére nem rendelhető. Lejárati idő 1 év, 
Csomagolás: 100 g üvegben 10,20 Ft., 

250 g dobozban 15,60 f!'t. 

MALTIRON E. Gy. T. 
irót pótló szónbidrátdús készitmény 
Összetétele: 39,95% tejpor, 34,96% dextrin-maltos., 2'1,97% 

szárított rizsnyák, 0,01%. A vitamin, 0,0025% D 1 vitamin, 
0,0025% D 2 vitamin, 0,1.0% C-vitamin. 
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Javallatok: Dyspepsia, dysenteria, enteritisek es exsudati'v 
diathesis bélmanifestatiói esetén mint hasmenést csöltkentő 
gyógytáplálék. 

Adagolás: l dl táplálék elkészítéséhez 2 lesimított evőkanál 
Maltiront főzünlc fel l dl vízben. A Maltiront a lemért víz 
egy kis mennyiségében előzőleg simára elkeverjük, ~ajd 
a többi vizet hozzáöntjük, felforraljuk és azután teljese~ 
hidegre bűtjük. A lehűlés után a táplálékot l káv~s~{análnyi 
citromlével, vagy 5 %-os ételecettel megsavanyitJUk " ?.lY 
módon, hogy a citromleve~ vagy az ételeeetet a lchu~9tt 
táplálékba fokozatosan eroteljes keveréssei belekevenuk. 

JUegjegyzés: Sz'fK terhére történ6 rendelését rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő: l év. 

Csomagolás: 300 g 18,20 Ft, 3500 g 166,80 Ft. 

MALTOSIT E. Gy. 'l'. 
malátatápliszt 
összetétele: 55,295% extract. maÜi sicc. 44%, finom búza

liszt (lmramellb•;ált), 0,6% kal. bicarb., 0,0025% vitamin Bu 
0,0025% vitamin n., 0,10% vitamin o. 

Javnllatol~:: Tejártalom középsúlyos és súlyos formái, vastag
bélhurut,llsztártalom folyamánfellépő székrekedés, csees~mő
dsyenteria. Csecscmő-pyelitisbcn is alkalmazható. alkallzáló 
hatása miatt. 

Adagolás: Az egyharmados tej minden decijéhez 2 tetőzött 
kávéskanálnyi Maltositot adunl,, Az első napon l, a máso
dik napon 2, ezután fokozatosan 3-4 étkezést helyet_tesi
tünk malátalevesseL ú-6 heti Maltösit táplálás után foko
zatosan visszatérünk a csecsemő korábbi, korának meg
felelő táplálására. 

Jtlegjegyzés: SzTR terhére történő rendelését rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő: l év. 

Csomagolás: 250 g 7,40 Ft, 2000 g 38,80 Ft. 

ORIZA E. Gy. T. 
szárított rizsnyák-készitmény 
összetétele: 49,89ú% rizsnyák, 49,805% kukoricakeményitő, 

0,005% vitamin B1, 0,005% vitamin B~, 0,20% vitamin C. 
iJavallatok: Egészséges csecsemők tejhl.gitó rizsnyákoldatának 

elkészitéséhez, hasmenéssei járó táplálkozási zavarok esetén. 
Adagolás: Gyógytáplálékul ún. sűrű nyák elkészítéséhez 2 

evőkanál (10 g) Orizát főzünk fel Yz dl vizben és ezt a 10 %-os 
nyákoldatot édesítjük szaccharinnal vagy Dexmaltannal. 
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Tejhígításhoz l evőkanálnyi (5 g) Űxizát l dl vizben forra
lással feloldunk és feles tejhígitás esetén· ugyanannyi, két
harmados higítás esetőn pedig 2 rész tejjel clegyitjük. 

Jlegjegyzés: SzTK terilére történő rendelését rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő: l év. 

Cso~agolás: 220 g 6,50 Ft, 4500 g 80,- Ft. 

PREIJAPTA E. Gy. T. 
miliró jellegű tejporkészitmény, csak koraszülöttek 

részére 
Összetétele: 60,6% sov.ány tejpor, 27,4% dextrin-maltos.,._ 

2,8% cukor, 0,14% betain. hydrochlor., 0·,0025% vitamin 
B 1 , 0,0025% vitamin B 2, 0,055% vitamin C. 

Javallatok: Komszillöttel( zshban szegényebb fehérjelökés
kez"elésére. Állandó táplálásra nem all{almas. 

Adagolás: A szükséges mennyiséget 2 lesimított evőkanál ( = 
kb. 20 g) száraz ivópohárba hintjük és kb. 3-szaros ménnyi
ségű meleg vízzel teljcsen simára keverjük. Ezután ki& 
edénybe öntjük és lassú tűzön, folytonos kcverós közben 
egyszeri teljes forrásig felforraljuk, majd a táplálékot a 
szopós üvegben forralt vizzel 100-ra kiegészítjük. Az igy 
elkészített Predapta tápértéke az anyatejének felel II~,cg. 
vagyis dl-enként kb. 70 kalória. Cukor, tej hozzáadása. 
valamint utólagos savanyítás nem szükséges. 

lllegjegyzés: Sz'l'K terhére történő rendelését :rendelet szabá
lyozza. Lejárati idő : l 6 v. 

Csomagulás: 200 g 13,8U Ft, 2000 g 72,90 Ft. 

ZABPERilLY E. Gy. T. 
szárított zabnyák-készitmény 

Összetétele: 14·% fehérje, 5,6% z~ir, 69,4% szénhidrát, 10% 
viz, 1% hamu, száraz anyagra számítva. 

JavaUatok: A mc!:ltcrségesen táplált csecsemőnek tojhigitásra~ 
Cukorbetegeknek pép, leves, felfújt stb. készítéséhez. 

Adagolás: Csecsemők részére : Mindon deciliter hideg vízhez. 
2 tetőzött evőkanál zabpe)yhet veszünk és 5 percig főzzük. 
majd szitán átszűrjük. 
}j'eles zabnyákos tej készítése: l deciliter forralt tejben 2" 
kocka vagy 2 kávéskanál cukrot, hasmenés csetén cukor 
helyett 2 kávéskanál tápcukrot (Dcxmaltan) és 2 szem. 
szaceharint főzünlt, majd l deciliter fenti módon elkészített 
zabnyál>l,al összekeverjűl{, lehűtve, langyosan adjuk. 
Kétharmados zabnyákos tej készítése: 2 decilitcr forralt. 
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tejben 3 kocka vagy 3 kávé'skanál cukrot, hasmenés esetén 
cukor helyett 3 kávéskanál tá:pcukrot (Dexmaltan) és 3 
sy.em szaccharint főzünk, majd l deciliter fenti módon el
készített zabnyákkal összelce-verjük, lehűtve, langyosan " 
adjuk. 
Gyermekek, felnőttek, betegek és Iábadozók részére: zab
nyákleves. Egy adag zabnyák elkészítéséhez annyi zab
-pelyhet használjunk, melynek mennyisége félliter tejhez 
-vagy húsleveshez adva, sürü nyákos oldatot I~épez, A meg-
fclelő mennyiségü zabpehely hmr,záadása után 3-5 percen 
át fő;.,zük a tejet, vagy húslevest és kissé sózva fogyasztjuk, 
l tojás hozzákeverésével javíthatjuk a táplálékot és még 
jobban fokozhatjuk tápláló hatását. 
Almás z'abnyák, almás zab{lép, y.abriehelyfelfújt részletes 
elkész[tési módja a csomagoláso'n feltüntetett részletes hasz
nálati utasítás szerint. 

l11egjegyzés: Sr.TK terhére történt rendelését rendelet szabá
lyozza, Lejárati idő: l év. 

4lsomagolás: 250 g, 7,50 Ft, 4500 g B~,8U Ft. 
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TÁPSZEREK 

SzT K terhére nem 1'endcllwtők 

CALCORISAN E. Gy. T. 
összetétele: 25% cukor, 25% rizsnyák, 40% dextrin-maltos., 

6% szőlűcukor, 4% e al e. la ct. 
Adagolás: 3 dl feles kalciumtej készitése esetén l% dl víz

ben 3 lesimított evőkanál. 
3 dl kétharmados kalciumtej ltészítése esetén l dl vizben 
3 lesimított evőkanál Calcorisant- }{evcrünk el, majd lassú 
tűzön felforraljuk és a forrásban levő oldathoz állandó 
keverés közben 1% dl, ill. 2 dl tejet öntünk és újból az 
egészet felforraljul,, 

l'legjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: l év~ 
Csomagolás: 300 g 19,70 Ft, 3500 g 167,80 Ft. 

MALÁTAKIVONAT E. Gy. T. 
összetétele: .Mézszerü, sűrűn folyó malátakivonat 
Adagolás: 1-2 l{ávéslntnállal tejben oldva. 
lUegjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető, Lejárati idű; l év. 
Csomagolás: 500 g 9,62 Ft. 

NOVOMALT E. Gy. T. 
Összetétele: Tej-, tojás- és malátakivonat tá]lanyagai, ka

kaó poralakban. 
Adagolás: Egy csésze meleg tejbe, kávéba, teába 2-3 kávés

kanál NOVOMAL'l'-ot }{everiinlc, tetszés szerint ódesítjük. 
Főzni nem ajánlatos, mivel tápanyagai tönkremehetnek. 

l'Iegjegfzés': SzTK terhére nem reildelhető. Lejárati idő: 1 év. 
Csomagolás: 350 g 19,-;- Ft, 
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RIZO~iALTAN E. Gy. T. 
rizsnyák?s tápcukor 
összetétele: 66,6% dextrin-maltos., 33,3% s?.áritott rizsnyák. 
Adagolás: 1 dl tejkeverőkhez llesimitott evőkanál Rizomaltan. 
ltlegjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő·: l év. 
Csomagolás: 300 g 16,10 Ft, 3500 g 125,50 Ft. 

ZAMAKO KÉK E. Gy ..• T. 
·csecsemők részére 

Összetétele: 63,30% gabonaliszt, 16,40% cukor,'l8,10% maláta
kivonat, 1,31% tejpor, 0,80% rizsirá vékaramell (B-vita.min 
komplex), 0,09% ammon. carb. 

Adagolás: 3 hónapos csecsemőnek 8 evŐkaná.l tehéntej, 4 evő
Iranál viz, l tetézett kávésleanál Zamalw ; 4-5 hónapos 
csecsemőkneJe 2 df kétharillados tej, 2 Icásvékanál Zamako; 
6-9 hónapos csecsemőknek 2 dl kétharmados tej, 2 gyengén 
púpozott kávéskanál Zamako. 'v 

Dlegjegyzés: S2:TK terhére nem rendelhető. Lejttlt'ati idő : 2 év. 
{Jsomagolás: 330 g 11,- Ft, 3500 g 74,60 Ft. 

ZAMAKO SÁRGA E. Gy. T. 
foszforos tápszer 
összfltétele: 58,60% gabonaliszt, 20,60% cukor, 16,80% maláta

kivonat, 1,25% tejpor, 1,50% rizskávékaramell (B-vitamin 
komplex), 1,25% natr. phosph. 

Adagolás: ·2 dl tejhez gyermekeknek 2 kávéskanálnyi, fel
nőtteimeit 2-3 kávéskanálnyi Zamako. 

ltlegjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 2 óv. 
flsomagolús: 330 g ll,- Ft, 3500 g 74,60 l!'t. 

Pó-TLÁS 
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TÖRZSKÖNYVEZETT REAGENSEK Zugló 

Reagensek az SzTK terhére nem l'endellwttfk 

A .N y l a n d e 1' reagens euko1'bete(l vizele~ 

tének a beteg la-kásán történő vizs{Jdlatához kivéte· 
lesen a beteg nevére SzT K véntJÜrlapon rendelhető. 

DIAZO-I-REAGENS. (EliTlich) 

Összetétel (elí'iirat): 0,5 g a€id. suifanylic., 5 g acid. hydro
chlor.- couc., aqu. ·des&. ad 100 ml. 

Csomagqlás: 100 ml 3,05 Ft, 250 ml 5,55 Ft, 500 ml 9,90 Ft, 
1000 ml 18,50 Ft. 

DIAZO-ll-REAGENS (EliTlich) 

Összetétel (elöirat): 0,5 g natr. nitroS., a'qu. dest. ad 100 ml, 
Csomagnlás: 100 ml 2,85 Ft, 250 ml 4,90 Ft, 500 ml 8,50 Ft, 

1000 ml 15,80 Ft. ' 

EBNER-I-OLDAT 
1 Összetétel (elöirati: 50 ml sol. uatr. chlor. aqu; satur., 50 ml 

aqu. dest,, 2 ml acid. hydrochior. conc. 
Csomagolás: 100 ml 3,75 Ft, 250 ml 6,50 Ft, úOO ml 11,70 Ft, 

1000 ml 22,40 Ft. 

EBNER-II-OLDAT 

Összetétel (eHHrat): 0,5 g natr. chlor,, 5. g acid. hydrochlor. 
dil,, 15,5 g aqu. dest., 80 g spir. concentratiss, 
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Csomagolás: 100 ml 11,80 Ft, 250 ml 26,10 Ft, 500 mi 
49,30 Ft, 1000 ml 94,90 Irt. 

ECETSAVAS METILÉNKÉK OLDAT Ph. Hg. V. 
(N eisser·festéshez) 
összetétel (cHHrat): 0,1 g metilylen. cocrul" 2 ml spir. con

centmtiss., 5 _ml acid. acct. conc., aqu. dest. 100 mL 
Csomagolás: 100 ml 3,40 Ft, 250 ml B, 70 Ft, 50Ó ml 12,40 Ft~ 

1000 ml 23,60 Ft. 

EIIRLICH-OLDAT Ph. Hg. V. 
(Urobilinogén kimutatásához) 
Összetétel (cHHrat): 2 g p-dimethylaminobenzaldehyd., acid. 

hydrochlor (20%) ad 100 mL 
Csomagolás: 100 mll7,80 Jft, 250 ml <12,70 J<'t, 500 ml 84,30 Ft~ 

1000 ml 167,50 Ft. 

FEHLING-I-OLDAT Ph. Hg. V. 

Összct.étcl (elíiirat): 6,93 g mrpr. sulf., aqu. dest. ad 100 ml~ 
Csomagohís:100 ml 3,30 ln, 250 ml 6,15 Ft, 500 ml 10,90 Ft, 

1000 ml 20,60 Ft. 

FEHLING-II-OLDAT Ph. Hg. V. 

Összetétel (előirat): 34,6 g kal. natr. tart., 3 g natr. hydroxyd .• 
aqu. dest. ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 9,45 Ft, 2fi0 ml 21,80 Ft, 500 ml 42,40 Ft. 
1000 ml 83,90 ln. 

FUI{SZIN-OLDAT (tclitett szeszes) 

Osszctétcl (elöirat): sol. fuchsin. spir. (96 v{v%) ~atur. 
Csomagolás: 100 ml 26,80 Pt, 250 ml 65,20 Ft, 500 ml 129,6(} 

J<'t, 1000 ml 258,- Ft. 

GENCIÁNA-IBOLYA-OLDAT (telített· szeszes) 

Összetétel (eHHrat): sol. mothylrosanilin. chlor., SIJÚ. (96 v{v%) 
sa tur. 

Csomagolás: 100 ml 56,60 l"t, 250 mll39,70 Ft, 500 ml278,30 Ft. 
1000 ml 555,30 Ft. ' 
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GffiMSA-OLDAT Ph. Hg, V. (metilénazur-eozin
oldat) 
Összetétel (cHHrat): 0,6 g a.zur-II-eosin, 0,16 g azur-II, 50 g 

glycerin, 60 g alc. methyl. 
Csomagolás: 100 m1 32,30 Ft, 250 ml 78,80 Ft, 500 ml 156,40 

Ft, 1000 ml 311,50 Ft. 

GYÉMÁNTFUKSZIN-OLDAT 0,02%-os 
Összetétel (cliiirat): 0,02 g fuchsin. basic., aqu dest ad 100 ml. 
{)somngolás: 100 ml 3,90 Ft, 250 ml 6,40 Ft, 500 ml- 9,90 Ft, 

1000 ml 15,50 Ft. 

RAYEM-OLDAT Ph. Hg. V. 
(vörösvérsejtek számlálásához) 
öss:r.ctéterf(cHHrat)-: 2,5 g natr. sulf. cryst., 0,5 g natr. chlor., 

0,25 g!t_hydrarg. bichlor. corros,, aqU:. dest. ad 100 ml. 
Csomal!;olás: 100 ml 2,95 Ft, 250 ml 5,25 Ft, 500 ml 9,20 Ft, 

1000 ml 17,20 l!'t. 

KARBOLOS FUKSZIN-OLDAT Ph. Hg. V. 
(Ziehl-Neelsen festéshez) · 
összetétel (cH'iirit.t): 10 ml sol. fuchsin. spir. (96:_v/v%) satur., 

100 ml sol. phenol. (5%-os). 
-Csomagnh'is: 100 ml 9,90 Ft, 250 ml 22,70 Ft, 500 ,ml 44,30 Ft, 

1000 ml 87,50 Ft. 

KARBOLOS GENCIÁNA-IDOLYA-OLDA'.r 
Ph. Hg. V. (Gram-festéshez) 
Összetétet (dölrat): 5 ml sol. methylrosanilin. chlor. spir. 

(96 v/v%) satur., 50 ml sol. phcnol. (5%). 
{Csomagolás: 50 ml 3,65 Ft, 100 ml ·6,15 Ft, 250 ml 13,30 Ft, 

buo ml 25,30 Ft, 1000 ml 49,90 Ft. 

KÁLIUMffiDROXID-OLDAT 20% Ph. Hg, V. 
összetétel ( elöirat): 20 g kal. 'hydroxyd., aqu. dest. ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 4,- Ft, 250.-ml 8.05 Ft, 500 ml 15.10 Ft, 

10QO ml 29,40 Ft. 
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KIUSTÁLY-IDOLYA-OLDAT Ph. Hg. V. 
(Neisser-festéshez) 
ÖsszCtétel (el6irat): 0, 333 g hexam'ethylp arosanilin. hydro
tli! chlor., 3,33 ml spir. concentratiss., 100 ml aqu. dest. 
Csomagolás: 100 ml 4,10 Ft, 250 ml 8,50 Ft, 500 ml 15,90 Ft, 

1000 ml 30,70 Ft. 

. KRIZOlDlN'OLDAT Ph. Hg. V. 
(N eisserM festéshez) 
Összetétel (eHHrat): 0,667 g chrysoidin, aqu. dest, 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 3,75 Ft, 250 ml 7,50 Ft, 500 ml13,80 Ft, 

rooo ml 26,40 1n. 

LÖFFLER-FlÍLE METILIÍNKIÍK-OLDAT Ph. Hg. V. 
Összetétel (elölrat): 30 ml sol. methylen. coerul. spir. {96 v/v%) 

satur., 100 ml sol. kal. hydroxyd. (0,01 %). 
Csomagolás: lOO ml 7,95 Ft, 250 ml17,.80 Ft, 500 ml34,50 Ft, 

1000 ml 68,- Ft. 

LUGOL-OLDA'I' (0,33% jóddal) Ph. Hg. V. (Gram-
, festéshez) · 

Összetétel (elöirat): 0,"333 g j od., 0,666 g kal. j od., 'aqu. des t. 
ad 100 ml. 

Csnmagolás: 100 ml 3,20 Ft, 250 ml 6,- Ft, 500 ml 10,70 -Ft, 
1000 ml 20,20 Ft. 

MANSON-OLDAT Ph. Hg. V. 
(WrightMféle cskaszám-meghatározáshoz) 
Összetétel (eiUirat): 5 g natr. bor:, 2 g mcthylen. co·crul., aqu. 

dest. ad 100 ml. · 
Csomagolás: 100 mll2,70 Ft, 250 mi 29,90 Ft, 500 ml58,60 Ft, 

1000 ml 116;30 -Ft. 

MAY-GRÜNWALD-OLDAT Ph. Hg. V. 
(metilénkék -eozin -oldat) 
Összetétel (elíHrat): 0,25.g methylen. coerul eozin, alc. methyl. 

ad 100 ml. ' · 

Csomagolás: 100 mll1,10 Ft, 250 ml 26,- Ft, 500 ml 50,96 Ft, 
1000 ml 100,80 Ft. 
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HETILÉNKÉK-OLDAT (telitett szeszes) 
össze.tétel (clőlrat): sol. methylen. cocrul. s:pir. (96. v/v%) 

satur. 
Csomagolás: 100 ml 23,60 :ft, 250 ml 57,20 Ft, 500 mll13,40 

Ft, 1000 ml 225,60 Ft. 

NÁTRlUMKLORlD-CINKSZULFÁT-OLDAT 
("Hagedorn-Jensen vizsgálathoz) 
ijsszetétel. (cliíirat): 25 g natr. ·chlor., 5 g zinc. sulf., aqu. dest. 

ad 100 ml. 
(lsomagnlás: 100 ml 5,35 Ft, 250 mlll,- Ft, 500 ml 20,80 Ft, 

1000 ml 40,30 Ft. 

n NÁTRONLÚG MÉRŐOLDAT Ph. Hg. V. 
Összetétel (elöirat): ·sol. natr. hydroxyd. n. 
Csomugolás: 250 ml 6, 151ft, 500 mll0,90 Ft, 1000 ml20,00 Ft. 

0.1 n NATRONLÚG ~IÉRŐOLDAT Ph. Hg. V. 
Összet.étcl (cHHrut): sol. natr. llyclJ:oxyd. 0,1 n. 
Csomagolás: 250 ml4,65 I!'t, 500 ml 7,95 Ft, 1000 ml15,- Ft. 

NONNE-APPELT'OLDAT Ph. Hg. V. 
(telített ammoniumszulfát oldat) 
Összetétel (clöirat): sol. ammon. sulf. ;~qu. satur. 
CsoÍnagolás: 100 ml 7,75 Ft, 250 ml17,30 Ft, 500 ml 33,40 Ft, 

1000' ml '65,70 Ft. 

NYLANDER-OLDAT Ph. Hg. V. 
Összetétel (elöirat): 4 g kal. natr. tart., 10 g natr. hydroxyd., 

2 g bism. sulmitr., aqu. dest. ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 5,45 Ft, 250 ml11,7U Ft, 500 ml 22,40 Ft, 

1000 ml 43,80 l"t, 

PlÍ.NDY-OLDAT Ph. Hg. V. 
Ö33zet~tel (eli'íirat): sol. phcn,ol. aqu. satur. 
Csomagolás: 100 ml 2,60 Ft, 250 ml 4,55 Ft, 500 ml 7,85 Ft, 

1000 ml 14,80 Ft. 
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n SÓSAV MÉRŐOLDAT Ph. Hg. V. 
Összetétel (eliíirat): acid. hydrochl. n. 
Csomagolás: 250 ml 4,55 ln, 500 ml 7,85 Ft, 1000 ml 14-,80 lft~ 

0.1 n SÓSAV liiÉRŐOLDAT 
Összetétel (eli'íirat): 250 ml sol. acid. hYdrochl. 0,1 n, 2,5 mg

hydrarg. bicblor. corros. 
ltlegjegyzés: Olyan E:lljárásoknál, ahol a higanynyomok jelenléte

is zavar, nem használható. 
Csomagolás: 2fi0 ml 4,55 Ft, 500 ml 7,85 Ft, 1000 ml14,70 Ft,. 

SÓSAV AS ALKOHOL Ph. Hg. V. 
(Ziehl-Neelsen festéshez) 
összetétel (eHHrat): 3 ml acid. hydrochL concentratiss., 1'\pir. 

concentratiss. ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 8,85 Ft, 250 ml 20,30 Ft, 500 ml 39,40 Ft,_ 

1000 ml 77,70 Ft. 

SZULFOSZALICILSAV-OLDAT 20%·os Ph. Hg. V. 
(fehórjekimutatáShoz) 
Összetétel (eliíirat): 20 g acid. sulfosalic;, aqu. dest. ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 5,~ Ft, 250 ml 10,70 Ft;, 500 mJ 20,20 Ft,. 

1000 ml 39,30 ]'t, 

TÖPFER-OLDAT Ph. Hg. V .. 
Összetétel (eliHrat): O, 1.25 g p-dimethylaminoazobcnzol, 1 g 

phenolphth., spir. conc., ad 50 ml. 
Csomagolás: 50 ml 11,80 Ft, 100 ml 22,40 Ft, 250 ,ml 54,~ Ft,. 

500 ml 106,80 1ft, 1000 ml 212,30 Ft. 

TÜRK-OLDAT Ph. Hg. V. 
(fehérvérsejtek számlálásához) 
összetétel (elöirat): l g acid. acet. conc., l ml· sol. methyl

rosanilin. chlor. aqu. l%, aqu. dest. ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 2,60 Ft, 250 ml 4,05 Ft, 500 ml 8,30 ln .. 

1000 ml 15,60 Ft. 
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PÓTLAS 
·-----c--

MAGYAR TERMÉSZETES KESERŰ· 
ÉS GYÓGYviZEK 

APENTA 

FERENC JÓZSEF 

HUNYADI JÁNOS 

IGMANDI 

MIRA 

MffiA BABY 

Sz. 

Javali:Ítok: _Egyszeri erélyes hashaj tás, habituális székrekedés~ 
. bélhurutok, a végbél és alhasi szervek olyan megbetege

dései, amelyeknél a székelés fájdalmil,s, továbbá amikor a 
hasprés műlcödtetése tilos. 

McllékjavaUatok: Hasűri pangások, cardiovascularis tünet
csoport, ólom-, bárium-, bizmut-, ~tnilin-, fenol- stb. mér
gczések, 

Adagolás: :Egyszeri hashajtóul 200-300 g hidegen, könnyű 
széklet biztosítására hosszabb időn át egyénilog megálla
pltott kisebb· adagok (napi 2-3 evőkanál, esetleg fél boros
pohár). Hidegen vagy langyosan. Bélhurutol{ kezelésót 
100-200 g mennyisógű felmelegitett vízzel végezzük. 
A keserűviz mindig éhuyomorra fogyasztandó, 

ltlegjcgyzés: Sz TK terhére szabadon rendelhetők. 

Csomagolás: Apenta 1/1 . . . . . . . . . 3,60 Ft 
Ferenc József 7/10 3,- Ft 
Hunyady János· 7/10 3,- Ft· 
Igmándi 7/10 3,30 Ft 
Mira kesedi 1/1 3,60 }'t 
Mira "baby" 1/1 3,60 Ft 
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liiiRA GLAlJllERSÓS GYÓGYVíz Sz. 
Javallatok: Hepatitis, sárgaság, cholecystitis, cholelithiasis, 

cholangitis, hyperaciditas, gyomor- és vékonybélfekély 
kiújulásának megelőzése, heveny és idült gyomorhurut. 
'Béllmrutok. Hasüregi pangásol{, diabetes. 

Adagolás: Heveny hurutak kezelésére néhány -napon át, 
hosszabb betegségek }{ezelésére 4-5 héten át naponta 
kétszer 200-300 g étkezés előtt, felmelegitett állaiJOtban. 
A kúra Szünetck-kcl töb~ször mi:lgismételhető. 

ltlegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1/1 üveg 3,60 Ft, 

JODAQUA JÓDOS VÍZ 
9,5 mg-% jódtartalommal 

Sz •. 

Javallatok: _Normo- és hipofunkciós golyva, v:aia:mint golyva
megelőzés . 

.Jiellékjavnllatok-: Hypertonia, arteriosclerosis, scrofulosis, a' 
lues késői manifesztációi; gyógyulási hajlamot nem mutató 
idillt gyulladások, menses-z~warok_, klimaxos panaszok, 
ólommérgezés. 
Napi adag: Amennyiben a pajzsmirigy állapota meg
engedi, 1-3 evőkanál. Ivókúra közben rendszeres orvosi 
ellenőrzésre van szlikség. 

Adagolás: Normofunkciós golyva kezelésér@' felnőtteknek és 
gyermekeknek naponta 2 Irávéslnmál, hipofunkciós gqlyva 
kezelésére, valamint megelőzés céljára naponta gyermekek· 
nek és felnőtteknek egyaránt 1 Jrávéskanál. A viz 50-100 g 
közönségcs vízzei 'hígítandó, 

l11cgjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
(lsomagolás: 1/1 üveg 3,90 Ft. 

8ALVUS ALiiÁLIIiUS GYÓGYVÍZ Sz. 
1000 g-b~n 18 g N~HOO, és 9 g NaCl 
Javallatolr: Heveny és illült gyommhurut, hyperaciditas, kan

tinnális hypersecretio, a légutak heveny és idült·· hurutjaL 
lllellékjavallatok: A húgyutak hurutjai, a vesemedence húgy

savas szedimentum'képződésének megelőzése. 
Adugol1\s: Javallatokhoz: Gyomorhurut kezeléséte napouta 

1-2 ízben étkezés előtt 100 g felmelegítvc és ugyanannyi 
vízzel hígítva. Idült csetbén a kúra időtartama 4-6 hét. 
Hyperaeiditas Kezelésében étkezés után a gyomoremésztés 
egész ideje alatt 30-60 percenként 1-2 lwrty, esetleg 50 g 

felmelegítve,, kantinnális hypérsecretio esetében a panaszok 
nagysága szerint egész napon át 1-2 óránként ugyan
annyi. A légutak hurutjának kezelésére napjában 3-6 izben 
100 g viz rendelendő, felmelegitett állapotban, ugyanannyi 
vízzel, de még inkább tejjel hígítva. ldllit esetekben a kúra 
tartalma 4-6 hét. Használható porlasztókészülékben 
inhaláció alakjában is. 

l\Icllékjavallatoknál: Naponta több izben 50-100 g éh~ 
gyomorra, felmelegített állapotban. 

lUegjegyzés: SzTK terhére szabarlan rendelhető. 
fsomagolás: 1/1 üveg 4-,20 Ft. 
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KÖTSZEREK 
SzTK igényjogosultak kezeléséhez az orvosi rendel6ben felR 

basználásra kerülő köt-szereket, ragtapaszokat a "pro-ambulantia', 
szerckre meghatározott módon kell beszerezni. Egyéb esetben 
- az IDEAL PÓLYA kivételével - szabadon rendelhetiJk •. Az 
IDEAL PÓLYA gyógyászati segédeszköznek számit - olyan 
helységben lakók részére, ahol rendelőintézet van, csak szak
rendelések, egyebütt lakók részére a körzeti orvosok is rendel
hetik vényű:rlapon indokoláBsal. Kiszolgáltatásához jogasitás nem 
szüksége.s, · 

Vatta, sebészet!, sterp 

Vatta, szemészeti 

Vatta, sebészeti, nem steril 

Vatta, I. nem steril 

Vatta, háztartási 

Vatta, szülészeti 

Papírvatta 
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10 g 
25 g 
50 g 

100 g 
250 g 

50 g 
100 g 
250 g 

1000 g 

50 g 
100 g 
250 g 

1000 g 

50 g 
100 g 
250 g 

1000 g 

50 g 
100 g 
250 g 

1000 g 

250 g 

50 g 
100 g 
250 g 

1000 g 

1,40 
2,10 
3,-
4,90 

. 10,80 

3,-
4,90 

10,80 
33,40 

2,-
3,40 
7,10 

26,30 

1,90 
3,20 
6,50 

24,-. 

1,80 
3,-
5,90 

21,40 

15,50 

1,60 
2,80 
5,70 

20,90 

Steril gaze, vágott, 100 db-of!. 

Bismuth. tribromphenyl. gaze 

J odoform gaz e 

Mullpólya steril, 1,5 ill 

Mullpólya steril, 5 m 

Mullpólya nem steril, 5 m 

Mullpólya nem steril, 
5 m, csomagolatlan 

Mullpólya szegett, 5 m 

ELASTOSAN 
cinkenyv pólya 

Gipsr.pólya, 5 m 

Gyorskötöző pólya, 5 m 

Ideál pólya, 5 m 

Kalikó pólya, 5 m 

Katonai sebkötözőcsomag 

:Szülészcti egységcsomag 

17 Gyógyszerkészítményele 

1/4 ill Z,-
1{2 ill 3,-
l m 5,-

6 X 6 om 4,60 
lU x 10 om 8,20 

1/4 m 3,20 
1/2 m 5,40 
l m 9,!70 

1/4 m 3,90 
1/2 m 6,80 
l m 12,-

6 om 1,45 

6 om 2,40 
10 mn 3,40 
15 om 4,70 

6 om 1,70 
10 om 2,70 
15 om 3,90 

6 om 1,40 
10 om 2,30 
15 om 3,50 

6 om 1,90 
10 om 3,50 
15 om 5,60 

5 mx10 cm 23,90 
10mx10cm 41,80 

6 om 3,60 
10 om 4,70 
15 om 6,20 

5 om 2,30 
8 om 3,10 

10 om 3,70 

8 om 13,30 

6 om 3,10 
10 om 5,-
15 om 7,50 

8,60 

32,90 
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RAGTAP ASZOK (Ohinoplast) 
l mx l tlll l ,80 Ft Gyorstapasz 
l mx2 cm 2,00 Ft 
l mx3 cm 3,50 Ft 10 cmx4 cm 
l mx4 cm 3,80 Ft 10 cm x ö cm 
l mx5 cm 5,- Ft 
5 lll x 1,25 cm 5, 7o Jn 
5 mx2 cm 8,40 Ft 
5 mx2,!:i cm 11,40 Ft 
5 mx5 cm Hl,!:W Ft '.l'yú.kszemtapasz 
5 mxlO cm 45,30 Ft 

18 cm x 4 cm 1,05 Ft g cm x 6 cm 

10 cmxlO cm 1,60 Ft 
20 cm x 20 cm 2,90 Ft 

~ .. -----

1,60 Ft 
2,20 Ft 

1,60 Ft 

HIÍVÍZI RÁDIUMOS GYÓGYISZAP-KOllfi'RESSZ 

l. szám ú kompressz: Hát, váll, felsőkar, mellic 
2. számú lmmpressz: Derékra vagy végtagra (térdr·e, 

karra) 
3. számú kompressz: Csizma (lábfcjre, bokára) 
4. számú kompressz: Kézfcjre, csuklóra 
5. számú kompressz: Hasra (női) 

SzTK terhére s:-Jakrcndelésck szabadon Iendelhetik, egyéb 
esetben csak előzetes főorvosi engedéllyel rendelhető, vénv
ürlapon a gyógyszerekre megálla-pított módon. Előzetes SzTK 
jogosítás nélkül bármelyilr gyógyszertárhól bcsr.ercr.llctő. 
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HATÁSTAN-INDIKÁCIÓ 

Hatástani csoportositlis 
lndlkóciús .·tóltlázat 



i'. 

KlÍSZÍ'l'MÉNYEK HATÁSTANI CSOFORTOSÍ'J'ÁSA 
r. Fájdalomcsillapítók. Anaigeiica 

l. ~lorfin-ópinm-csoport 
Ditllcsco:p 
Domatrin 
Domopon 
Morphinum hyd:rochloricum 
111orphinum hydrochloricum 

- Atrapinum sulfuricum 
Morphinum hydrochlroicum 

- Scopolaminum hydro
bromicum 

2. liodein-csoport 
Codeinuru hydrochloricum 
Codein-acisal 
Codein-stibiuru 
Coderit 

Dolor 
Hydrocodin 
Supracadin 

3. Szkopolamin-esoport 
Scopolaminum hydrobromi

oum 

4. Szintctikus anyagok 
Dcpridol 
Dolargan 
Dolargan combinatum 
Dolofort 
Hexalgon 

n. Hőcsökkentő szerek. Antipyretica. Reuma elleni 
szerelr. Antirheumatica 

t. ADHin-származék 
Phenacetinum 

2. Pirazolon-szúrmazékok 
Algopyrin 
Amhlazophenum 
Antineuralgica 
Azophenum coffeinuru citri-

cum 
Barbarnidum 
Dernalgon 
Demalgonil 
Ditonal 
Germicid 
Hungaranal 

Hypanodin 
Karil 
Rheopyrin 
Salvador 

3, Kinin-csoport 
Chininum hydrochloricum 
•rranspulmin 

4. SzalicUsav-származékok 
Eggosalil 
IBtopyrin 
Kalmopyrin 
Natrium salicyilcum 
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5·, ll'enilkinolln-származékok 
Acitophosan 
Amydosan 
Tofamid 

6. Külsiileg használt reuma 
elleni szefok 
Gerosan 
Opodeldok 

III. Általános érzésteleníWk. Narcotica. Anaesthetica~ 
Acther ad narcosim 
Chloracthyl 
N arcogen 

IV. Altatószerek. Hypnotica 

l. Savurcidck 
Alb:roman 
N oxiron 
Somben 

2. Barbitursav'-származélwlt 
Allylbarbamidum 
Barbituraium 
Dorlotyo 
Etoval 
Etovaletta 
Hypnoval 
Hypnoval-Calcium 
Novopau 

Sevonal 
Sevena.Ietta 
Scvenalil 

3. Barbitursav-származékok. 
kombimíciúkbnn 
Beiletoval 
Bellaid 

4. Intravénás altatók 
Intranarcon 
Novopan-natrium 

5. Hibernáciús szer 
Hibern al 

V. Epilepszia elleni sz erek. Antiepileptiea 
Diphcdan 
Neophcdan 
Ptimal 

l. Valeriána 
Hovaletten 
Legatin 
Medivaler 

Sa0erno 
Trimedal 

VI. Csillapítószerek. Sedativa 

2. Brómsók 
Calcium bromatum 
Neupon 
Pol)-,.brom 

Valeriana composita 
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VU. Alkoholizmus elleni szer 
Antaethyl 

VIll. A központi idegt•endszert izgató szerek. 
Excitantia ' 

Akted:ron 
Strychninum nitricuru 

IX. Helyi érzéstelenítők. Localanaesthetica 
Cofocain 
Corbocain 
Lido11ain 
Lidocain ---,- Ap.renalin 
N eotonocain ' · 

Neotonocain sine tonogcno 
üticur 
Pi tooain 
Tetracain 

X. A parasympathicus, cholinerg vég1részülélreket 
izgatók. Parasympathomimeiica 

Prostiohol 
'fonocholin B 

XI. A parasympathicus, cholinerg· végkészülélreket 
bénítók. Parasympatholytica 

Atropinum sulfuricum 
Bellafit 

Gast,ropin 
Novatropin 

XII. A harántcsílrolt izmok görcsét oldó szer 
Relaxil 

XDJ. A sima izmqk görcsét oldó szere1r. Spasmolytica 
Meristin 
Neotroparin 
Papaverinum hydrochlori

cum 
Perparin 

Rtenllgin 
Surparil 
Tropa.rin 
Teaparin combinRh\m 
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XIV. A légző- és vasomotor-központot izgató szerek. 
Analeptica 

l. Lobetin 
Lobelinum hydrochloricum 
Lobelin-Ingelheim 

2. Pentametazol, koretamid 
Corediol 
Oormotyl 
Tetracor 
Tetracor-Epherit 
Tetracor-Neacod 

XV. Digitáliszhatású 
Oarditoxin 
Ohinidinum .sulfuricum 
Digitalis drazsé 
Digitalis purpurea folium 

p ul vis 
Isolanid 

3. námfor 
Camphara cl eos a 

4. Koffein 
Coffenium natrium benzoi-

cum 

5, Ammónia 
Ammónia párna 

6. Spiractln 

anyagok. Cardfotonica ., 
La.naclari'n 
Nea-Adigan 
Strophantinum-G 
Strophantinum-K 
Strophosid 
Wenekebach 

XVI. A sympathicus, adrenerg végkészülékelm t izga
tók. Sympathomimetica érszűkítő1t:. Vasoconstricto

rica 

l. Adrénalin 
Tanogen 

~. ll-enila!kllamln-származt'ikok 
~phedrin inhalasol 

Epherit 
Pedroion 
Pulsoton 
Pulsotyl 
Sympathomim 

XVII. llrtágítók. Vasodilatatorica 
1. Salétromsav-észterelt 

Amylnitl'it párna 
Natrium nitrosum 
Nitromint 

2. SzcrYkh'Ollaf.Olt 
Atriphos 
Cm hormon 

262 

3. Teobromi.n, teofillin 

Diaphyllin venosum 
Diaphyllin ginteasum 
Rutophyllin 
Tensopan 
'l'cnsopan S. N. 

•• :~iikotinsav '· PerlférHis értágító 
Acidum nicotinicum Tola:wlin 
Neo-Peviton 
Panivcrin 8. i'llegll)'ugtatók, brilm·, jót!·, 
Peviton compasi tum· rodán-vegyületelt 

5. Sympathicus bénítók 
Agatheosan 
Alj o tlan 

Ergoscdyl Cholparin 
Kefalgin_ 1!1topurin 
Secadol Intraj od 
ReUergam J oUpapaverinthcosan 

.Jotlthcosan 

G. Ganglion-bénitóli 
Ncojodin 
Ni ton 

'l'EAB Ra.useclyl 
Rexameton Tensatrin 

VasalJroman 

xvm. llisztamin, antihisztaminok. Allm·gica. 

Ahistan 
Azulenol 
Dehist.in 
Histazolin 

P cremin 
l' ernavin 
Su:prastin 
Synopen 

XIX. Köptetők. Ex:pectorantia. Nátha elleni szerek 

l. Szaponinol~:, Ipccncuanha 
Rxpect.in 
Herba salvens 
Radipon 

2. Guajakol-esoport 
Ertgon 
Fagifor 

3. Nátha clleni szerck 
Anma tok 
Eplwdrin inhalasol 
NaphazoHn 
Naso"Famosept 
't'onadl'in 
N as o-Famosept 
Tonadrin 

XX. Asztma elleni szerelr. Antiasthmatica 

Asthmamit1 
Asthmolysin-Anasthim 
Asztilma clleni cigaretta 

l'ropylon 
Sol vasthmin 
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XXI. Emésztést előseg'ítő szerek. Stomachica 

ll. SttYJlótlók, {'llzimek 
Detacid 
Dipankrin 
Lu!mllin 
OptaciU 

2. Savküzömbösiti'ík 
Aluminium hydroxydatum 
Magnuzon 

XXIII. Epchajtók. Cholagoga. niájvédők. Hepatica 

t. Cholagoga 
Bilag\t 
nilocid 
Suprachol 

2. Hepatica 
Cholinchlorid 
i,';Iethionin 

XXIV. IIányáscsillapító. Antiemeticum 
Na utisan 

XXV. llashajtók. Laxantia 

l. Olajos hasllajtó 
Ricinns-olaj 

2. l' astagiJelet izgatók 
Art in 
Diahtx 
Fenolax 
PhenolpLhalcinum 
l'ilula Jaxans 
l'ilula purgans 

Pur go 
'l'axin 
Maltalax 

3. !lén 
Neocarbolax · 

4, l' égbéllüürités 
Glicerines végbélkúp 

XXVI. Adszorbeáló szm·el!.:. Adsorbentia 
~ Carbo mcdicinalis 

Tannocarban 

XXVII. Összehúzó szerek. Adstringentia 
B ur o fix Gingit.on 
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XXVIII. Visszértágulás elleni sz erei{. , Antivaricos a. 

;t. 

·.2. 

Aranyér elleni szerek. Haemorrhoidalia 
Hemorid 
Nodidd 

Posterisan 
Trombogcn 

XXIX. Htlgyhajtók. Diurctica 

Higanyvegyület 3. Triazin-származék 

Novurit 
Urafort 

4. l'izcl ctkiYálasztás elleni'ir-
zés1~, J{émhatás szabálrozása 

Diazol-származék Ammónium chioratum 
kalisalvens 

Fonurit Indigocarmin 

XXX. Vizeletfel'tőtlenítők. Urodesinficientia 

Acitetramin 
<Joenúamln 
Rexamethylentetrami.num 

Pitenyiium salicylieum 
Urocarmin 
Vestin 

XXXI. Jliéhi·e ható szet•e.b:. Utm·otonica 

al-

l. Secalc cornatum alkaloidák 

Ergarn 

2. Hnwphysis pars po~terior 
Glanduitrin 

Ergocristin 
Ergometrin 
Gynofort 
Nco-Gynofort 

3. lt'crtiitlenitölí, fluorcsökken· 
tiik, fogamzást gátlók ' 
Boragin 
Chioraeid 
Timidon 

XXXU. Nemi ösztönt fokozó szer. Aphrodisiaca 
Yohistrin 

XXXID. Röntgenkontra.sztanya.gok. Röntgenologica 

Tiilospekt 
Neos:pckt 

Novobarium 

265 



XXXIV. VéralYadást fokozók. Véralvadást gátlőJ,;: 

t. Véralvadást fokozók 
Calcium chioratum 
Fibrostan 
Natrium chioratum 
Stasigen 
Thrombofort 

2. \'1\ralvadást gátlók 
Heparin 
Natrium citricnm 
Peleutan 

XXXV. Vé1•képzők. :Haematopoetica. Mészpótlók 

l. Vas 
Athenstaedt oldat 
Athenstaedt oldat, arzénes 
Birohin 
Fercupar 
Ferroconstans 
Ferrocuprin 
Jferroplcx 
}ferrum protoxalatum 
Vas-Arsaton in 

~. Arzén 
Arsotonin 
Pilula roborans 
Strychnotonin 
Strychnotonin B 

3. 1!1ájkészítményck 
Neaperbepar 

4, Bu vitamin 
Vitamin Bu 

5, Folsav 
Folsav 

6, Iialeium-vegyiilctck 
CaJcimusc 
Calciphcdrin 
Calcium bromatum 
Calcium cilioratum 
Calcium laeticum 

XXXVI. Folyadékpótlók 
L S(J-oltlatok 

Natrium chioratum 
Ringer inj. 

2. U.:olloid-ol(lat 
Plasmodex 

xxxvn. Cu]Wl'készítmény 
Glucosum 

I. A-1'itamin 
Vitamin A 

XXXVIIT. Vitaminok 
Polyb6 
Vitamin B 1 

2, U-vitamin csoport 
Acidum nicotinicum 
Nikotinsavamid 
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Vitamin D 2 
Vitamin n. 

·Vitamin Ru 

3. C-vitamin, rutin '· l~-Titamin 
Rutascorbin Vitamin E 
Rutin 
Vitamin c •• H-l'itamin 

V i taplex K 

4. D-vitamin 1. l'olyvitamin-készitményelii 
Vitamin D, Caldea 

Vüamin A+D~ 

l, Thyreoidca 
Thyreoülea 

XXXIX. Organotherapia 
Hcxoestrol 
Hogival 

2. Chorion és szérum gonallo· 
tro)lhormon 
Glanduantin 
L utoerescin 

3, HypOJlhysis pars anterior 
Exacthin 

4, Hypophysis pars postm·ior 
Hypophysis pars posterior 

compositus 

~. JloiJieulns-ú.ormon, egyéb 
osr.trogénhnMsn készitrué
uyell; 
Akrofollin 
Depofolla.n 
Dienoestrol 
Glandubolin 

Menotheosan 
l'tiikrofollin 
Syntestl'if!-

6, Corpus lutcum, progesteroru 

Akrolutin 
Glanducorpin 

1. llim nemlltormon 

Anflrofort 

8, ilicllékvesekércg 

Decosteron 

9. nnsulin 

Insulin 
Zinkprot•Insulin 

XL. Hyperthyreosis e~eni szerek 
Basethyrin 
Dityrin 
Jodostrumit 

Kalium jodatum alkalisol
vcns 

~fetothyrin 

XLI. Szemészeti készítmények. Ophthalmica 
Dionin szemkenőcs 
N oviform szemkenőcs 
Ophtalmo-Fnmosept szem-

kenőcs 

U nguentum ophtalmicum 
album 

Ungneutum ophtalmicum 
flavum 

Bór-cink Smmkenőcs 
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_XLII. Bőrgyógyászati szerek. Dermatologica 
.Alsol 
Cadogel 
Carotamin 
Cinkoxidos vaselln 
Cinkoxidos kenőcs 
·Excoriatin 
"Higanykcnllcs 
Higanytapasz 
Higanyos kaucsuktapasz 
N eogranormon 
(llom-kaucsuktapasz 
O lomtapasz 

Sárga _vazelin 
Sudcol 
SzalicHsavas faggyú 
Szalicils;was kaucsuldapasz 
Ulcerosan 
Zenon 
Mycosid 
Novascabín 
Thioscpt 
Bórsavas vazelin 
Chlorocid kenőcs 

XLlll. Dőrvörösítők. Rubefacientia. Hólyaghúzók. 
Vesicantia 
Uustúrpapiros 
P&·emín 

XLIV. Fertőtlenítő sz erek. Desillficielltia~ Antiseptica 
l, Oxidáló szcrclr 

llY1)Cl'Ol 
Magnostcrin 
N co magn ol 

·2. lód- és bizmut-,·egyiilctek 
Dermaforinc 
Dermasept 
l!lntcroscptol 
Jódpárna 

:3. Illgany-vegyiiletek 
Famosept 

Hydrrn:gyrum oxycyanatum 
Sublima t 

4. lnwd-szappan 
Sterogenol 

5.' SebfertiítlenUűk 
Chlorocid sebhintőpor 
Superseptyl-urett 
Ultraseptyl-urea 

6, Toro({pasztilla 
J\·Icntanol 

XL V. Kemoterápiás sz erek. Chemotherapeutica 
•1. A malária gyógyszerei 

Oxypentil simplex 
PentHen 
Piasin 
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2. A_ lucs gyógyszerel 
Outarsi n 
Laryngobis 
J\'Iedobis 
Nilacid 

Novosalvan 
Revival 

3. Szulfonamidok 
Deseptyl 
Salvoseptyl 
Sulfagtmiddin 
Superseptyl 
Triaseptyl 
Ultraseptyl 

4. A tuberkulózis gyógyszerel 
Isonicid 
Tebaminal 
Tebaminal-natrium 

Tebaminal-neutrale 
Thiomicid 

5. Antibiotiea 
Beacillin 
Bismocillin 
Chioraeid 
Dihydrostreptomycin 
Ontcillin 
Penicillin 
l'olytricin 
Streptomycin 
Supracilliu 
Tetran 
Tetran B. 
'l'ctrinfan 

XL VI. Arzenobenzol- és fémmérgezés l:'lleni szer 
Dieaptol 

XL VIT. Féreghajtók. Anthelmintica 
Ascaricid 
Gentieid 
Piperaseat 

Oxyeid 
Santoninum 

XLVill. Nem specifilrns inger-protein terápia .. 
l. Állati fehérje 

Akto:protin 

2. Baktérium-proteinek 
N eurolysin l. 
N eurolysin II. 

N eurolysin III. 
Polysan 
Pyrago 

3, Uén 
!::i ulfolein 

XLIX. Sejtosztódást gát!6. Cystostatica 
Degranol 

L. lnfúzióS o'datok. Oldószerek 
Aqua destillata pro ~nj. 
Natdum chioratum tnJ. 
Natrium biearbonieum inj. 



Ada p ta 
·Caphosoin 
Cydonin 
Dcxmaltan 
T..acto B 
Laoterisan 
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LI. Aminsoav-készítmények 
Glutarec 
Methionin 

LII. Gyógytápszerek 
Maltiron 
Maltalax 
Maltosit 
O riza 
Predapta 
Zabpehely 

Lill. Vércukorcsökkentő 
Bucarban 

Gyógyszerkészitmények 
indikációk szerinti csoportosítása 

Ablactatio: Dicnoestrol, Glandubolin, R-cxoestrol, Hogival, 1\fikro
follin, Syntcstrin. 

Abortus: llabitualis: Depofollan, Dienoestrol, Chorigonin Ch., 
Glandubolin, Hcxoestrol, Hogival, Lutocrescin, Vitamin E. 
imminens: Domopon, Glanducorpin, Neo-Troparin, l'crparin, 
Traparin comb., incipiens: Chinin, Glanduitrin, inCompletus: 
Ergam, Ergometrin, Ergocristin, Gynofort, Neo-Gynofort, 
septiea: Famosept, Ncomagnol, Penicillin, I'olytricin, Supcr
septyl, Triaseptyl, Ultmscptyl. 

Abscessus: Chioreeid sebhintőpor, -kenőcs, Famoscpt, Be~tcil
lin, Oracillin, Penicillin, Superseptyl, Ultraseptyl. 

, Abscessus frigitlus: Isonicid, Tcbaminal. 
Abscessus pulmonum: Isonicid, Oracillln, Penicillin, Tcbamina.I, 

Supraseptyl. Tr~nspulmin, (Diapulmon} Ultraseptyl. 
Achylia gastrica: Acidum nicotinicum, Betacid, Dipankrin, Lu

kullin, Optacid, Vitamin C. 
'-l·' A ene: Akrofollin, Dienoestrol, JJ'crroconsta.ns arzénes, l1'crrum 

:protoxalatum arzénes, Glal).dubolin, Hcxoestrol, Rogival, 
Thiosept. 

AdtliSon·l>ór: Decosteron, Natrium -.- chioratum inj. 10 %, 
Vitamin C. ~ 

AiHpositás: Akrofollin, Androfort, Chorigonin, Glandubolin, Hogi
val, Novurit, Thyrcoidea tabl. 

Adncxitis: acuta: Caldum inj., Calcimusc, Oracillin, Penicillin, 
Superseptyl, Ultraseptyl, chronica: Aktoprotin, Calcimusc, 
{vérzés csctén) Calcium inj., Beacillin, Oracillin, Penicillin, 
Polysan, l'yrago. 

Agranniocytosis: l!'olsli.v, Neopcrhepar. Penicillin, Vitamin B 2, 

B,, TI 12 és C. Exathin. 
Aktinomy_cosJs: Penicillin, Superseptyl, Ultrase"Ptyl~~~" ·1:~·: 
Alkoholi~mns: Antacthyl, Aktedron. 
Allergia:·Acidum nicotinicum, Ahistan, Apara, Calcimusc, Caldum 

chloratum, Calc. lacticum, Dehistin, Naso-Pamosept, Pcr
novin, Suprastin, Tonailrin, Vitamin B 2 • 
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,\menorrhoeu: Akrofollin, Depofollan, Di_enoestrol, Hexoe'str.o~,. 
Glandubolin, GI;mducorpin, Lutocrescm, Menotheosan, Mik
rofollin, Syntestrin, Vitamin E. 

. .\naemia: hypochrom: Arsotonin, Athenstaedt, Ferroconstans,. 
Ferroplex, Ferrocuprin, Forr. protoxnlat tabi. Str:r,chnC!tonin, 
Vasarsotonin, hyperehrom: Folsav, Neoperhepar, VItamin B12. 

Anaphylaxia: Calcimusc, Caleipheddn, Calcium chloratum,_ 
Ephcrit, Tonogen. 

Angina follcularis: lásd Tonsillitis. 
Angina Ludovici: Beacillin, Hypcrol, Oracillin, Penicillin, Super

septyl, Ultraseptyl. 
\ngina pectoris• Achlum nicotinicum, Amylnitrit párna, Atriphos, 
' .Barbi turaium, Dilll)hyllin, Ergosedyl, ~~oval, Et?valc~ta,. 

Jod-papaverinthcosan, N atr. nitros., Nlton1 . N1trommt, 
Papaverin, Perparin, Redergam, Rutophyllln, S~venal,_ 
Sevemtletta, Strophanthin G és K, Tensopan, Tropann. 

Angina Plant- Vincenti: Bismoeillin, Cutarsín, Neo-Salva.rsan, 
Nilacid, Rcvival. 

. .\nglospasmus: Agatheosan, Etopurin, Niton, Paniverin, Papa-
verin, Perparin, Tcnsopan, Vasobroman. 

Antrax: Lépfene lószérum, Penicillin, Tetntn. 
Apoplexia cerebri: Glucosum 40%, Intrajod, Ncoj~din. 
Arrhythmia: Carditoxin, ChiniJin, Isolanid,_ Wenekebach thi. 
Arteriosclerosis: Agatheosan, Aljodan, Atriphos, B_ar"t;itura~um, 

EtoVal. Btovalctta, Jodpapaverintheosan, Nco]Odm, N1ton~ 
Paniverin, Sevenal, Sevenelotta., Vasobroman. 

Arthritis rhcumatica: Adtophosan, Amydosan, Eggosalil~ Gerosan~ 
Istopyrin, Natrium salycilicum, Opodelok, Pcremm, Rhco-
pyrin, Tofamid, Vitamin D,. ' 

Asphyxia: Corerliol, Lo\Jeünum, Spiractin, Tetracor, Tetracor
Epherit. 

Asthenia: Androfort, Arsotonin, De?ostefon, Feroconstans arzé
nes, Strychnotonin, Vas-Arsotomn, \ 1tamm C. 

Asthma bronchiale: Antiasthmatica, Ahistan, Atrop~n, _Asthll'!a
, mid, Asztma cigaretta, Astmolysin, <;Jalcimusc, _Calmphednn, 

Dehistin, l!:pherit, Rxactin, Rxpcotm, Pernovm, Propylon, 
Solvasthmin, Suprastin, Tetracor-Neocod, Tonogen. . 

Asthm-a ear'iliale: Depridol, Dolargan comb., Hcxalgon, Morphm, 
Strophanthin G és K. 

Atonia uteri: Ergam, Ergocristln, Gynofort, Neo-Gynofort·, Ergo-; 
metrin, Glltnrluitrin. 

Raseilow: Lásd: Hyperthyreosis. 
Blenorrhoea: OphÍJhalmo-Famosept, Penicillin, Supcrseptyl. 

272 

Blepharitls: Ophthalmo-Famosept, Ullg. ophth, 
Bronchitis: Ammonium chloratum, Coderit, Diapulmon, Dolargan, 

Erigon, Expeetin, F~tgifor, Herba Soh·ens, Radipon, Sup~ 
racodin, Tetnteor-N eo cod. 

Rronchotmcumonia: ntsmocillin, Corediol, Penicillin, Polysan, 
Snp1·acoüin, Superscptyl, 8ympathomin, Tetracor-Ncocod., 
'J'ctracor-Pulsoton, Transpulntin, lJHraseptyl, Vitanilu C. 

Careinurna mammae: Androfort, prostatac: Dieuocstrot Hex~ 
oestrol, S:yntestrin, Tentriculi: fájdalmas szakban: Depridoi, 
Ditlloscop, Dcgranol, Dolofort, Domatdn, Domopon, l\lorpllin. 

Caries: Ca-lcium chlon~tum, Calcium Ütcticum, Calcimusc, Vitamin 
C és D. 

()hlorosis: Lá:;J: Anaemia hypochrom. 

Cholecystit-is: Atropin, Biloeicl, Bllagit, Ditona.J, Gastropin, Nov· 
atropin, Papaverin, Penicillin, Perparin, Salvoscptyl, Hupra
chol, Troparin, Troparin comb. 
Epeutak fertőUenitésére : Hexamethylen tetramin, Peni~ 
cillin, Ultrascptyl. 

CI.Jolelithiasi;;;: Algopyrin, Depridol, Dolargan, Dolofort, Domo~ 
pon, Domatrin, Gastropin, Roxalgon, l\forphin, Papaverin, 
l'erparin, Sa.tvoscpt.yl, Steralgin, Troparin, Trop:trin comb. 

Chorea: .Arsotonin, Scvcnal, Scveneletta. 
Cirrhosis: hepatis: Cholinchlorirl, l<'onudt, l'liethionin, Novurit, 

Neoperhepar, Polybé, Suprachol, Vitaplex K. 

Colit-is: Gastropin, l~apavcrin, Penicillin, Perparin, Salvoseptyl, 
Sulfagmtnidin, 'J'ro:pa.rin, 'l'ropadn comb., Vitamin C. 

Collapsus: Corediol, Coffein; Pulsoton, Sympathomin, Tetracor
Epherit, 'ronogen. 

Coma: Aktedron, Coffein, Corcdiol, T,obelinum, Sympathomh1, 
Tctracor. Spiraetin. 

Coma lliabctica: 1nsullln + Ghicosum, StrophanUlin, G és K, 
Sympathomim. 

t:ombustio: A:mlenol kenőcs, Carotamin ]{cnőcs, ChlorociJ, Nea
granorrnon kenőcs. 

(lonjunctivitis: Aliistan (rt1lergica), Dehistin, (allergica), Pernovin 
(allergica), Suprastin (allergica) Ophthalmo-Famosept: Un!!. 
ophtlutlm: 

Cystitis: Acitctramin, Coerulamin, Famosept (öblítésre), Rcxa
methylentetramin, Isonicid, Penicillin,- Salvoseptyl, Su:pra
styl, Ultraseptyl, Triaseptyl, Urocnrmin, Tebaminal (Tbc.), 
Vestin. 

Dakr~·ocylltltis: Cm·otnmin. Ophthalmo-FamoHept. 
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Decompcnsatio: Digitalis készítm6nyek, Corhormon, Strophanthip.. 
Deenbitus: Azulenol kenőcs, Bórsavas vazelin, Oarotamin, Cink· 

oxidos }{enőcs, Dermasept, Neogranormon, 
Delirium tremens: Acid. nicotinicum, Etoval, Sevenal. 

Dermatitis: Alsol, Azulcnol, Oarotamin, Chioraeid kenőcs, Derma-
scpt, N eogranormon, Zenon. 

DiabeteS inslpitlns: Glanduitrin, Hypophysis p. post. camp, 

J)labetes mellitus: Bucarban, Insulin, Vitamin B, Zink-protinsulin. 

Diarrhoea: Hashajtó, majd Benecarbon, Carbo medicinalis, Sulfo-
guanidln, Tannocarbon, 

Diathesis exsudativa: Calciumusc, Oalcium bromatum, Calcium 
chloratum, Oalcium lacticum, Etovaletta, Rutascorbin, 
Rutin, Sevenaletta, Vitamin A, D., hacmorrhagica: lásd : 
scorbut. 

Diphtheria: Coffein, Coreidol, Diphtheria szérum, Dl:phth~ria ana
toxin csapadék, Famosept, Fulsoton Sympatho-mtm, Tet
racor, Vitamin O. 

Dysenterla: Ctubo medi~inalis, Ch1or.ocid, Do~atrin, Domopon, 
Neotroparin, Pcrparm, Sulfoguamdin, Tannm, Tannocarbon, 
Vitamin C, Vitaplex K. 

Dyshldrosls: Famosept Mycosid, Sterogenol, Ultraseptyl. 

D:vsmenorrhoea: Akrofillin, Depofollan, Dienoestrol, Glandubolin, 
' GlandlJcorpin, Hcxoestrol, Mcnotheosan, Meristin, 1\'Iikro

follin, Perparin, Steralgin, Syntm;trin, 

Dyspepsia: Benecarbon, Betacid, Ca.rbo medicinalis, Dipanluin, 
Lul;:ullin, Vitamin C. · 

Dystropbla adiposogenitalls: Glanduantin, J,utOcrescm, 
Dystropllia, izom: Dccosteron, Vitamin B1o Bo és E. 
Eclampsia: Etoval, Novurit, Sevcnal, Sevenalil, 

Eecema: Alsol, Cadogc!, Carotamin, Oalciumusc, Dermasept, Ste
l'ro::xcnol, Suprastin, Thlosept. Vitamin Bt és A. 

Embolia: Acid. nkotinicum, Heparin, Natr. nltrosum, Papave-
rin, Pelentan, Pcrparin. 

Emphysema: Corediol, Bpherit, Intrajod, Ncojodin, Transpulmin. 

Empyema: Famosept (öblltésre), Oracillin, Penicillin, Tebami
, 411~ nal, Triaseptyl, Superseptyl, Ultrasept:yl. 
Encephalitis: chron: Aktedron, Bellafit, Rtoval, Scopolaminum, 

hydrobromicum, Sevenal B •. 
Éffirtrriitis obi.: Acidum nicotinicum, Androfort, Glandtlbolin, 

Hogival, Paniverin, Tolazolin Vitamin, Bt, 
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Endocarditis: Digltalis, Penicillin, SuperseiJtyi, Ultraseptyl. 
Endocarditis rbenmatica: AmidazoiJhen, Natdum salicylicnm, 

Vitamin B1 és C. Rheopyrin. 
Endometritls: Fájdalomcsillapftó. Famosept (öblitésre), Glandu

corpin, N eomagnol, l'cnicillin, Superseptyl, Triaseptyl, 
Ultraseptyl. 

Entcritis: Acidum nicotinicum, Benecarbon, BeHafit, Betacid, 
Carbo medicinalis, Dipankrin, Lukullin, Sulfo-guanidln, 
Tannacar bon. 

Enuresis nocturna: Bpherit, Polybrom, Strychnin, Thyreoidea. 
Epidydlmitis: Ncurolysin, Oracillin, Penicillin, Polysan, Super 

septyl, Tria.septyl, Ultraseptyl. 
Epilepsia: Dfphedan, Epiphedan, Gineasum 40%, Ptimal, Sacfirno, 

Sevenal, 
Ery.sipelas: Beaclllin, Oracillin, Penicillin, Sertésorbáncszérum, 

SuperseiJtyl, Trlase:ptyl, Ultraseptyl. 
fH,'ágytalanság: Ferroplcx, Insulin, Vitamin B,. 
Facialis bénulás: Acitophosan, Eggosalii, Istopirin, Natr. salicyl., 

Tofamid, Vitamin B~, 
Fagyás: Az1llcnol kenőcs, Dienoestrol kenőcs, Ultraseptyl, Urea. 

Su:persc:ptyl Urea. 

Fel>ris puerperalis: .Analc:ptica, Famo.sept öblftés, Penicillin, 
Superseptyl, Ultrasep~yl. 

Fissura ami: Azulenol, Chlorocid kenőcs, Hcmorid, Ncogranor
mon, Nodicid, Nohacsa, Posterisan. 

Fluor albus: Boragin, Famoscpt, Glandubolin. Hogival, Stcro
genol. 

Furunculosis: Diabetes 1? -Penicillin, J'olybé, Tapaszolt, Super
scptyl, Ultraseptyl, Vitamin B, és Jh. 

Gangraena: Androfort, Atriphos, Glanduholin, Hogival, Peni
cillin, Tolamlin, Ultrase:ptyl Urea, Vitamin A és C. 

Gastritis: Áluminium hydroxydatum, Betacid :Rcncca.rb('n, 
Oarbo mrdicinalls, Gastropfn. Fepulsan, 

Gázoedema: Gázoedema szérum, Penicillin, SuperSCIJtyl Urea. 
Ultraseptyl Urea, 

•iingivitis: Gingiton, Hypcrol, Vitamin C. 
Glossitis: Acid. nicotin., Vitamin n •. 

Gonrrl10ea: J'enicillin, SuperseDtyl, Ultrascptyl, Triaseptyl. 

Gravivitns zavaraiban: Hormon, Vitamin D, E és K. 

HaematemcsJs: Calcimusc, Calcium chioratum inj., Neoperhepar, 
1'hrombofort, Vitamin C, 
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llacmaturia: Calcimusc, Calcium chioratum inj., Rutin, Rutas
corbin, Vitamin C. 

Hányásesillapitás: Atropin, Domatrin, Nautisan, Ncotroparin, 
Novatropiu, Scopolamin, Sevenal, Vitamin .B •• 

Hidradenitis: lásd furunculosis. 
Hordeoium: Bor-Zinc, Chlorocid kenőcs, O_phtalmo-l!~amosept. 

llyperaciditas: Aluminium llydroxydatum, Atropin, Bcllafit, 
Magnozon, Novatropin. Optacid. 

Ilyperemesis gral'i.durum: Bclloid, Glanducorpin, Insulin, Nauti
san, Neperhepar, Scvcnal, Vitamin A -és n •. Hibcrnal. 

IIrpcl'tilyrcosis: Arsotonin, Rasethyrin, Belloid. Dityrin, Etov!l'l• 
. Etovaletta, Metothyrin, Scvenal, Seveualetta, Strychnotomn, 

Vitamin A és B. 
llypcrtonia: Agatheosan, Androfort, Ergosedyl, Etovall, Etova

letta, Ilex-ameton, Intrajod, Jodpapavininthcosan, Natr. 
nitros. Neojotlin, Niton, Rausedyl, Redcrgam, Rutascor
bin, Sevenal, Scvenaletta, Tensatrin, VasoDroman. 

Hypoplasia gcnitalittlli: Akrofollin, Dcpofollan, Dienoestrol, Glan
dubolin, Hexoestrol, Hogival, Lutocrescin, Mikrofollin, 
Syntestrin, Vitamin E. 

Hypothyreosis: Thyreoidea. 

Hypotonia: Epherit, Pulsoton, l~nlsotyl, Sympatllomim, Tetra.cor, 
Tetracor~Epherit. 

Icterus: B11agit, Bilocid, Cholinchlodd, :insulin, 1\:Iethinoin, Nico· 
tinsavamid inj., Ncopcrhcpar, Polybé, Vitamin C, Vita-plex K. 

Inpctigo: Chlorocid kenőcs, Dermasept, Sterogenol. Thiosept, 
Zenon. 

Influenza : Chinin, Codcrit, Germicid, Hy(lrocodin, Istopirin. 
Kalmopyrin, Naso-li'amosept, l'hcnacctin, Superseptyl, Snp
racodin, Sympathomim, Tct.racor-Ncocoll, Triaseptyl, Ultra
scptyl, Vitamin C. 

Szöv/5(1ményelí: Antibiotilmmok ós Kcmotcrapcut.ikumok. 
lnsnU. cordis: Lásd; Decompcnsatio. 

Iscbias: Acitophosan, Algopyrin, Amydosan, Demalgon, Dolor, 
1stopirin, N atr. salicyl, Pcrcmin, Polybé, Rheopyrin, Steral~ 
gin, Tofamid, Vitamin B 1• 

Illimakt.m·ium: Androfort, Bclloid, Dicnocstrol, Etovaletta, Glall~ 
dubolin, Hexoestrol, Hogival, 1\fcnothcosau, l\Ieristin, l'lfikro~ 
follin, Niton, Sevenalctta, Syntcstrin. 

noiJlit.is: Lásd a Fluor ali)\\s. 
liret.inismus: Glntarec, 'l'hyrcoidca. 
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Codcin thi.. Codcrit, Hydrocodin, Ist.opirin, Sup-

Leukaemia: Arsotonin, Degranol. 
Lucs: Bismocillin, Cutarsin, Medobis, Novosalvan, Nilacid, Peni

cillin, RevivaL 
LU}IUS: 1\ícdobis, Vit;tmin D. 
Lymphogranuloma: Chlorocid, Degrano!, Dcscptyl, Superseptyl, 

Triaseptyl, Ultraseptyl. 
lUalaria: Chinin, Oxypentil, Pentilen, Ph1sin. 

lllalleus: Famospet, Neomagnol, Novosalvan, l'enicillin, Super
septyl, Triaseptyl, Ultraseptyl. 

Jllastit.is: Oracillin, Penicillin, Superseptyl, Triacillio,_ Unrascptyl. 
lllastoiditis: Oraclllin, Penicillin, Superseptyl, Triacillin, Ultra-

septyl. 
ltleniére-tiinot: :M:edivaler, Nautisan, Neotro:pMin, 'J'roparin. 
ltloningitis cpid: Penicillln, Superseptyl, Tebaminal, Ultra.scpt.yl. 
ltlenonliagia: Akrofollln, Gla.nducorpin, Hogival, Vitamin C. 

Vitaplex K. 
ltletrormthia liacmorrbaglca: Ergam, Ergocristin, Ergomctrin, 

Glanducorpin, Gynofort, Neo-Gynofort, Vitamin C. 
ltlctcorismns: Atropin, Benecarbon, Carbo mcdi(',inalis, Lnlwllin, 

Neo-Troparin, Papaverin, Perparin, 1'roparin. 

lUigrain: Algopyrin, Amidazophen, Antineura1gica, Azophcn, 
Azophenum coff. citr., :Harbamid, Coffein, Demalgon, Dia
ph;~•llin, Dienoestrol, Dolor, Ergoscdyl, Glandtlbolin, Hcxo
estrol, llogival, Istopirin, Kalmopyrin, Karil, . Kcralgin, 
Nitromint, Redergam, Secadol, 'l'onsopan. 

Myalgla: Algopyrin, Amydosan, Dcm!tlgon, Dcmalgonil, Eggo~ 
salil, Hungaronal, Istopyrin, Na.tr. salicyl, Rhcopyrin, Htc
ralgin. 

Jllyocardit.is: Atri:Phos, DigitaliS, Oracillin, Pedrolon, Penicillin, 
Pulsoton, S(;rychnin, Vitamin n, és C. 

Uyo}Jathia {'.ordis: Corhonnon. 
Jllyxoetlema: Glutarec, Thyreoitlea. 
Nephl'itis: Amida.l\Ophen, Diaphyllin, Digltalis, Pu!soton, Stro~ 

phanthin, 'l'ctracor, Viiamin C és P. 

Nephrolitiliasis: Dema.lgonil, D,rprirlol, Domatrin, Dolargan, 
Gastropin, Hypanodin, 1\iorphin, .Ncot.ropariu, l'a.p·avcrin, 
l'crparin, Steralgin, 'rroparin. 

Nephro~js: Diaphyllin, Strovha.nthin, ~l'h~·rcoidca, - Urofort, 
NephrosC!erosis: I,ásd; Hypertonia. 
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Neuralgia: Acitophosan, Algopyrin, Cofocain, Demalgon, Dölor, 
Eggosalil, Istopirin, Kalmopyrin, Natr. salicyl., Steralgin, 
Tofamid, Vitamin Bh Bto·l 

Nourasthenia: Arsotonin, Belloid, Etovaletta, Feroconstans ar
zéncs, Hovaletten, Legatin, Medivaller, Neupon, Polybrom, 
Sevenaletta, Vitamin B 1 és O. 
se:xnalis: Androfort, YoJüstrin. 

Neuritis: Algopyrin, narbamid, Depridol, Dcmalgon, Dolargant 
Dolor ...._'{eurolysin, :Polybé, Rheopyrin~ Stcralgin, Vitamin B 1• 

Neurosis: Acid, uicotinic., Albroman, Dorlotin, Etovalctta, Poly-
brom, Sevenaletta .. 

Nodus haemorrhoidalis: Azulenol, Hemorid, Nodicid, Posterisan. 
Obesitas: Glanduantin, Thyreoidea. 

Obstipatio: Artin, Benecarbon, Dialax, Fenolax, Phenolphthalein. 
PH. purgans, PH. laxans, l'urgo, Ricinusolaj, Taxin. 
spasmus eset6n: l>apaverin, Pcrparin, Troparin, Tropariu 
comb. 

Oedema earil.ialiil: (lásd: Decompensatio) Novurit, J.J'onurit. 
~ gJottitis: Calcium chlorat., Calcimusc, Tonogen, 

pnlmonum: Ghteos. 40%, Morphinum, Strophau~in. . 
Uuincke: Calciphedrin, Calc. chlOl'a~ .• Dionoostrol, Ephe
rit, Glandubolin, Ilexoestrol, Rogival, SymJmthomhn, 
Syntestrin, Tllyreoidea. 

Osteomalada: Calcimusc, Calc, chlorat., Cale. hiet., Caldea, Vita
min A + D, Vitamin D. 

Otitis media: Chioraeid sebhiutőpor, Oracillin, Penicillin, Super
septyl, Triaseptyl, Ultraseptyl. 

Oxyuriasis: Ascaricid, Genticid,, Oxycid. 
4'ankreatitis: Atropin, Domatrin, ilforphinum, Penicillin, ·Pul

soton, Strofantiu G ós K, Sympathomim. 
t•arutysis agitans: Lásd: Encephalitis. 

Parametl·itis: Bismocillin, Calcimusc., Calc. chlorat., Ncutroparin, 
Oracillin, l'cnicillin. 

ParKinsonismus: Lásd : Encépllalitis. 

Pellagra: Acid. nicotinicum, Nikotinsavamid, Vitamin n •. 
Pemphigus:: Dienoe.3trol, Glanduboliu, Hogival, Hexoestrol, N eo-

o.t:Perhepar, Polybé, Syntestr.l,p, Vitamin C t-s B. J!Jxacthin. 
Perieurditis: Digitalis, Hydrocodin, N~ttr. sa,licyl .. Supracadin, 

Vitamin C. 
Peritonitis: Penicillin, Pulsoton, Streptomyciu, Superscptyl, 

Sympathomim, Tetran, Ultrascptyl. · 
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Perui o: Lásd : Fagyás. 
' ' 

Pertussis: Chlorocld, Etoval, Etovaletta, Expectin, Hydrocodin 
·-1 Pertussis vaccina, Sevenal, Sevenalctta, Snpracidln, Tetran. 
l'haringitis: Acitophosan, Codcrit, Fagifor, Germicid, Istopirin, 

Kalmopyrin, Natr. salicyL, Tetran. 
Phlegmone: Burofix, Chlorocid sebhintőpor, Penicillin, Ultra-

se:ptyl. · 
Pleuritis sicca: Eggosalil, Istopirin, Natr. salicyl., 

exsudntiva: Caleimuse. Calc. chlorat., Novurit, Urofort. 
~ purulenta: Bismocillin, Penicillin, Superseptyl, Ultra

septyl. 
Pncumunia: Bismocillin, Mustárpapíros, Oraclllin, Chlorocid, 

Penicillin, Pulsoton, Stro:phanthin, Supracillin, Supersep~ 
tyl, Salvoseptyl, Sympathomim, Triaseptyl, Tetrán, Ultra
septyl, Vitamin C. 

l'olyneuritis: Lásd Neuritis. 
Prostata carcinomn: Dienocstrol, Hcxoestrol, Syntestrin, 

~ hypcrtrophia: Androfort. 
Prostatitis: Oracillin, Penicillin, Supcrseptyl, Triaseptyl, UJt.ra

sc:ptyl. 
l'ruril!;o: Ahistan, Arsotonin, Calc. bromat., Dehistin, Pernovin, 

Strychnotonin, Suprastin. 

l'ruritus: Calcimusc, Calc. bromat,, Calc. chlorat. Dienoestrol, 
Etovaletta, Glandubolin, Hexoestrol, Hogival, Hovaletten, 
Legatin, Morphin, Polybrom, Syntestrin. 

Psyehasthcnla: Glutarec. 
Pyelitis: Coerulamin, HeXam. tetramin, Oracillin, Penicillin, Salvo-

septyl, Suprascptyl, Ultraseptyl, Vestin. 
Pynria: Salvoscp~yl. 
Rachitis: Calcium, Caldea, Vitamin A + D, Vitamin D. 
Raynaud-l~:ór: Acid, nlcotinicum, A.krofollin, Atriphos, Dienoestrol, 

· Glandnbolin, Hexoestrol, IIogival, Papaverin, Syntcstrin, 
Tolazolin. 

Rcconvaleseentla: Arsotonln, Athcnstaedt, l!'errocuprin, Ferro
plex, Ferrum protoxa-latum, l'olybé, Strychnotonin, Vitamin 
13 1 és C. 

Uheumatismus: Rhcopyrin, Szalicylátok. 
Ubinitls: Ahistan, Anara., Calcimusc, Calcium chlorat., Calcium 

Iact., llistazolin, Naphazolin, Pernovin, Suprastin, Tona
drin, Tonogcn. 

Röntgen-csömiir: Acid. nicotinic., Neopcrhepar, Vitamin Bh 
n,-n. és c. 
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Scarlatina: Beacillin, Oracillin, Penicillin,- SupracHlin, Vörhcuy
szérnm. 

Schizophrenia: Insnliit, Tetracor (shock-thcrapiHwz). 
S'-'JCrosis mnltiplex: Chinin, Isonicid, Natr. thiosulf., Ncurolysin, 

Ncoperhepar, Nicotinsavamid, Vitamin E. 
Srorbut: Rutin, Rhutascorbin, Vitamin C és P. 
S~psis: Penicillin, Superscptyl, Triaseptyl, Ultraseptyl. 
Slwck: Camphor, Coffein, Corediol, Pulsot.on, Sympathomim, 

Tctracor, Tonogen. 
Simonds-kór: Decosteron. 
Scborrhoeu: Sterogenol. 
Spasmophylla: Calcimusc, Calclum chlorat., Calciurn Jact., Yif.a

min D. 
Sprue: Folsav, Nikotinsavamid, Neopcrhepar forte, Vitamin B,.. 

Sterilitas: Dienocstro l, Glandubolin, Glanducorpin ( + Th~'l'CO-
idea), Rexoestrol, ilogiv al, Lutocrcscin, Syntcstrin, Vitamin E. 

Stomatitis: Acidum nicotinicum, Gingiton, Hyperol, Vitamin C. 
Sipltilis: Lásd: Lucs. 
Szülés: Fájdalom-csillapító: Dolargan, Dolargan comh., Dolofort 

Steralgln. - Pájás-elősc~ités: Chinin, Glanduitrin. - Vér
zés csillapítás : l!lrgam, Ergocristin, Ergometrin, Gynofort, 
Neo-Gynofort. 

Tubrs dorsalis: Bismocillin, Cutarsin, 11-[edobis, Novosalva.n, Neo
Tonocain, Nilacid, Pyrago, Revival, Strychnin. 

'!'ucllyt~ardia paroxysmalis: Atriphos, Carditoxin, Chinidin, Chinin, 
Digitalis-1<ésllitmények, Strophantin. 

Tenesmus: Dolargan, Dolargan comb., Dolofort, Domopon, Nco-
troparin, Papaverin, Steralgin, Traparin comb, 

Tetania: Calcimusc, Calc. chlorat., Rela.xyl, Vitamin D. 

Tetanus: Etoval, Relaxyl, Sevmml, Tetannsli sr.érum. 
TliromboJHlnia: Folsav, Vitamiu.-C és K. 
Tbromb'osis: Heparin, Peleutan 

- coronaria: Atriphos, Atropin, Etoval, Jodpttpavcrintheo
san, Morphinum, Scvenal, Strophantllin. 

Thrombosis cerebri: Aljodan, Intrajod, Júdpap~wcrintheosan, 
Neojodin. 

Tonsillitis: Beaclllin, Tiismocillin, Chinin, Dema.Igon, Eggo~alil, 
Jramoscpt., Hypcrol, Istopirin, Kalmopy.~;in, Oracillin, Peni
cillin, Supracillin, Superscptyl, Triaseptyl, Ultraseptyl. 

Triclwmonas fluor: Boragin, Famosept, Sterogcnol. 
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Tub~rculosis:· Kemoterapi ára 1 Isonicid, Streptomycin, Tebaminal, 
Hae:riwptoe: Calcimusc, Calc. chlorat., DomatriJl, Domo_pon, 

Tetracor-Neocod, Vitamin C., Vitaplcx K. 
Intestini: Neo-Troparin, Papaverin, Perparin, Tropnrin, 

Traparin comb. 
Izzatlás ellen:· Atropin, Novatropin. 
Köhögéscsillapító : Codein, Codcrit., Hydrocodin, Supra-

codin. 
Lázcsillapltásra : Amidazophen, Eggosa.lil, Istopirin. 
Roborálásra: Arsotonin, Athenstaedt, Ferroconstans, F.erro
plex, Ferrum protoxalat;., Neoperllepar, Pil. roborans, Stn•c-

hnotonin, Vitamin A, B és C. 
Typhus abdominalis: Amidazophcn, Chlorouid, Germicid, Tetran, 

Vitamin C. 
Ulcus corneae: Dionil1, Noviform-Zinc. - curis: Androfort, Azu

lenol, Ulcerosan-pólya. 
ventriculi : Alum. hydroxyd., J~ellafit, Tielletoval, Dicno

estrol, Gastropin, Ghtndubolln, Hexoeíltrol, Hogival, 
Neotroparin, Novatropa.rin, l'apavcrin, Pcpulsan, Per
parin, Sevenal, Syntestrin, '.r_roparin, 'l'roparin comb. 

Uraemia: Natr. chlorat., Ringer-oldat, Strophanthin. 
UrtiNuia: Ahistan, Calcimusc, Calciphedrin, Calc. chlorat., Cnlc. 

lact., Dchistin, J;'ernovin, Suprastin. 
Varicositas: 'l'romhogen, Ulcerosan-pólya. 
Uretluitis simplex: Cocrulamin, JTexamethylentct.ramin, Tetrán, 

Vestin, Ultrascptyl, Urocarmin; 
- uonouhoiea: Penicillin, Superseptyl, Triaseptyl, Ultra

septyl. 
Vize.let-fcrtötlcnités: Hexamethylentctramin, Urocannin, Vestin. 
Vérzfscsillupitíis: Calcimusc, Calc. chlorat., Fibrostnn, Rutin, 

Stasigen. Vitamin C és K. 
l'itinm cor!lis: Lásd: Decompensatio. 
Xcrosis conjundhnc: Vitamin A+ D. 
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I. A SEGÉLYNYÚJTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS 
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI 

a) A mé1·gező anyag további behatásának megaka
dályozása. Pl. a roérgezettnek a világitógá.zzal szeny
nyezett helyiségből való azonnali eltávolitása, vagy 
ha ez nem lehetséges, ajtók, ablakok kinyitása és a 
gázömlés roegszüntetése, mérgező anyaggal szeny
nyezett ruházat ~evetése stb. 

b) A szervezetbe (gyomor-bél), vagy a testjelületn3 
jutott, de onnan még jel nem szívódott mé1·eg eltávolí
tása, kémiai vagy fizikai úton való á1·talrnatlanná tétele. 
Pl. gyomormosás, hashajtás, antido tum, adszorpciós 
terápia (caTbo activatus), a bőrről való letörlés, le
mosás, hatástalanítás. 

o) A má1· felszívódott mé1·eg hatástalanítása. Pl. 
egyes fémvegyületek esetén Dicaptol, nátr. tioszidfát 
irij. stb. 

d) A mérgező anyag által okozott funkciózavarole 
megszüntetése (légzés, kerillgés stb.). 

e) A méreg eli1ninálásánalc meggyo?silása. Pl. 
vizeletkiválasztás fokozása. 

f) Az életfolyamatole jennta1·tása (folyadék, táp
lálóksziUcséglet). 

g) A szövődmények elhá1·ításct vagy azok gyógyításct 
(pneumonia, decubitus stb.). 

h) Gondos ápolás és felügyelet. 
A sorrend az a) pontot kivéve esetenként változ

hatik, a mérgezett lillapotának ós a körülményeknek 
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Rövid' vezérfonal a leggyÍ.korlbb he-veny mérge11ések 
orvosi elsisegélynyújtásáhoZ és gy~gyi~ii~ához 



megfelelően. Így ha a legfontosabb vitalis funkciók~ 
mint légzés vagy keringés veszélyben vannak d) 
pont, úgy az a) ·pont után azonnal ezek elhárításá
hoz fogunk s csak ezután a b) és c) stb. pontokban 
foglalt feladatokhoz. 
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II. ÁLTALÁNOS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOR 
1. Per os mérgezés esetén 

a) Nem mm·ó' mé1·gek esetében: gyomormosás 
vagy hánytatás. Szükség esetén, pl. darabos, a gyo~ 
roonnosó csövet eldugaszaló gyomortartalomnál 
előbb hánytatás, utána gyomormosás. Csak hány· 

. tat~s a gym~ormosást csak kivételes esetekben pó· 
tolJa! Ezutan 3-4 dl 8-10%-os magn. sulfuricum 
vagy natr. sulju1·icum olda tá ban, esetleg keserűvíz
ben 1-2 evőkanál cm·bo activatus-t (carbo med.) 
~zuszpendálun1c és azt a rn~rgezettel megitatjuk, 
illetve a szandán át a gyomrába öntjük, A gyorsabb
hatás elérése végett beöntést is adhatunk. 

Ha valamilyen okból sem hánytatást, sem gyomor 
mosást 'nem végezhetünk, úgy legalább valamilyen 
vegyi vagy fizikai antidaturnot ( ca1·bo activ. J és 
hashajtót adunk. 

",b) l\1a1'Ó mérgek esetében (lúgok, savak):- Nem 
hanytatunk l A gyomormosás a súlyosabb esetekherr 
kockázatos és nagy jártasságat igényel. Carbo acti
v~tus-t Se:J?l adunk, vaJamint hashajtó sem szükséges. 
M1vel a t1sztán maró mórgek, mint sósav, kénsav, 
salétromsav stb.,. valamint a káli- és nátronlúg, 
szóda, hamuzsír stb. csaknem teljesen a töménysé
güknél fogva roérgezők, úgy máJ:' pusztán hígft,~ssal 
is, pl. sok víz itatásával is nagy részben hatástalanít
haták. Még tökélotesebben járunk el, ha a vizet sav
mérgezés_ esetén · enyhén lúgositju:k, lúgmórgezésnél 
savanyitJ uk. A legjobb a tej, különöscn ha 1-2 tojás
fehérjét is belekeverünk, mivel nemosak higít, hanem 
zsír- ós fehérjetartalmánál fogva vegyileg is köti a 
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· lúgot vagy sava t, ezenkivül bevonó tulajdonságával 
védi a felmart szövetekct is. Használható mint anti
dotum a növényi olaj és tisztán a tojásfehérje vagy 
egész tojás is. Ha tej nincs azonnal kéznél, úgy elő
ször a mindig rendelkezésre álló vizet használjuk. 
A maró mérgezett rendszerint kihányja lit nyújtott 
antidaturnot s ez igen kedvező, rnert a többszöri, 
ismétlődő hányás és ismételt antidotum adása (kb. 
1-2 lit.) tökéletesebbé tes:ú a hígitást, hatástala
nítást éR a gyoroormosást is pótolja. A maró mérge
zések nagy fájelalommai járnak és :így shock-ot okoz
nak, ezért az erélyes fá,jdalorrlcsillapítás (1-2 cg_ 
mm·jin) feltétlenill szükséges . 

A hú/nytatás indikációjet : 1. ha gyomormosó ké
szülékünk nincs, 2. ha kontraindikált a gyomormosás,_ 
3. ha a gyomox·tartalom darabos és a szondát eltö
mesv.eH, 4. ha a gyomormosás valamilyen okból ki
vihetetlen, pl. ellenállás, delirium. 

A hánytatás fontosabb leontraindikációi : l, eszmé
letlenség, kóma, 2. collapsus, 3. trisrous, görcsökt 
4. maró mérgek, 5. hacmatemesis, haemoptoe, 6. 
tüdővizenyő, 7. egyéb, mint : előrehaladott terhes
ség, magas életkor, nagyfokú hypertonia, cachexiat 
legyengülés, dekompenzált s'zívbajok, koszorúér
megbetegedés·, aneurisma. 

A gyomormosás fontosc~bb lcont1·ainclikációi : l~ 
aorta aneurisma, 2. a nyelőcső vaTicositása ( cirrho
sis hep.), 3. gyomorvérzés, 4. súlyos roarómórge7_;és, 
5. tüdő- és gégevizen y ö, 6. nyelőcsőszűkület, 7, légző. 
és érmozgató központ fenyegető bénulása. 

Gyomm·mosás: ismert rollszabály szerint ~ind
addig; núg a mosóviz teljcsen tisztán ürül ki. Atla
gosan 5-1 O l vízzel. 

Hánytatás. Egyszet·íí, >r~n. házi elfá1·ásolc : l. a garat 
izgatása, csiklandozása, ujjal vagy tollal, 2. langyos· 
víz itatása és gaTatinger, 3. langyos szappanos, olajos, 
zsh·os vh itatása és garatingcr, 4. kh. 5%-os langyos 
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konyhasós víz itatása és garatinger. Tilos· kalomel-, 
szublimátmérgezésnél, viszont ezüstnitrát mérgo
zósben nemcsak hánytató, hanem antidotum is. A 
folyadék mennyisége 3-5 dl, többször megismétel
hető a szükséghez képest. Gyógyszeres hánytatás: 
l %-os cuprum sulju1·icurn oldat evőkanalanl.:ént 
2-3 percenkint, mig a hányás bekövetkezik, leg
feljebb 100 g oldat ! Tilos a gyulladásos vagy felmart 
gyomornyálkahártya esctén. Gyorsan és biztosan hat 
az apamarjin 0,01-0,02 g (I-2 cg) mennyiségben 
subcutan. Apomorfinos hánytatás után a mérgezett 
~-1 óráig m.egfigydendő, mert néha shock, collap
sus követheti. 

2. Inhalációs mérgezés (mérges gázok, gőzök) 
l. A mórgezettet a szennye7.ett légkörből azonnal 

eltávolitjuk, a terepen gázálarcot adunk rá. Ha ez 
nem lehetséges, úgy· a helyiség ablakát, ajtaját ki
nyitjuk a ·levegő kicserélése végett. 2. A gáv.zal telí
tődött ruházatot levetjill.:, a mérgezettet meleg 
takarókkal betakarjuk, mclegítjük, óvjuk a fázástóL 
Esetleg egy csésze meleg teát, kávét adunk inni. 3. 
Teljes nyugalmat rendelünk.el. 4. Szükség esetén, ha 
nem kontraindikált (savas, maró, fojtó gázok), mes
terséges lélegeztetést végzünk. 

a) Bavas, ma1·ó, fojtó gázok, gőzöle esetében : A 
fentieken kivül a szemet lehetőleg lang;yos, tiszta 
vagy 2-3%-os nátriumbikarbonátos vizzel kimos
suk, ammoniák gőzök esetében tiszta vízzel, utána 
esetleg 2 %-os prokain ( cocainum novum)· oldat 2-3 
cseppjével a fájdalmat megszüntetjük. A szájüreget, 
garatot, esetlog orrjáratot hasonlóan tiszta vízzel 
vagy 2-3 %-os szódabikarbonátos oldattal öblít
tetjük ki. A kinzó köhögést, sternumtáji fájdalmat, 
opref:siós panaszokat 2-3 ctg etilmorfinna.l, ]codein
nal, vagy l cg marjinnal szüntcthetjük. meg. Eny
hébb panaszok esetén 2-3 cg leodein és 0,3 g Amid~ 
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azofen vagy l tabletta Bm·bamid is elegendő. A 
felső légutak izgaimát enyhíti a konyhasós, vagy 
2 %-os nátriumbikarbonátos oldat inhaláció ja. Súlyo
sabb mérgezés esctén S?.ámítanunk kell a felső vagy 
alsó légutak lwmolyabb ártalmára, m.int bronchitis, 
pneumonia, tüdővi?.enyő s e?.Drt 24-----:-48 óráig a mér-, 
gezettet súgorú nyugalomban, megfigyelé~ alatt kell 
tartanunk. Profilaktikus célból penicillint is ad
hatunk. 

A toxikus tüdővízenyő megelőzésénél, kifeflődésénél, 
gyógyításánál követendő eljárásoka-t lásd alább.] 

3. Toxikus tüdővizenyő 
Megelőzése : Teljes nyugalom, teljes mozgási tila

loml A nyugalmat 2-3 cg etUmorjin, vagy l cg mm·
finnal biztositjuk A legtöbb esetbon ba1·biturát is 
elegendő. A beteget a fázástól, didergéstől óvjuk 
meleg takarókkal, melegitéssol, mérsékelt monnyi
ségű meleg, kevés alkoholt tartalmazó italokkal. 
Profilaktikusan adunk két Íír.ben 10 ml calc. gluco
nicum, calcirnusc injekciót i. musc., valamint 20-40 
ml 40 vagy 20%-os dcxtrózt i. ven. Ha 24 óTán belill 
semmi gyanús tünet nem jelentkezik (s?.apora légzés, 
Clyspnoe, enyhe cyanosis), úgy-'a nyugalmat kivéve 
mindcnt elhagyunk, de még legalább 24 óráig szigorú 
megfig;velés alatt tartjuk. 

Kezdődő tüdővizenyő kezelése. Kalcium injekciót 
nem. adunk, vagy legfeljebb egyszer 10 ml-t. Ha a 
mérgezett Vérnyomása nem alacsony, nincs collap
susban, arca és látható nyálkahártyái kékeslivid 
cyanosist mutatnak, úgy 200-300 rol vért bocsátunk 
le óvatosan, utána 30-50 ml 20-40%-os dext1·ózt, 
majd % mg sztrofantint adunk i. ven. és oxigén be
lélegeztetést alkalmazunk. A szükségnek megfele
lően a vérlebocsátá..oqt egyszer, a dextróz injekciót 
kétszer, a sztrofantint és oxigén belélegetetést több
ször megi>;mételhetjük. 
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A kifeilődött t;xikus tüdőv·izenyő kezelése. Úgy a 
kezdődő, a fenyegető, valamint a kifejlődött toxikus 
tüdővízenyő terápiájának elve : l. a toljes nyuga
lom, s ezáltal roinimális oxigénszükséglet mcgterem
tóse, ·2. ennek az oxigénszükségletnek biztosítása, 3. 
a szív munkájának megkönnyítése, amelyet a kis
vérkörbcli 0 pangás, a vér viszkozitása, besűrűsödése 
stb. terhel, 4. a szív munkaképcsségének fokozása. 

Kifejlődött toxikus tüdővizenyőnél kalcium in
jekciót nom adunk, hanem ha a vérnyomás nem ala
csony, az ai'C és látható nyál1mhártyák kékesli viden 
cianot:ikusak (kék cyanosis}, a vénák teltek, úgy elő
ször vérlebocsátást végzünk (250-500 ml}, majd 
40-50 ml 20-40%-o.s dextrózt adunk i. v. % mg 
sztmfantinnal együtt. Ezután hosszabb időn át(%-
2 óra} oxigén bolélegeztetóst alkalmazunk. Ha szük
séges, a dextróz injekciókat megismételjük," a vér
lebocsátást csak kivételesen és csak kisebb mérték
ben. A lebocsátott vér összmennyiségc a testsúlyhoz 
viszonyítva· ne haladja meg a 400-600 ml-t. A 
sztrofantint ellenben 6-8 óránkint ismételjük meg 
és szükség szel'int az oxigén belélegzést. is. J\fester
séges lélegeztetés és adren~lin tilos. Ab b~n ~z e~et,; 
ben, ha a mérgezett arca sapadt vagy szurkes sz~u 
(szürke cyanosis}, vérnyomása alacsony, apathiás, 
lógzése lihegő, a vérlebocsátás tüos, mühiba ! Ilyen
Imr csak excitánsolmt, oxigén, esetleg cw·bogen (95% 
0 2 +5% 00 2 ) inhalációt alkalmaiun.k. A n;yuga~om 
és melegen tartás fokozottan kötelező. Profilaktiku
sarr penicillin mindig adandó. 

4. A testfelületre; bőrre, ruházatra jutott 
mérgező anyag esetén liövetertdő eljárások 

.MÚgoző anyaggal szennyezett folsö- és alsóruhát 
vagv lábbelit azonnallevetjük s a bőiTől az anyago t 
olt~Volítjuk. A levetett ruhát csak mosús, tis7.títás~ 
méregmentcsítés után szabad ismét felvenni. 

A· testfelületre, bőrre került mérgező anyagot htb 
az maró méreg volt, úgy- ha ké>mél van- rongy
gyal vagy más alkalmas anyaggal felitatjuk, utána. 
a bőrfelületet sok vízzel lemossuk, de ha azonnal 
kéznél van, legjobb itt is a tej. Ezután olajjal, zsírral 
bekenjük és bekötjük. N em maró :niércg esetében, 
ha az ví:1.ben oldható, akkor sok vízzel; :>;sírban,. 
lipoidokban oldhatókat pedig felitatás után oldó
szerrel, pl. alJrahol (den. szesz is jó), benzin stb.-vol 
mossuk le. A lemosá:mál. az oldászert bőségcsen hasz
náljuk, mert kevés oldószer inkább árt, mint hasznáL 
Kivételt csak néhány anyag képez, mint pl. oltott 
mész, melyet olajjal távolítunk -el. 

5. Szembe jutott mérgező anyag esetében 

:Folyékony halmazállapotú marómérgcknél bő
séges vízzel mossuk ki a szomet, utána 2-4%-os. 
prokain oldatot, majd l-2 csepp pa1'nffin/tW~< liqui~
dum-ot cseppentünk be. Szilánl halmazállapotú maró 
mérgcknól előbb érzéstelenítünk, majd a szilárd ré
szecskéket olajos tupferrel, cslpesszel eltávolítjuk,_ 
utána a szemct kimossuk és pa1·ajinolaiat cseppen
tünk be. Maró hatású vagy ingerlő gőzök, gázoknál 
tiszta vízzel, savas természetüeknél esetleg \2%-os 
nátriu1nkm·bonútos oldattal mossuk ki a s:;-;emet. Utána 
a fájdalmat 2%-os p1'Cdcain oldatttil szüntetjük. 
Egyéb anyagoknál vízzol való bőségos mosás. Pár' 
anyagnál különleges beavatkozás szüksóges, pL 
mész, 1nésznitrogén, foszf01' stb. Ezeket l. címszók 
alatt. 

6. Parentmaiisan bejutott mé1•gező anyag 
esetében 

a) Subcutan ini. : ha végtagon történt és móg 
.nem szívódott fel, úgy az inj. felett leszorítást vég~ 
zünk, az inj. helyét. sebészileg feltárj ul-c, _ldvérc:1.tet~ 
jük és a lcszorítást szakaszosan megszüntetjük. Már 
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.azzal is sokat segítünk, ha a felszívódást 1- ésleltet
jük, úin. lesZorítás, hűtés jégzacskóval vagy klór
etiles fagyasztássaL Adrenalinos (erősen higí-tott !) 
körülfecskendezés is használhat, viszont oxidáló stb. 
"ellenszerekkel" való infiltrációnak egyes eseteket 
kivéve nincs nagy gyakorlati értéke. 

b} Intramuscular_is inj. : vizes oldatok gyorsan 
szívódnak fel s igy a roélyreható sebészi feltárásnak 
nincs sok értelme, a felszivódást késleltető eljárá
-sokat megkísérelhetjük. Olajos oldatok, szuszpen
ziók esetében, ha komóly méregmennyiségről van 
szó, a sebészi feltárás szóba.jöhet, előzőleg azonban 
tegyünk kisérletet vastagabb tűvel való kisz-.ívással. 

c) Int1·avénás- inj. : közvetlen az injekció után, 
amikor még a méreg nagy rés7.e a keringő vérben 
van, kiadós vérlebocsátással jelentős méregmennyi-
séget távolithatunk el. · 

7. Testüregekbe, ·testnyilásolrba, sebekre 
jutott mérgező anyagok eseteiben 

a) Végbél; (tabletták, suppositorinmok, esőre) 
a tablettákat, suppositoriuroolmt először ujjal 
igyekszünk eltávolítani, azután a végbelet kimossuk 
bőséges roeleg vizzeL Ha. az ujjal való eltávolítás 
nem sikerül, úgy csak melcg vizzel mos~uk ki. Csőre 
útján bejutott méreg esetán carbo actiVatus-t t~r
'talmazó vízzel (l evőkanál l lit. vízre) roossuk k1 a 
vég belet. 

b) Vagina: az eljárás úa., mint végbélnéL 
c) Húgyhólyag: puha katétert vezetünk be s 

azon át mossuk ki jól a hólyagot. 
d) Testü·regek, tályogü1·eg : feltárással vagy vastag 

tűvel való kiszivás, kiürítés után az üreget fiziológi ás 
konyhasó oldattal v8.gy vegyi ellenszerrel öblit
jük ki. 

e) Sebek, sebfelület : letörlés, vízsugárral való le-
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mosás, lekaparás késfokkal, spatulával, szük:ség 
esetén kihaparás éles kanállal. Végső esetben ki
metszés. Mustárgázzal szennyezett seb esetében a 
lehetőség szerint rnindig kimetszés. 

f) Nyálkakártyák: letörlés, lemosás (esetleg 
vegyi ellenszerrel), felitatás (tupfolás), hideg alkal-
mazása, adrenalinos_ ecsetelés. · 

8. Fémsókkal-arzénnel történt mérgezések 

Kén, illetve szuJfhidril terápia. Néhány fémvegyü
lettel történt roérgezésnél a dimerkaptopropanol· 
(1Jicaptol) kezelés eredményesnek látszile Legmeg
bizható bb hatása azonban arzónmérgezés esetében 
van és tulajdon1réppen e célra állították elő. Higany
vegyületeknél is használható, arzén-hidrogénnél 
hatása vitás. Urán- és rézvegyületek esetében hatás
talan, tallium, kadmium, kobalt., vanádium, ezüst, 
arany, bizmut vegyületeknél vitá..<>, esetleg káros, 
mig ólom, vas és szelén vegyilleteknél a .toxicitást 
fokozza s ezért kontraindikált. Használatát l. a 
használati utasitásban. Univerzálisarr és jól hathat 
a natr. thicsulf. (kontraindikációja nincs) 10%-os 
oldatból 10-20 ml i. v., az első napokban 2-3-szor 
is megismételvo, majd fokozatosan csökkentve. 

9. Methaemoglobinaemia (ha.emiglobinaemia) 

l %-os met?:lénkék oldatából (esetleg 20%-os dext
rózban oldva) 5-10 ml-t adunk lassan i. v. Jobb 
többször 5-5 ml-~ adni, mint. egyszerre 10__:___:_20 
ml-t. Minél súlyosabb az eset, annállassabban inji
ciáljunk. SzüJ;;:ség esetén 20--;-30 ml-t is adhatunk 
részletekben. Igen támogatja a rnctilénkék terápiát. 
a O-vitamin is (50-100 mg), roolyot többször ismé
telünk, sőt egyedül a C-vitamin is hatásosJehet. Ez
után allealizáZó terápiát kezdünk. Bő folyadékfel· 
vétel mellett per os nát1·. hid?·okm·bonátot adun4'-, 
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rrúg a vizelet lúgos kémhatású lesz. Adhatunk 4%-os 
natr. biearb.-oldatból 20-30 rnl-t többször naponta. 
A magisztrálisarr felírt és gyógyszertárban készült 
nátr. hicirckarbonát oldat injekció céljaira nem 
használható l Helyette 10-12%-os nat1·. laeticum 
oldatából 50 ml i. v. Oxigén belélegeztetés, a márge
zett légszemját csökkenti. Szénsav belólege7.tetés 
87-Ükségtelen, dinitrol mérgczésbcn kontraindikált ! 
Anuria esetén az arruriánál szokásos eljárások Sa
vanyú_ és alkoholos italok tilosak. A legsúlyosabb 
esetekben párhuzamosan vég7-ett transzfúzió és vér
lebocsátás. 

l O. Haemolysis 

Bő folyO.dókfelvétcl, párhu7.amosan végzett transz
fiízió és vérlebocsátás. Antll'iánál a szokásos eljá
rások. 

ll. 1\'Iáj-védelem 

. Böséges folyadékfelvétel és dext1·óz per, os, vagy 
1. v. és 'inzulin többször kis adagokban (5-fO ebrység). 
Megfelelő diéta. K-, továbbá O-, B-vitamin. Eseten
ként rnellékveselcémg lci1)0nat és Oholinchlm·id. 

12. Görcsös állapotok 

Ismert méreg által okozott görcsös állapotok meg
szüntetését l. megfelelő eímszók alatt. Ismeretlen 
móreg esetében tartó:l,kodjunk marfiutól és bai·bi
turátoktól ! Ilyenkor csak arra ügyeljünk, hogy a 
görcsrohamok alatt a mérgezcttct sérülés ne érhesse. 

13. Lég·zésbénulás 

Légzőcentrum (centrális) bénulásnál mesterségcs 
lélegeztetés s közben Lobelin, Spiractin i. ven. vagy 
i. musc. A Lobelin s. c. csaknem hatástalan. To-
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vábbá szénsav+oxigén belélegeztetés, Tett·aco1· i. ven. 
és i. rousc. Perifériás eredetü légzésbénulásnál csak 
a kitartóan végzett mesterséges lélegeztetéstől vár
hatunk eredményt. Vastüdő. 

14. Glottisödéma 
A maró gázok, anyagok oko7-ta gégevizenyőnél 

2-3%-os p1·olcainos sp1·ay-t alkalmazunk, melybe 
1-2 csepp arZTenalint is teszünk. Ezenkívül lcaloiwn 
inf., jégtömlő a nyakra, oxigén belélegeztetés és 
fájdalomcsillapítás Algopyt·in i. v. vagy 2-3 cg 
etilmot·fin inj.-val. Szükség esetén tracheotomia. 

Jó. Glottisgörcs 
.Spasmolyticumok (pl. papaverin i. v.) és amennyi

ban azt maró gőzök okozták pt·okainos spray (adre
nalin nélkül), fájdalomcsillapítás. 

Szükség esetén tracheotomia. 

16. Bronchusgörcs, amennyiben azt ma.1•ó gázok 
okozták 

Spasmolyticumok, mint glottis görcsnél, fájdalom
csillapítás, inhaláció finoman porlasztott p1·okain 
oldattal. 

17. Shock 

Maró mérgezésekbcn fordul elő. 'l'erápia: niorfin 
és a többi szokásos eljárás. 

18. Collapsus 

A szokásos collapsus kezelés, de adrcnaJint. csak 
abban az esetben adunk, ha nem kontraindi1;:ált ! 

19. Szí-vgyengeség 

Mérgezésekben mindig sztrofantin i. v. Pericuium 
in -mora! 
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20. Cholineszteráz bénítók 
( Bzerves és foszfo1·sav vegyületek, paration, ideggázok 

stb.) okozta mérgezéselcben követendő általános el
járáso !c. 

Ha a ruházat szennye?.Ödött e mérgező anyagokkal, 
úgy azonnallevetjük, lehetőleg gumili:esztyűs kézzel 
ós utána kezeinket szappannal, vízzel jól lemossuk. 
A ruházatot csak méregmentesités {mosás stb.) után 
lehet ismét használni. Ezután az egész testet szap
panos vizzel alaposan lemossuk. 

BőTTe jutás esetében az anyagat óvatosan, dör
zsölés, nyomkodás nélkül felitatjuk, letöröljük, 
utána vízzel, (még· jobb szappanos ví?;zel) jól lemos
suk. A letörlésre használt anyago_t el kell ásni. 

Szembe került anyag esetében a szemet bőséges 
. vízzel mossul< ki. , 

Pe1· os mérgezés esetében l. általános eljárá.''!Ok. 
Mérgezés létrejöhet bőrön, nyálkahá:rtyákon, 

emésztőtraktusorr és belégzés útján is. 
Ha gyanú van esetleges méregbehatásra, úgy 

tünetmentesség esetében is (lappangási idő) legalább 
12 órán át megfigyelés alatt tartjulc 

I-Ia valószínű a méregbehatás, de még tünetek nem 
jelentkeznek, 1~2 mg atropi'J!'t adunk i. rousc. vagy 
per os 3-4 óránként, míg kifejezett atropin hatás 
nem mutatkozik. Ez esetben az atropin adagolá3t 
beszüntetjiik. A "gyanús:ítottat" azonban legalább 
24 óráig megfigyelés alatt tartjuk. 

Ha már enyhe vagy közepes mérgezési tünetek 
közöt-t; találjuk a beteget, úgy azorinal 2 mg at'ropint 
adunk lehetőleg i. v. és ezt az esetnek megfelelőerr 
30~60 percenként megismételjük, rrúg kifejezott 
atropin hatást nem látunk vagy rrúg a mus?;karin
szerű tünetek el nem múlnak. Ha a tünetek elmúltak, 
úgy az atropinhatást per os 1~2 mg atropin adással 
tartjul:;:: fenn 24 óráig. E»;után még 24 óráig meg
figyelés alatt tartjuk a beteget. 
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Súlyos esetekben a kezelést 2~4 mg at'l'Opin i. v~ 
injekciójával kezdjük meg. Ha a muszkarinszerű
tünetek erre nem múlnak el, úgy 2 mg-os adagokkal 
folytatjuk, amig az szüksóges, azaz a muszkarin
szorű tünetek elmúltáig, illetve a teljes atropinhatáa~ 
sőt enyhe atropinmérgezés tüneteinek megjelené
séig. A mérgezett legalább 48 óráig atropinhatás 
alatt tartandó. Utána még 1-2 napig megfigyeljük. 
Súvzavarok, szívgyongeség esetében (nem a brady
cardiás időszakban) óvatos sztTojantin adagolás. 

A fájdalmas és zavaró szemtüneteket (miosis" 
eiliaris görcs) l %-os atd;pin 1~2 cseppjének a 
S>'.embe való cseppentésével enyhítjük. 

Fenyegető légzésbénulás, anoxia, cyanosis esetében 
azonnal kitartó mesterségos lélegeztetést végzünk, 
lehetőleg oxigén belélegeztetés roellett. Atropint 
jobb, ha osak a súlyos anoxia, cyanosis elmúlta után 
adunk. Komoly és huzamosabb görcsök esetében 
i. v. narkózist (esetleg éter inhal.) végzünk ( lntTa
naTcon, No·vopan stb.) Morfin tilos ! 

Ha hányás, hasmenés, nyáladzás, izzadáS folytán 
a mérgezctt sok vizet és sót veszitett, úgy infúziót 
h: ell adnunk. ' 

Súlyos márgezettek l nap alatt 24 mg at1·opint is 
eltűrnek 

A dohányzás még könny-íi mérgezésben is, sőt az 
dőzetes megfigyelési idő alatt is tilos, mert a tünetok 
(nikotinszerű) megjelenését sietteti és fokozza. A 
dohányzás a roérge>'.és lezajlása után is még napokon 
át kel'ülendő. 

E vegyületeknek kumulatív tulajdonságai vannak 
s így ·a szervezotet hosszabb időn át érzékennyé
teszik még minimális adagolua is. Asztmások, légző
szervi bántalmakban szenvedők különösen érzé
kenyek. 
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Ill. EGYES, A GYAKÓRLATBAN ELŐFORDULÓ 
UIÍRGEZÉS ESETÉBEN RÖVETENDŐ ELJÁRÁS 

~\cetanilid. L. antifehrin. 
Acetaldclli!l. L. allwholelvonószerel<. 
. -lcltl, acctllsalicyl, (Tstopirin, Kalmoplrin) sth, L. ált. el'iár. 

l. pont a) ]~llcnkívül alkalizálás. 
Súlyos csetekllen infúúók, sztro/rtntin. ToválJhial\ban tüneti. 

Atlamsit. Szemtüneteknél viZzel vagy 2-3 %-os nátrimn;bikar
bonátos oldattal való öblítés. Orr, garatöblítés, fentte!{kel. 
Tüsszentések ellen ldórmész szagoltatás. A szubjektlv pana
szok ellen jól hat az alkohol, klorofo1·m aa 40,0, éte.·r J[>,O és 
liqn. umm. 5,0 keverék pár cseppjének belélegzésc. Hasonlóan 
jól hathat 1-2 pohárka pálinka. A fájdalmalmt jól enyhiti 
O,!W-0,50 g amirlrtzo/en v. Ba1'bamid. Köhögés ellen kortein 
t•. 0,0.1 g etilmorfin, igen erős fájdalm[!knúl, nyugtn.Ians~íg
nál 0,01 (J morfitt. 

A~lnmalln, ·vízszintes fektetés, teljes nyugalom, 2-J c8epp amil
nitrit belélegeztetése vagy más értágítók, mint nit;·oglicel"in 
s~b. Tüdővizenyőnél vérlebocsútás, szt1·ofanti1t, hipertoniá~ · 
de:r.trrJz 50 ml i. v. Oxiyén inhaláció. 

_!ether, PeJ• o8 mé,rgezésnél l. "ált. eljár. 1. pont a) Eszméletlen
ségáéi analetJticumok. Légzésbénulásnál l. általános eljár. , 
13. pont. 

AI•tcdrun, Pe;· a8 mórgezésnél L ált. eljár. 1. a.) ba.TbitnNílok per 
os v. injel{ciÓ alakjábRn. 

Alkohol, I-ső fok (izgalmi állapot), ll-ik fok (bénuhísi szal\), 
orvosi kezelésre nem szorul, legfeljebb 1-2 csésze fE:>kete
kávét vagy 0,20 g koffeint adunk. A III-il;: fokb~n,. a. km_n,a
tosus szakban esetleg gyomormosás, utána kofte~n UtJekcwk, 
melyek a leghatásosabbak Légzőközpont izgatók. Szül;:ség 
esetén Sympathotni1n, légzésbénulásnál mesterséges lélegez
tetés. Igen hatásos az ammania szagoltatása. Pletorásolmál 
jó tenzia mellett vérlebocsátás. Tüdővizenyő jclcntkezé~ekor 
érvágás, sztTofa.ntin, 0 2 inhaláció, 

Alkoholeh•onó sr.crclr. (Antaethyl, Antabus, Tetraetiltiüramdi
szulfid.) Tulajdonképpen acetaldehid mérgezés. Friss levegő, 
koffein, 'l'etracor, Sympatlwmim, szükség esetén Label-in, 
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oxigén, szénsav belélegeztetés, mesterséges lélegeztetés. Al
koholos, ecetes, savanyú ital tilos! 

AU.atószcrck, Pe-r os mérgezésnéll. ált. eljár. 1. pont a.). Heöntés, 
utána P1·ostigmin iuj. l.felléktüuetek jelentkezésekor Y2 mg 
a.tro]Jin. Sziil<sóg szerint inkább mórsékelt, de többszöri 
adagoklmn koffein, TetmcoT, sztriclmin inj. H~t a légzésben 
zavarok lépnének fel T-obelin L v. vagy L m. és oxigén, szén
sa.v belélegeztetés. Súlyosabb mérgezés-bcn sztrojantin. Vér
nyomás süllyedés esetén Sympatkmnim inj. Adrenalint kerül
jük! InfúziókJ l'enicillin profilaktikusan. 

Alnmcn, L. timsó. 
Amlílazophen, L. ált. eljár. 1. pont. aj és tüneti. 
Amilnitrit, Per os mérgezésnél l..- ált. elj. L pont aj. 1\iethae· 

moglobimtemiá.mlil l. ált. eljár. 9. pont . 
JGzenkíviU vérnyomást emelők, mint Sympatlwmim, 
l'ttlsoton inj. 

Ammonia.1 l'er 08 mérg.-úél l. marómérgek-lúgolc v. l. pont lJ). 
. Belégzés esetében. Szemtünetelméi a szemet híg hórsavas v. 

tiszta vízzel mossuk ki, majd 1-2 csepp 2-4%-os 1)1'okain 
ohlatot, utána pedig parafinolajat cseppent(inlc be. Fájdal
mak, köhögés ellen 2-3 cg etil11w~·fin vagy l cg nwtfin inj. 
Szükség esetén 0 2 belélegeztetés. Szájüreg, orr öblögetés híg 
bórsavas v. tiszta vízzel. Glottis görcs, bronclms görcs, tüdő
vizenyő esetén l. egyéb ált. eljár. 14., 15., 16. pont. Továbbiak
b~tn tüneLi. 

Anmn. PeT os L ált. eljár. 1. pont aj. Alkohol, tej, olaj, zsír és 
savanyú ital tilos! Anilinnal szennyczett ruházatot, lábbelit 
azonna-l levetni! A bőrre került anilin& szcsszel (den. szeHz 
is jó) mossnk le: Methaemoglobinnemia kezelését L ált. 
eljár. 9. pont. 0 2 belélegeztetés. Sziikség csetén mesterségcs 
lélegeztetés, légzőközpont izgatók. Továbbiakban tüneti 
(collapsus stb.). 

Antimon vcgyiilctck, L. ált. eljár. 1. pont a). Ezenkívül }2-1 g 
~wid. tanuicum oldatban vagy magn. oxydatum. Nátr. 
tioszulfát inj. vagy Dicaplol. Tov-ábbiakhan tüneti. 

Antilcbrin, L. ált. eljár. 1, pont aj. Mcthaemoglohinaemia eseté-
hen l. egyéb ált. eljár. 9. pont. 

Antipyrln, L, ált. eljár. 1. pont a) és tüneti. 
Anyarozs, L. crgotín. 

Argentum nitricum, Gyomormosás konyhasós vízzel, 11tána has
hajtó l kávéskanál konyhasóval és ca-rbo aelivatns. Nátr. 
tioszulfát inj. 

Arzén, L. ált. eljár. l. pont a) és 8. pont. Dicaptol! vagy nát·r. 
tioszitlfát. Infúziók! Dea:t1·óz i. v. Körn~'éki órszükítők. B 1-

vita1nin. 
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Arzénhidrogén. Ná,tr. tioszulfát i. v. esetleg Dicaptol i. m. Al· 
kalizálás. Transzfúzió esetleg vérlebocsátással párhuzamosan. 
Infúziók, diuresis folwzása, a.nuria, uraemia elleni küzdelem. 
C-, B,-vitamin. 0 2 inhaláció, szükség esetén szt1·ojantin. 

Atropin. (Bclladonna, maszlagos nadragulya.) L. ált. elj. lJWnt a). 
A gyomormosás olajozott szondával történjen. SeDenal inj. 
vagy l cg morfin. Ha morfint adun!{, úgy álhtndóan figyeljük 
a Iégzést. SzükSég csetén lekötés, kényszerzubbony. 

Azopilenum. L. antipyJ·in. 
Bárium vegyiiletek. L. ált. eljárás 1 pont a). Hashajtás mindig 

szulf:Uos hashajtóvall (nw.gn. vagy natr. tmlfuricurn). 3%-os 
nátr. sznlfátból 20 ml i. v. többször is, v:tgy nátr. tioszulfát 
L v. ]'ájd:ümas bélgörcsök ellen papaverin, atropin. J,égzés
bénulásnál mestcrséges lélegeztetés, o. belégzés, 

Benzin. Per os mérgezésnél L ált. eljár. 1. pont a). Narkózlsná1 
légzőközpont izgató!,, 0 2, 00 2 belélegeztetés. Koffeiri, Lobi!lin, 
Tetracm·. Nagyfokú nyugtalanságnál Sevenal inj. 

Benzol {toluol, xilol). L. bemdn. 
Bizmut vegyületet,, L. higany. 
Botulismus. Hazá:Okb:m igen ritkal Nem tévesztendő össze a 

salmonellák, staphylococcusok stb. által okmwtt ételmérge
zésekkeL A botulismust a szekréciós zavarok és a bénulásos 
tünetek - melyek elsősorban bulbaris jellcgííek - jellemúk. 
T: gyomormosás, erélyes hashajtás, l.Jeöntések, P1·ostigmin 
inj. Ha van, az első 24 órában botulisums szérwm. Nyelési 
képtelenségnél minden per os ital, étel cltlltandó (aspirációs 
pneumonia!!). l'IIesterséges táplálás, infúziólr. Naponta egy
szer 1-2 mg pilokarJJin és szt1·iclmin (2~3 mg) inj. Légzés
bénulásnál mesterséges lélegeztetés. Profilaktikusan pewicillin. 
Gondos ápolás és egyéb tüneti eljárások. 

l~r(nn (elemi). Per ·os mérgezésnél %lit. 1%·0S nátr. -tio.~zul/át 
vagy l %-os nát1'. hidroka1·bonát oldat itatása. Utána has
hajtó és carbo activatus. Konyhasó i. v. Belélegzés esetében 
(brómgőzök) lásd klór v. 2. pont. BthTől nátr. tiJszulfát v. 
nátr. hidrokarbonát oldattal mossuk le. 

Rrórusólr. L. altatószer inérgezés és konyhasó i. v. 
Urómaceton. Szemct tiszta vízzel vagy 2-3 %·oS nátriumbikar

bonátoS vízzel mossnl' ki. Szemfájdalmak esetén 1-2 csepp 
2%-os p1·okain. Fájdalmak, köhögés ellen fájdalomcsillapítók, 
koddn. Bőrtünetek esetén hűsítő kenőcs {Ung. alum. aect.). 

Brómbenzilcianid. L. brómaceton. 
{lamphora. L. kámfor. 

{larboneum suliuratum. L. szénkéneg. 
Carboneum tetrnchloratum. J,, széntctraldorid. 
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Chinin. L. ált. é]jár. 1. pont 
vagy nikotinsav, B'- és 
diuresis fol;:ozása. 

Chlor. L. klór. 

_; Ezenkivül értágítók. Amilnitrit 
..1-·Ditamin. Bő folyadéJdelvétel~ 

Chlor~g.eni~m. {Chl.oramin, Ncomagnol} L ált. eljár. 1. _pont a)· 
'IeJ, to]ásfehéne, nátr. lnrüokarbonát · 

Chlo~of~rmium. Pel' os L ált. eljárás l. pont a} .. Légzőközpon t. 
Izg,tt.ók, 02, CO, belélegeztetés, sr.úkség csetén mestersége~, 
légzés, szívmasszás. Fenyegető szivbénulásnál sztrofanl.in i. v."~ 
szivbénulásnál adrenalin intrakardiálisan. Arlrenal!n csak 
mély komába.n adható! -Beléler;zésnél mint fent ·lit "]J'á• 
nélkül. ' ' · c ~--

Chlorph~nanum. C_DpT, Gesarol, Neocld.) L. ált. elj. 1. pont a)~ 
9I~J, zsly,,teJ tilos. Nyugtalanság, görcsök esetében barbitttrát' 
tnJ. Infuziók. 

Cián é~, vegyiile~ei. Per os. mérgezé:mél, ha a tünetek még nem 
feJlő~tek k.I L ált. elJár. l. pont a). A gyomormosó vízbe 
1 .. cstpetn;p (kb. 2 g) kál. hiperrnangánt teszünlc. Ezután 
kozvetl~nul, cs~tl.eg. ezt megelőzően 5-10 ml 4-f>%-os
nat,;. n~t1·os~vrn !llJ. I. Y: ~assan. Rögtön utána 20-40 mt' 
1?. ~-os nát1·. twszulfát InJ. L ven. Ez utóbbit rövid ülő
kazokben (10-15 perc) J\b. 3 izben mcgismétc1jiiJ<. Ha 
a mé~gezctt állapota lényegesen nem ja:vul, úgy 2 óra múiva. 
az elJárás~ fél adagokiral megismótcljiik. Egyéb, dc kevé~bé
értélres ellárások: 1.) 10-20 ml l %-os metilénkék inj. L v., 
utána 20./o:os dext1·6z 30-40 ml. 2.) 10%-os nátr. tioszulfái' 
3?-40 ml L "':· 3.) Pár csepp (III-V) amilnitritet lélegezCe
tunk be. 2-3 tzben 5 percenldnt. Ez utóbbi bármely eljárás· 
mellet.t IS alkal~azható, sőt ajánlatos. Beléle{lzéses mérgezés
nél mmt fent, kivéve a gyomormosást stb. Légzési zavarok 
bénul.ás esetében Iritartó mesterséges lélegeztetés o in~ 
halámó. • " 

Cink vegyületek. L. án. eljár. L pont. b), de utána még vizben 
szuszpendált car bo activatust is adunk. Továbbiakban tlineti. 

Clark I. L. adamsit. 
Clark H. L. adamsit. 
Cocain. Per M m?rg.ez~snél L ált. eljárás 1. pont a), továbbá. 

pár csepp amilmtnt vagy más értágítók. Vízszintes fck(;etés" 
Na~y nyugtalanság esctén -barbiturát inj., esetleg i. v, nar-· 
kÓ:O:IS (Intmnarcon, Novopan). :rtrorfin, adrenalin tilos! Dénu-
Jási tüneteknél koffein, :i'etracor, Lobelin o. és CO inllaHció 
mesterséges lélegeztetés. Szívgyengeség ~setén sztr~fantil;, ,. 

Cocainunt novum (és más helyi érzéstelen!tű). L. cocain. 
Cuprnm sulfurlcum (rézgálic, l{ékgálic, kékkű). óvatos, dc alapos 

gyomormosás, utána. vizben szuszpendált ca1·bo activatus 
Nátr. tioszulfát i. v. Infúziók, analcpticumok Sympathomi11~ 
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vagy Pulsoton. Haemolysis csctéu (haemoi~'ticus cterus) 
L ál~. eljtírás 10. pont. 

'J)arázscsípés. L. méhcsípés. 
nc~natUl'ált szesz. A köziinséges, forgalomhan levő denaturált 

szeszhen nincs metilalkohol! A továbbiakhan l. alkohol. 
Diplwnylaminal'Sincltlorid, L. adamsit, 
Dit•hcnylarsinclllorid. L. adamsit. 
Diphcnylnrsinciani!l. L. adamsit. 

Digitalis és kész!tményei. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Továbbial<
ban atropin inj. l mg naponta 2-3-szor. !<,eltűnő sápadt 
arc esetén 2-3 csepp a:mü·nitrit belélegeztetés vagy más 
nitrit és koffein. Nyugtatók, miht pl. Sevenal. Légszomjnál 
0 2 inlw.láciú. Szívhlokk tüneteinél D·iaphyllin i. v. l\'Iorfin 
tilos! Teljes nyugalom, mo;-,gástilaloml 

-nicblordiacthylsuHlíl, L. mustárgár,; 

Dinitrobenzol. T,. nitrobenzol, azllal a különbséggel, hogy nagyobb 
mctHénkék adagol{ra. van szükség és lefolyása lényegesen 
hosszabb. 

·G-Dinitrokrczol (sárga méreg, pcrmetezősr.er). l'a os mérgezés
nél l. ált. eljár. nőséges cukor bevitel per os és pat·entení
lisan, iniüziók. Nyugtalanság, görcsöl< esetén l!al'lliturátok. 
S!dikség csetén keringést javító szerelc nőrre kertUt anyag
nAI szappanos vizes, illetve vizes lemosás, szemből tiszta 
vízzel kimosás. Alkohol tilos. 

:EJ)hedriu, L. Atedron. 

Ergotin, L. ált. eljárás. lTirtágitók, papaverin, antilnitrit, meleg 
fürdők. Görcsök esetében barbitw·dtok, súlyos görcsöknél i. v. 
narkózis (Intranarcon, Novopan stb.). 

iÍ'1getett més1.. BiliTől olajjal távolítjuk cl. Szem: Cukros vízzel 
rnossuk ki, utána 1-2 csepp parafin _olaj. A részecskéket 
úgy távolítjuk el, hogy előbb érzéstelcnitünk, majd olajba 
mártott finom ecsettel a részecskéket eltávolitjuk és a szemct 
,_t %-os amrnoninmkloricl oldattal mossuk ki. l' er· os mérgczés
nél cttkros tej, vagy olaj, tej, tojás, fehérje. A továbbiakbau 
l. marómérgek-lúgok. 

iÉtel, élelmiszer mérgezésck (hús, hal, lnwka, konzenJ, tojdsjaqylall, 
tejtermékek stb.). Ha feltehető, hogy a gyomorbélhuzam ban 
még van a mérgczést okozó ételből, élelmiszerből úgy, I. 
ált. eljárás l. pont a). IIa a hányás, hasmenés folytán már 
kiürült, úgy csak vízllen szttszpendált ear•bo activatt,s-t adunk. 
Legfontosabb a víz- és sóveszteség parenterdlis pótlása i. v. 
adott 10-20 ml 10%-os konyhasó inj.-val, infúziókiralJ 
Ugyancsak mcgszüntetjük a collapsust is. Legalább 8-10 
órán át teljes, még. folyadékol,ra is kiterjedő lwplalás! Bél-
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' görcsök ellen ú. n. kólika cseppe"!.;, fejfájá-st amúla;::ofen kúp· 
szünteti. Meddő lla.smenéseket láztalanság esetén opidtokkal' 
kezeli ült. 

Etilbenzin. L. benzin. Az etilbenzinben 0,6 pro miU. ólomtetraettr, 
van, s így per os mérgczésben ez számításba nem jöhet~ 

Fenacetin, L. ált. eljár. Uethnemoglobinaemia esetében I. ált .. 
eljár. 0. pont. 

Faszesz. L. mctilalkollol. 
Fluorhidro«éu, fluorsav. Belé_qzb esetében L klór, ezenkívül kal

ein-m i. 'V. Bőr·: hő vízzel való lemos~s, még joJ;ll~ r:alc. _chlqr 
vagy calc. glttcon·icmn oldattaL Utana maqnen~vm-glu:~nn 
(1 : 2) péppel va.gy. nedves calc. chlor· vagy gtucontc.-os aezzel 
fedni. Igen jó hatlisúnn l' mondják a lO'Yo-os cale. glueonic. 

oldattal való kör(lll'ecskeudezést és ezzel nedvesített kum
pressr. ráhelyezését. Pe-r os mérgczésnél ka1cinm- pet: os (_cal c .. 
gluco11ic., In·éta, tojáshéj, magn. mta sth.), krtlcwm 1. v. 
Továbbiakhan l. marúmérgek-savak. 

Fluoncgyületcl> (szeJ'IIetlenek). Ál.t. eljárás 1. pont a), kalcit1-m 
(calc. gluconie. cale. carbomcum, kréta stb.) per os. Kal
cilwn i. v.! 

Fluorfoszfátok (szm·ves foszfm·sa:v tiegyületek j. L. ált. eljár. cholin
eszteráz bénítóknál, 20 pont. 

Fluoracdútok. L. án. eljár. l. pm1t a). Görcsök esctén barbitu
rátok, narkó;-,is i. v. Intrana-rcon, Novopan stb.-vel. Szív
zava.rol{nál szltofantin L v. 

FormnUn (formaldehid. J_,ysoform). Per os. L. ált. eljár. l. pont b) 
Beléleazés esetében 'mint klórnáL 'l'oYábbialdJan L maró
mérgek. 

Foszfor. Pel' os mérgczésnél. II{mytatás 1 %-os rézszulfát oldat
tal, ami egyben antidotum is. Utána, ha kivpiCtő, gramor
mosás 1 pro mill. knl. hypetll~a.ng._ oldattal. ~zután sus h,as
hajtó C(u·bo rwl'ivat#ssal. Profilaktikusarr máJvédelem, l. alt. 
eljár. 11. pont. Tej, zsí~, olaj, ric_~nys is ti~os! 100-1?9 .g 
pa.rajin olaj adhato. l!osz:for sérnles, pl. foszforos gyuJto
bomba stb. Szem.: azonnal bőséges öblítés, mosás ~-3%-os 
szódabikarb. oldattal. Utána igye}{szünk a láthato foszfur
részecsl{ét csipcsszel eltávolítani. Minél gyorsabhan szak
orvoshoz juttatni. Úti{özhen is szúda!Jikarb. üblítések. Ra 
n~házatra került úgy a.zonnallevetjük ar.t és az egészet va.gy 
az érintett részi víz alá mcrítjtik. Ar. oltást víz hiányában 
nedves homoldutl, földdel, nedves ronggyal, szükség cset?n 
vizeletiinld<el is végezhctjülc Óvj uk a ruhát a megszáradas
tól mcrt ez esetben a foszfor ismét meggyullad. A b(h .. re 
ke;ült faszfort előbb a.z emiltett 1íton eloltjuk, legjobb, ha 
a végtagot vízbe mcrítjük, vagy folyóvíz alá tm:tjuk és kés 
fokával, vagy más alkalmas tárggyal a tübbnyrre rag~~~sos 
masszát Iekaparjulc Utáiitt 5%-os rézszulfát; oldattal tobb-
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ször _lemo;;suk,-és ezt többször megismételjüli:. Utána a lát
ható barnás részecskéket eltávolítjuk és :rézszulfát vagy 
nátriumbikarbonát oldatha mártott kompreszt hclyezünlr a 
sebre. Kenőcsöt, olajat a sebre csak akkor szabad tenni 
ha az ~sszes faszfort eltávolítottuk. A ltajzatra jutott faszfort 
hasonloképpen kezeljük, de az oltás után a hajat tőből \le
nyírjuk, levágjuk. 

iFoszgén, 1!'oszgénmérgezésre gyanúsat tünetmentesség idején is 
teljes_ IlYllgalomban, teljes mozgástila-lom mellctt 24 óráig 
megügyelés alatt kell tartanunk. Szállitani ls csak járművol 
szabad. Kezdődő vagy kifejlődött tüdővizenyő esetében I. 
ált. eljár. toxikus tüdővizenyőnél 3. pont. Gyógyult foszgén 
mérgezett hosszabb időn át pihenésre szarul. 

· 4~ázmérgezés (világitó, kipuffoyó, füst, generdtor gáz). L. szén
monoxid. 

4iombamérgezés. Gombamérgezés alatt csak a mérgcs gombák 
által okozott megbetegedéseket érti lik. A mérgezést okozó 
gomba mi!ycnségét (csoportját) s így a gyógyítását is az 
összevont Rácz-féle csoportosítás útján állapithatjuk meg, 
mel~, a lappangási idő és a tünetek viszanyán alapul. 

I. tipus (csoport) 
a.) hányis, hasmenés, rövíd %-3 órai lappangás, 
b) koleriform hányás, hasmenés; hosszú, B-12 órai, sőt 

hosszabb l"appangás. 
ll. tiptts (csoport): atropinmérgezéshez hasonló tünetek. 

.lll. tipus (csoport): muszkarinmérgezéshez hasonló tünetek, 
Hányás, hasmenés a II-III. típusnál is előfordulhat 
dc a domináló tünetek másole ' 

T. típus a) Gyomormosás, hashajtó ca1·bo activrttus-szal. 10 mi 
10%-os konyhasó i. v., szflkség esetén infúzió, collapsus 
kezelés. 8-10 órán át lwplalás. 1-2 nap alatt gyógyuL 
Rcndsr.erint lt boletus, lactarins, scleroderma, l'ussula gom
bák mérges fajtái okozzák. 
/J) Súlyos, a kolerára vagy arzénmórgczésre hasonlító tüne
tek gyakran súlyos májkli.rosodással. Gyors exsiccosisra vezet 
collapsus, súvgyengeség, ritkábbarr anuria, uraemia. G-yógyl: 
tás: gyomormosás, vízben szuszpendált carbo activatus, ha 
módunl{ban áll az· első 24 órában antito:~;ikus szé1·um. I. v, 
10%-os lwnyhasó, nap- 2-3 lit. infúr.ió, csepegő infúzió, 
20%-os dext1·6z nap 100-150 ml, collapsus elleni szcrek, 
;~ztl·ofantin. Májvédelem 9. pont. Clwlinchlotid, mellékvesekéreg 
J•észitmények. Anuria esetében megfelelő cljárások. Olwzói 
a gyilkos galóca és rokonai, valamint ritl,ábban a közön
séges papsapka és a vörhenyes őzlábgomba. 

II. tip1ts. Gyomormosás, ha.shajtás, carbo activatus. A nyug
talanság, delirium ellen bm•bitutátok vagy l cg 'fi~Otfin. 1-2 
mtp alatt gyógy11I. Okozója n légyülő és párduc galóca. 
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III. típus. Gyomormosás, hashajtás, carbo actinatus. l roratropin 
inj. s, c., 10%-os konyhasó i. v. 10 ml .Szükség esetén infúzió. 
Okozó legtöbbször a susulyka fajok. 1-2 nap alatt gyógyuL 

Gyufaol!lat. A jelenleg használatban levő gyufák (gyufafejek 
oldatai) mérgezést nem okoznak, de biztonság okából l. ált. 
eljár. l. pont a). 

Ilamuzsir, hamulúg, (Kal. carbonicum.) L. marómérgek-lúgo!{ 
és l. pont b). 

Heresó. Kalcium ini. i. v. és i. m. Gyomormos:is, hashajtás, carbo 
activatus. Továbbiakban az esetleges oligurla, anuria, uraemia 
kezelése. Sziikség esetén per os calc. eatbonic. (kréta) vagy 
calc. gluconic., calc. chlor., tojáshéj, vagy más kalciumkészit
mény bőven, majd hánytatás és újból kalcium. 

Higany "fém". A fé:rnhigany per os (lázmórőtörés, Cantor-szonda, 
szuicid kisét·Iet) nem szakott mérgezést okoi'ini. ni:donsági 
olwkból, mig ld nem ürül, napont-a 3 X l kávésimnál carbo 
activatns és hashajtó. 

Illganyvegyiiletell (szubli1nát, oxicianid, kalomel stb.). Gyomor
mosás, ha lehetséges tejjel, tojásfehérjés tejjel vagy tojás
fehérjós vízzel (2-3 tojásfehérje l litet·re) vagy l %-os nátt. 
tioszulfát oldattal. Utána hashajtó carbo activatus-sza.l. Karls
hadi só tilos konyhasótartalma miatt. Utána Dicaptol injek
ciók a használati utasítás szcrint, vagy 10 %-os nátr. tio
swlját 10-20 ml napjában többször több napon !it. Bél
mosások l %-os nátr. tioszttlfát oldattal,. Infuúók, konyhasó 
i. v., dextróz L v. Szájápolás ll 20~ oldattal, gingivHist ne 
ke;~,eljünk adstringens oldatokkal, a nyálát a beteg ne nyelje 
le. Oligu:ria, anuria, uraemia esetén a szo!{ásos eljárások. 
Dekapszulálás nem hoz eredményt. Továbblakban tüneti. 

Hypo "l" (mo.~ó- és fehérítősze1'). L. ma.rómérgek-lúgok. 
Ideggázok (Tabun, Satin, Soman). I,. ált. eljár. cholineszteráz 

bénitók. 
Júdtinktura, Keményítős vagy lisztes p6pct itatni, esetleg 2-5 %"os 

nát1·. tioszulfát oldatot. Shockot, eollapsust, gégevizenyőt 14-. 
-pont, eljárással kezelni. A továbbia!{, mint marómérgezésnél, 

[{aliU:m ehloricum. I,. ált. eljárás l. :vont a). Rzcnldvül alkaH
zális, bő folyadékbevitel per os és parenterálisan. Metltaemo
globinaemiánál, l. egyéb ált. eljár. 9. pont. Oliguria, anuria, 
uraemiánál a szokásos eljárások. Savanyú italok, ételek, 
alkohol tilos\ 

Halium hypermanganicum, Gyomormosás nem mmdig vihető 
keresztül és nem dontő fontosságu. Helyette teJ, cukros 
tej, tojásfehérjés tej, vagy víz, egyélJ hiján culuos viz ita
tandó. Szájüregöblítéssel, vagy enyhe vízsugárral megtísz~ 
tíbmdó az odatapadt kristúlyoktóL 2-3%-os náfl•. tioszulfát 
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öblögetés is jó, per os is hasznos. TováblJiakban tüneti (shock, 
collapsus, gégevizenyő, fájdalom stb.), egyébként mint maró
mérgezésnél. 

Kámfor. L. ált. eljár. l. pont tt). Nyugtalanság esetén barbitn-
1'átok inj. alakjában. Súlyos görcsöknél L v. narkózis (Intra
narcon, Novopau stb.) l cg mortin .. Kol/ein fokozhatja ~tz 
izgalmat. 

Karbolsav, Bőrről alkohollal (den. szesz is jó) mossuk Ie, utána 
olajos kötés. l'e1· os mérgczésnél 1-2 dl növényi olaj, ricinus, 
utána hashajtó (kcscríisó, még jobb a glaubersó (nátr. szulfttt). 
Ih kivihető, úgy előbb gyomormosás, utána ndtt. sz1tlfát 
oldat és ca1·bo acti·vat1ts. 10%-os nátr. tioszulfát, vagy 3%-os 
m\tr. ·szulfát is. v. Továbbiakban analeptikumok, légzőköz
pont izgatók, colla.psus ker.elés, sr.ükség csetén · mcs~erséges 
lélegeztetés. 

Héndinxid. L. klór. 

Kénliidro~éu. Mesterséges lélegeztetés, légllőkör.pont izgatók Os 
és 00 2 inhaláció, analeptikumok, collapsus kezelés szükség 
esetén transzfúzió, vérieboesát,ás. 

IUgyínnurás. Ha végtagon történt_ a marás, úgy a seb felett le
ld'itést, leszorítást, vég1iUnk, majd a marás helyét sebészetileg 
fcltárjul{, ldvéreztet,jük, kiszívjuk (Hier harang stb.), eseUeg 
Idórmész vagy kál. hipermangán oldattal kimossuk. Szokúsos 
a marás környékM l %-os Jdórm6sz vagy %-1 %-os hipcr
mangán ultlatial l'örülfecskendezni (gyakran nekrosist okoz). 
Ha van polivalens vipcraszérumunk, úg_y a marás kö!nyé\{ét 
ezzel fecskendezzük körül és még 10-20 ml-t ltdunl< 1. musc. 
Mérsékclt mcnnyiségű alkoholos ital (:páHnkaféle) jót tesz, 
úgyszintén erős babl{ávé is. Analcptikumok, szükség esetén 
mesters6ges lélegeztetés, 0 2, co. inhaláció. Profilaktikusan 
penicillin. 

Ulór. L. ált. eljár. 2. pont a). 
Iilílrai\Ctofenou. L. hrómacet.on. 
Hlí1rmész, L. ált. eljár. marómérgck-lúgok 6s l. pont b), 

JUórpil<rin. Szemct tiszta vagy 2-3%-os nátrinmbilmrbonátos 
vízzel mossuk Id. Allmlizálás. A llán~·ást jól csilhopítja 1-2 
pohárka pálinkaféle. Methaemoglobinaemia esetén l. ált. eljár. 
9. pont. Továbbial<b~tn l. foszgén. 

IUón•inilarzinklorid, L. Lewisit. 

Koffein. L. ált. eljár. L pont a). Nyugalom, barbiturátok, 2-3 
csepp amilnitrit és tüneti. 

Uokain. L. cocain. 
Homl.JiiHílt twrok, L. ált. eljár. l. pont a) és tüneti. 
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Hiirisbogár. Óvatos gyomormosás, hashajtó (keserűsó, glaubersó !) 
carbo activatus. Alkalizálás, infúziók. A nyelőcső, gyomor 
fájdalmassága ellen l %-os prokain oldat 3 x l evőkanállaL 
Tiólyagmosás langyos vízzel vagy l %-os nátriumbikarbonáto& 
oldatta-l. Oliguria, anuria, uraemia csctén a szokásos eljárá.:. 
sok. Fájdalomcsillapitás és más tüneti kezelés. Tej, olaj, 
zsír, alkoholos ital tilos l Az esetleges hólyagokat megnyit
juJ' és tartalmukat kibocsátjuk. 

Krómsav és sói. Óvatos gyomormosás tejjel, tejes vízzel, tojás, 
fehérjós tej vagy vizzeL Utána magn. usta 6s carbo activ-
10%-os nátr. tioszulfát 10-20 ml i. v. Fájdalomcsillapítás, 
infúziók. Oliguria, anuria, uraemia esetén a szokásos el
járások. 

J,cauder. L digitalis. 

Lcwisit, L. mustárgáz. Azonkívül Dicaptol injeirciók. 

L)·soform, L. formaldehid. 

iUarómérgek (lltgok-savak). Az általános eljárások, l. ált. eljár. 
l. pont b) után a helyi - nyelőcső, gyomor - fájdalmai;; 
és nyelési panaszok enyhítése végett a naponta,. 3 x l evő
kanállal l %-os p1·okain oldat vált be. A nyelőcső és gyomor
r;pasmusokat 1JaPaverin-belladonna-alnirlazofe-n kúpokkal, vagy 
Tl'OPa1·in injekcióval sz(intetjlik. Glottis- ödémánál l. ált. 
eljár. 14. pont. Táplálékul az első napokban csak tejet ren
clelünk, mely mint finom emulzió gyógysr.er is és tápszer is. 
Későbben folyékony, majd pépes diétát ínml< elő és így ; 
tovább a normál étrendig az állapotnak mcgfclelően. Súlyos 
esetekben már az első naptól Infúziókat adunk és mester
séges táplátásra térünk, melyet a és B, vitami'n illjekcióval 
~gészitü,nk ki. Az esetleges perforáció!< mütéti eredménye 
1gen rossz, csaknem Idlátástalan. Szűkiiletek (nyelőcsőpylorus} 
miitéti indiltációját úm. gastrotomia, g~tstroenteroamtstomo
sis Iúgmórgezésnél 6 hét, savmérgezósnél 4 hét előtt nem 
állítjuk fel. Ha a beteg állapota megengedi, jobb 8, illetve 
6 hét. után operálni. A korai sr.ondázás felnőttek lúgmérge· 
z6sében nem váltotea be a reményeket. Komolyabb maró· 
mérgezés eseteiben az első napokban profilaldilmsan peni
cillin 1<ezclés. 

illot.ilalftohol. Kör.Vetlen a mérgezés után ált. eljár. l. pont a)' 
Etilalkohol 30-40 ml hígíCva per os, vagy szondán át pár 
napon keresztül. Erélyes alkallzálás, bő folyadékfelvétel,. 
infúziók. AnalepLicumok, légzőcentrum izgatók, 0 2 ínhaláciö~ 
Első órákban vérlebocsátás . . R 1-viUtmin inj. 

iUetilbromid. J.égzési zavaroknál, fenyegető légzésbénulás cseté
ben légzőközpont izgatók, 0 2, C0 2 inhaláció, szükség esetén 
mesterségcs lélegeztct.és. Tüdőyizenyőnél vérlehocsátás, 20-
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40%-os dextróz 50-100 ml i. v. sztrofantin i. v. Görcsöl\, 
izgalmi állapotok jelentkezésekor i. v. narkózis (Intranarcon, 
Novopan stb.). Infúziók. 

ttléllcsípés, Fullánk eltávolítás, a szúráshely kiszivása (szivar-, 
clgarettaszipka), utána szalmiákszesz vagy más lúgos oldat
tal bedörzsöl,iülc. Általános tüneteknél adrenttlin inj. % ml, 
vagy adrenalin spray vagy e/edrin. Calc. utuconict'm ini. 
i. v., vagy i. m. Tüdővizenyő jclcntlcczésekor sztrofantin i. v. 
collapsusnál analcptikumok, érszűkitők. Légzésbénulásnál 
mesterséges lélegeztetés. Lobelin, Tet1•acor, CO, inhaláció. 
A szájüregben történt szúrá:mál vagy glottis-ödémánál adre
nalin .~pray, vagy inj. calc. uluconicmn inj. i, v. Szükség esetén 
tracheotomia. 

illés:r.nitrogén (calrimn cianamid). re~· os mérgezésnél, l. ált. 
eljár. L pont b) és marómérgck-lúgok. Beléleuzés esetében 
tüneti. Alkohol tilos ! 

Jlu~fin és szármnzélmi, Per os mérgezés. Ha a mérgezett állapota 
nem t\!1 súlyos, úgy gyomormosás, carbo actiNttus és has
hajtó. Ha légzésbénulás fenyeget, úgy előbb megszüntetjük 
a veszélyt és csak azután kiséreljük meg a gyomormosást, 
vagy csak vékony swndán á~ kescrüsó oldatban szuszpendált 
carbo (Jctivatttst viszünk a gyomorba, Az újabb kutatások ~t 
többszöri gyomormosAst feleslegesnek tartjálc Mindcn figyel
münket a légzés fenntartására forllítsulc gyógyszeres, úm. 
Lobelin, :Z'etracor, sztrichnin, n-allylm.orphin, 0 2 +00 2 ínha.Já
dó és mechanikus úton, mint mesterséges lélegeztetésset A 
mesterséges lélegeztetést kisebb megszakításokkal órákon át 
}{ell néha folytatni. Alkalom csct.én a "vastüdő" sokat segíthet. 
Bélmosások ajánlatosak. Fenyegető tüdővizenyű m;etén sztro
jantin. Ellnízódóbb lefolyáskor infúzió, ?Jenicillin. Gondos 
ápolás, állandó felügyelet, lmtéterezés. Pm·enteralis mérgczés
nél I. ált. eljár, G. pont. 

1Uosópor. L. ált. eljár. marómérgcl\·lúgok és l. pont b). 
llustárgáz • .Rő1·ön csepp, permet: A bőrre jutott mérgcző anyagat 

vattával, gézzel, itatóspaphral vagy, bármely más alkalmas 
anyaggal felitatjuk ("ledörzsölni, letörölni" tilos!) és a helyét 
Idórmészpúderrel (l rész klórmész + l rész talcum) behint
jülc és ezt kb. 10 percig rajta hagyjuk, majd lemossuk. Még 
jobb, ha erre a célra az ún. gázsebcsomagot használjuk a 
Tajtalevő használati utasítás szcrint. A hatástalanítás céljára 
alka.Jnms még a chlorogenium (Neomagnol) is, de ezel{ csal{ 
nedvesen, víz jelenlétében hatásosalr. Szükség esetén víz 
hiányában ~t szennyezett területet behintés elűtt nyállal ned
vesítjülr meg (mcgköpdössük), vagy vizeleGet használunk 
erre a célra. ITatástalanitó szerck llíányálmn igen hasznos 
lehet szappanos vizes lemosás ís, sőt a hatástalanító eljárások 
után is jó, ha szappanos vizes lemosist alka.JmazunlL A mus
tárgáz olwzta erythemára valamilyen kiúros oldattal (l~ 
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2 %-os clllorogeníum) nedves kötést helyezünk. lia bulla fej
lődött és még nem nyilt meg, úgy ·a fejlődés csúcspontján 
(3-----,4. nap) a hullát a legna.gYobb stttrilltás mellctt az alapjá
hoz közel megnyitjuk és a ta_:rtalmát kibocsátjuk, majd a 
hólyag falát ó_vatosan cltávolit]uk. A sebre l-2o/,-os chloro
geniummal átitatott gézt helyezünk és ezt naponta többsr.ör 
váltjuk. Ha a gyulladásos folyamat lezajlott, úgy rátérünk 
a steril száraz vagy indifferens kenőcsős kezelésre. Fertőzés 
esetén helyi és általános kemoterápiás vagy antibtotikumos 
kezelés. 
Bőrön uőzhatás. A ruházatot levetjük és az egész testet 
!>Zappanos vízzel lemossuk, esetleg még Időros vízzel is. 
Utána a bőrt tiszta vazelinnal bekenjük. 
Sz61ngőzhatás. A szemct 2 %-~s mttr_.. bikar~?n~tos vlzze 
mossuk ki és ezt többször megtsmételJUk. -;\Z obhtések után 
all{áliás szemkenőcsöt alkalmazunk. A . ..fáJdalmal~at ~%-os 
prokain oldat becscppen tésével enylntJuk. (ko~a%n tilost). 
A továbbiakhan naponta 2~3-szor :p~oraffm olaJat cseppen
tünk. Fertőzés, komplikácíó esetén 'szakrovos l A szemct 
erős fénytől óvni. Gscpplwtás. ITa a szemb~ folY_ékony J,llUS
tárgáz kerillt, úgy a-zonnal bőséges nátrmmbllmrbonatos~ 
vagy tiszta vizzel való mosás, minél gyorsabban szakorvos\ 
kezelés. ő k 
l~elélcgiés esetén. A bclélegzctt mustáTgáz a légz szerve c'? 
hurutos, álhártyás, nelrrotílms f~lyamatokat idé.zhet elő. 
Ritirábban kisfokú körülirt tüd6v1zenyőt. Gyakon a tmeu: 
monia is. A gyógyítás ennelr megfelelőcn a belgy?gyásza~t 
szabályok szerint történik .. .Penicillin már pfroilaldtknsan ts 
adandó. A fájdalmas gégefő lokális kezelése _h?lyi érzést_elc
nltőkl{el való ecsetelésl;cn :ill. Igen jó a mel.~l~nkék-kal~«-Mt~s 
ecsetelés. Köptetők, inhalálás, ltöhögés és fáJclalom~s~llapt
tó]{, nyugtatók, ~ütatólr, vitaminok szült_ség ese!é:J?- excttnn.~ok! 
sztrojantin. Gondos ápolás, táplálás, psztclloterapta a gyalron 
de}Jrcsszió miatt. . . 
Per os mérgezésnél (mustárgá>:zal szenuy~zet~ ételclt, ttalok 
fogyasztása) l. ált. eljár. 1. pont b) és tuncti. 

Nilrotin. Per os 1. ált. eljár. L pont a). AnalepLicumok, koffein, 
Jmblrávé, alkoho} _(pálink!l). I;égr.és!Jénulásnál ,n~est~rsé~es 
lélegeztetés, légzokbr.pont 1zgatok, sztvmasszás. SztvlJenulas
nál adl'enalin intracardialisan. 

Nitrobenzol. L. anilin. 
Nit-rogén mustár. L. mustárgáz. 
Nitroglicerin. L. amílnitrit. 

Nitiitck, nitrátol•. L aH ~!]ar,ts po1lt a). AnaleJ~tikHI~lO~L 
:Uethaemoglobin,wnuanal l alt clJ,U O. pont. K~thu!nmtrat 
(salétromsó) esetében lwnyilnso 1. v., l>o folyaelek tch·étC'l. 

Nih•ózns gázok. L. foszgén. 
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Xovocain (cocainum novnm, procain). L. cocain. 
Ólomsúk. ].;,. ált. eljár. l. pont a). Hashajtás nátr. szul{áttal, 

10%-oS nlltJ'. tio8zulfát inj.-k i. v. calciun~ qluconicwm injek
ciók. Fájdalmas bélgörcsök ellen papaverin, opiátok. 

Ólomtetraet.il. l'er os l. ált.· eljár. L pont a). 10%-M nátl'. lio
szutfát i. v. Nyugtalanság, dclirh1m esetén barbiturátok, zárt 
elmeosztály. Morfint ne adjunk. 

Ópium. L. morfin. 
Oxálsav, L. heresó. 
l'aratlllon.- Per os ált. eljár, 1. pont a). Bőrről, testfelületről 

szappanos vizes lemosás. A továbbiakban l. ált. eljár. cholin
esztcráz bénítók okozta mérgezésnél, 20. pont. 

Pctrúleum. I>. ált. eljár. l. pont a) és tüneti. 
Pilolmrpin. L. ált. eljárás L pont a). Atropin l és ttineti. 
Pirogallol, Pe1' 08 l. ált. eljár. 1. pont a), Methaemogloblwtemiá-

nál I. ált. eljár. fl. pont. 
Procain, L. cocain. 
Ricinusmag. L. ált. eljár. l. pont a). Bevonászerek és ttlneti 

Szül<sóg esetéin infúziók, analeptikumok. 
Stibium vegyiiletek. L. antimon. 
Scbweinfurti zöld. L. arzé11. 
Secalc cornntum. L. crgotin. 
Szénsav (UIJI 2), Mcstcrségcs léleg~ztctés l 0 2 inhaláció, Lobeli/t 

i. v. 
Szénkéncg (8zéndiszulfid), Per os l. ált: eljár. l. pont a). Továb

biaklmn légzőcentrum izgatók. o., 00 2 inhaláció. Sziikség 
esctén mesterséges lélegeztetés. 

Szénmonoxid. Oxigén inhaláció. Szül<ség esetén mcstcrséges léle
geztetés. Legjobb az O, és co. (95: 5) keverók, a "Om·~ogen" 
ínlwlációja. Lobelin L v. Szt1·ojanHn. Pen·i.eitlin profilakttlmsan 
is. Decubitus hajlam. Kivételesen súlyos esetben vérlebocsá
tás párhuzamos transzfúzióvaL 

Széntetral•hH'id. Pe1' 08 l. ált. eljár. l. pont a). Olaj, zsír, ricinus 
is tilos l Egyébként légzés és keringés fenntartása, Adrev 
nalin tilos l Oalcium inj,_ Májvédelem és az esetleges vese
károsodás kezelése. 

· SzkoJlfliamin, Pe1' os l. ált. eljár. l. pont a), Parenterálisan l. ált. 
eljár. O. pont. A továbbiakban légzőcentrum izgatók. Ki
tünőcn hat az e/erlrin J Atropin, morfin tilos l 

Szúda (mo8ószóda, náti'. curboniottm). L. marómérgek·lúgokl 
Sztrichnin. Ált. eljárás l. pont a) csak akkor, ha ~t görcsök még 

nem jelentkeztek. Narkóúsban ált. eljár. sokszor keresztül
vihető, Trn:tós altatás (Danernnrk6zis), közben infúúólL 
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Könnyebb csetekheu a mérgezett állandÍJ barbitm·llt hatfis 
alatt álljon. Kb. 12~16 órán át, esetleg tovább is a szük
ségnek megfclclően. A legnagyobb nyugalom, csendes, söté~ 
tebb szobában, minden külső ingert úm. fény, zaj, dc l;:iilö
nösen érintóst, tapintást kerillni, úgyszintén a felesleges 
vizsgálatot is, 

Tetrnldúretán, L. széntetraklorid. 
Timsó. L. marómérgek. 
Triklúretilén, Per os l. ált. eljár. l. pont a), Egyébként a légzés 

és keringés fenntartása és tüneti. 
1'intaeeruza (rnetilviolett). A szövctekbe jutott ceruzabélt. eltávo

lítjuk, illetőleg kimetsszük. Szemsérülést azonnal szakorvos
hoz küldjük. 

"Tri"-só (trinát1'ittm foszfát). L. marómérgok-lúgok. 
Vipera marás. L. kig~'Ómarás. 
Vizüveg, L. marómérgek-lügok. 
Yperit. L. mnstárgáz. 

Függelék 
Sugárzási ártalmai• (röntgen-, gam.ma-, neutron-snyrh·zás mér.qe

zések). Nagy sugárzó energiák behatásánál (maghasadás, 
magépltés, egyesülés) első teendő a shocl< leküzdése. Só
és folyadékveszteség (hányás-hasmenés) pótlása infúziókkaL 
Vérképztlszervek károsodásánál transr.fúúók, müjkészítmé
nyck, vHaminok. Fertőzések ellen penicillin és más anti
bioiikmnok. Nyugalom! Gondos ápolás és Láphílás, pszicho
terápüt és t.i'tnet.i kcr.clés. 

Radioal•tiv anyagok (sngrí1'Zók). Per 08 ált. eljárás 1. pont ft) 
és fenti. Kivülasztás gyorsltása, a diuresis fokozása . .RJne, 
test/elület·re l{erült r. akt. anyag esetében a.l~tpos lemosások 
szappanos vízzel (a hajas fcjbör~ is), nüg a testfelület ra.dio
aktivHást mutat. n.uházat, lálJlJeli, használati tárgy mind
addig nem használató, míg r. akt.-t mutat, illetve a men
tesítós 11em t,ört.ént. meg. 1\Iérgezósi tünetelmél, mint sugár
zási mérgezés. Bört.iinclelmél megfelelő eljárás. 
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IV. HEVENY MÉRGEZÉSEK ORVOSI SEGÉLY
NYÚJTÁSÁHOZ SZÜiiSÉGES LEGFONTOSABB 

GYÓGYSZEREli 

Injekci6k 
Coffein 
Tetracor 
Lobelin 
Sympathomim 
Adrenalin 
Ephedrin 
Strophrmtin 
Intranarcon 
Sevenal 
l>iorphin 
Calc. gluconicum 
Natr. thiosulf. 
Dic~rptol 
Natr. nitrosum 
Papaverin 
Atropin 
Glucosum 20 és 40 %-os 
Na.tr, chlor. 10%-os 
1\!etilénkél' l %-os 
Apomorphin l %-os 
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Etméb gy6gyszerek 
Cupr. sulfur. l g-os csom., 
N atr. hldrokarbon .. , ... , 
Magn. oxydat. . .. , , .. , , 
Ualc. gluconic. . ..... . 
Kal. hypcrmangan. . .. 
Amylnitrit várnácskák 
~!kohol (per os haszn.) . :: 
Car bo activatw; ....... . 
N atr. sulfuric ....... . 

Szemeseppele 
l,rocain old. 2 %-os 
Paraff. liqu. 

Eszközök 
Gyomormosó felszerelés 
Nyelvfogó 

5 db' 
50 g 

10- 15 g 
25 g 
10 g 

5 db 
50 g 

50-100 g 
100 g 

V. HlÍ.ZNÁL, HÁZTARTÁSBAN RENDSZERIN'r 
MEGTALÁLHATÓ FONTOSABB ANTIDOTUMOICc 

ANALEPTICUMOI{ ÉS EGYÉB SZEREK 

Uánytatásboz: Víz, sznppan, olaj, zsír, vaj, konyhasó, vidéken 
gyalmm rézgálic is, 

Hashajtúslloz: kcserüvíz, kescrűsó, karlsbadi só. 
Uarómérgczésbez és egyes fémsó mérgczésltez: tej, tojás, olaj, 

tejfel (vízzel lúgítva tejet :pótol). 
Neut.ralizlilásboz: ltígokhoz ecet, citrom, urbokalé, citroml)ótló, 

savanyú bor, savó, író, aludttej; savakhoz: égetett magnézia, 
fogpor, kréta (vigyát.at! A máló kréták túlnyomórészt gipsz
Dől készülnek. Ez nem használható, sű~ ·veszélyes l) szóda
bikarbóna, falról lelmpart més!l, mosópor (erősen higítva). 

A.nalepticumok, excltansok, eolhtiiSUS• légzésre és vasomotor
eentnunra hatók: babkávé, orosz tea, alkoholos italok, mint 
konyal(, rum, pálinlntfélék, sósborszesz, erős bor, habzóbor 
(olcsó, de teljes hatású pezsgűfóle-). 

ltcHektorilmsan ltatók, szagoltatás íttján: szalmiákszesz, ecet, 
eszencia, reszelt torma, törött bors. 

Fi7.ilní.lis eljárások: dörzsölés, hideg leöntések, fájdalominger. 
mellkas, arc ütögetése stb. 

Fémsó mérgcz6snél: tej (rézgálicnÚ kerülendű), tojásfehérje, 
tojásfehérjós tej, fixirsó. 

Adszortlciús terápia: 1J'aszenct finoront megtörünk, finom sl'.itán 
átsútáljulc Sütőben elszenesítünk gabonamagvakat, kenyér-
héjat, megtürjük, átszitáljul<. . 

lialcium terápia: }{ré!;a, tojáshéj összetörve, falról levakart mész. 

Oxidálószerek: kál. hipermang. 

Nátr. tioszulhít: egyszerü fixirsó. 
Szultát: keserüviz, Imrisbadi viz, glaul)ersó (ólomsók, bárium.) 

Szénsav inhahír.ió: szódavizes üvegbőL 
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J,emoső szerek: vízben oldhatók: víz, szappaitos víz: lipoiflban 
oldhatók: denat. szesz, pálinka, benzin. 

Eszközök: 
lrriydtor gyomormOsáshoz. 
Tölcsér megfelelő gumicsővel használható gyomormosáshoz, be

öntósrc, inft'túóhoz (sterilizál-va). 
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TÁBLÁZATOK 

Hértékegységek 
Gyermekek súly- lis lwsszmérték tábllizata 
Vitamin- és knlúrlatfiblázat 
Inkubációs táblázat 
Vér- és liquortáblázat 
Terbessligi naptár 



l 
l MÉRTÉREGYSÉGEK 

l 
Gyógyszerek adagolása során használatos egJségcl• 

l evőlranál, ltb. 15 ml 
1 gyermcklmnál, kb. 10 'ml 
l kávéskanál, kb. 5 ml 
1 csepp (vi:r.es oldatból) kb. l/20-1/25 ml 
l csepp (szcszes oldatból), kb. 1/50-1/00 ml 
l késhegynyi, l>b. 0,5-1,0 g 

Uosszmértélmgységelr 
l cm = 10 mm = 10 OOO .u = 10 OOO OOO illfl 
l yard (91,44 cm) = 3 foot (láb, 30,48 cm) =36 inch (hü

velyk, 2,54 cm) 
1 ll:m = 1000 m = 0,6213 mile (angol mérfölU). 

Térfogatmértékegységek 
ll=lOOOml 
I galion -c~.55l) =4 quart (1,141) =8 pint (0,571) (Angol 

rnértékeuy8égek) 
1 gallon (3,7ú l)= 4 quM(; (0,95 l)= 8 pit (0,47 l) (USA 

rnértékegységek) 

Súlymérf.ékegységck 
l g = 100 cg = 1000 mg = l OOO OOO y (pg) 
l ottnec (31,1 g) = 8 drachm (3,9 g) = 24 s(a'llplc (1,3 g) = 
= 480 grain (gr 0,0648 g) (Gyógyszennétlékegysé[Jek) 
l pound (lb. '153, 9 g = 16 ounce (oz. 2R,35 g) (Kei;!ske~ 

delrni rnb'téker;ységek) 

Hiimérsékletegységek 
Celsius fok = 5/9. (Fuhrenheit fok -32) 
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GYERlilEKEK SúLY- ÉS HOSSZUÉRTÉK FIÚI{ L1NYOII 

T ÁllLÁZAT A HATÁRÉRTÉKEK HATÁRÉRTÉKEK 

Születéstől - 18 éves lrol'ig Közép- Közép-
érUk érték 

FIÚII LÁNYO U.: 3, :i fl\' 
HATÁRÉRTÉKEK HATÁRÉR'l'ÉKEK 12,93 15,56 18,82 8i'tlY }(g 12,4-7. H,38 20, 55"· 

94,3 99,8 106,5 hossz cm 92,0 99,5 108,0 
Közép- Közép-

érték SZ'ÜLETÉS él· ték 4 Él' 
2, 63 .1,4 4,58 súly kg 2,63 B,36 4, 26 13,65 16,61 20,09 BÚl y ]<g 13,25 16,42 21,86"> 

46,3 50,6 54-,_~ hossz cm 47,1 !í0,2 53,6 07,5 103,6 110,4 hos.~z cm 95,2 103,2 112,3 

,? JIÓNAP 4,5 ÉV 
4,81 5,'72 7,44 súly kg 4,4-5 5,62 6, 76 14,33 1"1,42 21,5 sltly l< g 3,93 1'7,40 23,09' 

56,8 60,4 63,7 hossz em 55,8 59,5 63,1 100,6 106,7 114-,3 hossz cm 98,1 106,8 116,2 

G HÓNAP 5 ÉV· 
6, 35 7,58 0,43 súly l< g 5,76 7,26 9,07 15,44 18,89 23,50 súly kg H, 95 18,57 23,72: 

63,0 66,4 70,4- hossz em 61,1 65,2 68,8 102,0 110,0 118,4 hossz om 101,3 109,4 118,! 

9 JIÓNAI' 5,5 ÉV 
7,53 9,0'1 11,07 sUly kg 6,85 8,'11 10,98 17,6 20,68 24,09 súly kg '17,24 19,96 23,22: 

67,7 '11,2 75,9 hossz om > 65,4 '10,1 74,1 108,3 114,4 120,1 hossz em 107,R 112,8 118,0 

n HÓN,\P 6 ÉV 

8, 39 10,0'1 12,38 súly kg 7,62 9,'15 12,29 17,46 21,91 27,71 súly kg 16,87 21,09 26, 63' 
71,3 75,2 80,3 hossz om 68,9 74,2 78,8 108,5 11'1,5 120,2 hossz om 108,0 115,9 125,4 

15 HÓNAP 0,5 É 'l' 
'8,98 10,75 13,33 súly kg 8,21 10,43 13,15 19,69 23,22 27,4 súly kg 19,14 22,41 26,17 
74,4 78,5 84,2 hossz cm 71,9 77,/J 82,8 114,1 120,4 127,0 hossz em 113,7 119,1 125,0 

18 HÓNAP l ÉV 
D,57 11,43 H,29 súly kg 8,8 11,11 14,02 19,5 24,58 31,71 M'tly kg 18,73 23,68 30,5S:: 

77,5 81,8 88,2 hossz om 74,9 80,9 86,7 114,0 124,1 133,4 hossz em 114,0 122,3 131,7 

2 ÉV 7,5 ÉV 
10,57 12,56 15,83 súly kg 9,8 12,29 15,5 22,0 25,fJ 31,16 .n'tly kg 21,14 25,04 29, 7& 
82,7 87,5 94,6 hossz em 80,1 86,6 93,3 120,0 127,1 133,9 hossz em 119,5 125,2 131,8 

'l 2,5 ÉV 8 ÉV 
11,43 13,61 16,78 súly kg 10,7 13,43 17,33 21,77 27,26 36,02 súly kg 20,55 26,35 35, 7\} 

il 86,9 92,1 99,5 hossz em 84,5 fJ1,4 08,7 119,5 130,0 140,2 hossz em 119,1 128,0 137,4 

3 ÉV 8,5 ÉV 

12,25 14,61 17,78 ·súly kg 11,61 14,42 _18,06 24,4 28,62 34,93 s-úly ],g 22,95 27,67 33,79' l, 
90,6 96,2 102,8 hossz cm 88,4 95,'1 103,& 125,7 132,8 140,0 hossz cm 124,6 130,5 .. 137,5 !! 
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(,ÁNYOH 
FltJil LÁNYO H 

IIATÁRÉR1'ÉKEK 
Közép- HAT~.\.RÉRTÉKBK HATÁRÉRTÉKEK 

érték Közé p-
Közép- Közép-érték • Ev érték érték 

23,81 29,94 40,73 súly kg 22,27 28,94 l4 ÉV 
124,2 135,5 14-5,:1 40,78 hossz cm 123,6 132,,9 14-3,4 36,2 48,81 68,31 súly kg 37,69 49,17 68,4 

140,4 162,7 177,1 hossz om 148,2 159,4 170,7 
9,5 É\' 

26,63 :]} ,3 38,7 R súly ]{g 24,9 30,41 14,5 ÉV 130,0 137.9 145, L 38,28 hossz cm 129,·1 135,8 143,2 42,32 51,66 64,59 súly kg 42,73 &0,35 61,55. 

10 l!] l' 155,0 16&,3 174,6 , hossz cm 154,1 160,4 167,6 
25,76 32,61 45,36 súly kg 24,13 128,7 140,;; 150,3 31,8.9 '16,22 ÉV hossz cm 127' 7 138,6 149,3 " 

10,5 ÉV 
41,41 54,48 73,3 súly kg 40,37 51,48 70,'1 

151,7 167,8 181,8 hossz om 150,2 161,1 171,6 
28,8!) .1-1,98 42,01 súly kg 27,17 38,79 135,1 142,3 14-0,7 hossz ] 34-,•1 

43,14 
15,5 ÉV cm !41,7 H0, 7 

ll É\' 47,72 56,65 69,22 súly kg 45,0 52,3 63,32: 

28,03 35,2 50,67 súly 
160,3 169,7 178,2 hOssz om 155,7 161,7 168,6 

133,4 144,2 
kg 26,26 .'!5,7-l 51,21 154,4 hossz cm 132,3 144,7 1~7.4 l6 ÉV 

11,5 Él' 46,9 58,83 77,34 súly l< g 41,64 53,07 71,58 
31,39 36,74 4-7,4 súly kg :''l.f!S 

156,5· 171;6 185,6 hossz om 150,8 162,2 172,0 
139,8 146,9 154,.') 37,74 48,08 hossz cm u:~.s U 8, l 157,0 16,5 ÉV 

12 Él' 
51,85 60,33 73,03 súly kg 46,22 5.1,57 64-,5 30,48 88,28 56,34 súly 

138,1 kg 28,85 -19,74 57,02 164,2 172,,7 180,7 hossz cm 156,2 162,4 169,2 119,6 101,9 hossz cm 137,8 lii 1,9 l 0-t, 6 

12,5 El' n ÉV 
33,84 40,2.3 52,.S súly kg 33,88 42,37 50,12 61,78 79,65 súly l< g 42,59 ,')4,02 72,35 

1-44,5 152,3 161,f:i hossz 53,52 150,0 173,7 186,6 hossz cm 151,0 162,5 172,2 cm 145,fl 154,a ] 62,7 

13 Eh' 17,5 ÉV 
32,(-16 42,18 62,6 súly kg 32,75 44,95 -42,2 1fí5,fl 64,55 53,80 62,41 75,66 súly kg 46,81 54,2 65,27 169,5 lw.~sz cm 143,7 157,1 .16S,4 165,fl 174,1 182,0 hossz cm 156,3 162,5 169,4 

13,5 lill' 
{8 Él' '37,29 45,5 50,01 súly ](g 38,78 140,4 168,9 47,04 58,47 168,9 hossz cm lfd,1 1.58,4 1 ri.'i,O fi1,26 6.1,05 81,10 súly' kg 4-2,87 54,39 72,8\t' 

1:)9,6 174,5 187,6 hossz cm 151,0 162,.'1 172,2-
316 
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VITA~IIN- ÉS KALÓRIA-

s 100 y -~ t ~ 

~~ ~ tartalrnaz ~ ~ ~ 'i:i~ o ~ -~ '< "' o,< 
-- --

Gyii1nölcs és gyüm~>öleslé-

l. Áfonya, friss. 08 0,6 0,6 16,3 
2. édesitett lwnzcrv ... · 109 0,4 0,4 27,0 
3. Alma, édes, friss 58 0,3 0,4 15,9 
4. édes, sr.á:dtott , . 281 3,0 0,7 77,6 
5. must, édesített 80 0,2 0,1 20,3 
6', -ló, friss 52 O,J - 13,0 
7. Citromlé ... : ... 45 0,0 0,6 8,7 
8. Cseresznye, friss, .... .. 00 l, l 0,4 15, l 
9, édesített konzerv .. 235 0,6 o, l 20,8 

10. kandírozott 352 0,5 0,2 87,5 
ll. Egres ............ ..... 37 0,8 0,5 9,5 
12. ]'öldicpcr, friss 41 0,8 0,0 9,3 
13. édesített konzerv 116 0,5 0,2 28,7 
14. Görögdinnye .... 31 0,5 0,2 7,5 
15. Körte, friss 61 0,5 0,4 17,0 
16. édesített konzerV 75 0,2 0,1 19,!) 
17. száritot t 301 2,3 0,4 78,1 
18. Málna, friss .... 60 1,1 0,6 17,2 
10. édesített konzerv 119 0,6 0,5 29,9 
20. -lé, friss ...... ······ 45 0,2 - 11,0 
21. 1liazsob ........... 298 2,3 0,5 73,0 
22. Őszlbttntck, friss , . .. 47 0,8 0,2 12,4-
23, édesítcH konzerv 75 0,4 o, 1 18,4-
24. s:r.árított 205 3,0 0,0 72,9 
25. Ribizli, friss . ········ 58 1,4 0,4 17,1 
26. Sárgabarack, friss .. 51 0,9 0,2 13,9 
27. édcsí!;ett lwuzerv ... ,.89 0,6 o, l 21,8 
28. szárított 

fő~ött' 
... ... 292 5,2 0,4 ü9,5 

29. száritot t, 120 1,3 - :n,o7 
30. Szilva, friss 56 o, 7 0,2 13,4-
31. édesített konzerv 84 0,4 0,1 20,7 
32. Bzárított 299 2,3 0,6 72,6 
:33. Sr.őlű .. 74 0,8 0,4 2 L, O 
34. lé. ....... 76 0,4 - 18,0 

Főzelék-
35, Hab, zöld, friss 35 2,4 o ,, 9,1 
36. Y. öld l onzrrv q 4± 

' ' J. 1,0 

TÁBLÁZAT 

Vitamin 

A B 1 B 2 tin 
--· -··- -~ Niko-~ 

. N. E.\ _:"__ l _n>g __ ::; 

{ilesége"k: 

280 
100 

90 

60 
57 

1000 
870 

380 
60 

5~~ 

45 
150 
100 
100 

50 
880 
450 

3 250 
120 

2 790 
1350 
7 430 
2000 

350 
230 

1890 
so 

0,03 
0,02 
0,04 
0,05 
0,01. 
0,02 
0,0•1 
0,05 
0,03 

0,15 
0,03 

0,05 
0,02 
0,01 
0,07 
0,03 
0,02 
0,03 
0,15 
0,02 
0,01 
0,01 
0,05 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 
0,15 
0,03 
0,10 
0,05 
0,03 

féreségek: 
700 1 o;o6 
410 l 0,03 

0,07 
0,07 
0,02 
0,08 
0,01 

0,06 
0,02 

0,07 

0,06 
0,04 
0,02 
0,15 

0,08 
0,05 
0,02 
o 20 
o:JA 
0,04-
0,02 
0,16 
0,1 
0,03 
0,03 
o, 16 
0,0~ 
0,08 

0,3 
0,18 
0,5 
0,5 

o, l 
0,14 
0,18 

0,3· 

0,2 
0,1 
0,1 

0,5 
0,9 
0,7 
5,•1 

o. 7 
0,3 
~.3 
o 25 
o:o 
0,4 
1,7 
0,4 

0,12 0,6 
0,05' 0,:3 

10 
5 
5 
ll 

1 
2 

45 
8 
3 

25 
60 

6 
4 
2 

25 

25 

8 
4 

19 
35 

4 
4 

12 
2 
5 
l 
8 
4 
2 

12 
4 

:ffi 0,72 

P. 

E 3,6 

s 
] 
o 
00 

l. 
2. 

•• 4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
o . 

10. 
ll. 
12 . 
13. 
14. 
1_5 • 

. 16. 
17. 
18. 
10. 
20. 
21. 
22. 
22 . 
24. 
25. 
26. 
27 . 
28 . 
20. 
30. 
31. 
32. 
33. 
3-1-. 

35. 
3 ű. 
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37, 
38. 
39. 
40. 
.u. 
·12. 
43. 
44. 
45, 
46, 
47. 
48. 
40. 
[,0, 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
:"ifi. 
57. 
58. 
59. 
GO. 
61. 
02, 
63. 
64. 
65. 
06. 
H7. 
GS. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75, 
76, 

320 

100 í} 
tartal11wz 

l 
Bab, fehér, szárított. 

fehét·, Jwnzerv ...... . 

l 

Borsó, friss .......... . 
konzerv .. 
szárított . . .... 

Burgonya, hámozott, friss 
száritot t 

Hagyma, friss ........ . 
szárított .......... . 

Katarábé levél ..... . 
fej .............. . 

Kcll<áposztá, friss ... . 
szárított ........... . 

Káposzta, savanyított .. . 
Karfiol ............ . 
Kelbím*ó ............ . 
Lencse, ·szárított .... . 
Paprika, zöld ..... . 
Paradicsom, friss 

konzerv . . ... . 
püré ............. . 
-lé konzerv ... . 

Paraj, friss 
konzerv . 

Petrezselyem ......... . 
Retek ... . 
Répa ................. . 
Répa vörös· (cékla) ... . 
Sa.láta, fejes ......... . 
Sárgarépa, fdss .. 

konzerv ..... , ... . 
száritot t ........... . 

Spárga, friss ......... . 
konzerv ............ . 

Szója-bab, szárított ... . 
Torma ............... . 
Töl{ ·és dinnye ...... . 
Uborka .. 
Zeller levél ........ . 

fej . . . . . . . . . . . . l 

.•. 

350 
102 

60 
69 

354 
85 

303 
40 

350 
30 
29 
25 

346 
20 
31 
47 

357 
24 
23 
21 

217 
23 
22 
22 
60 
20 
33 
33 
15 
40 
30 

361 
21 
21 

351 
22 
15 
13 
20 
46 

22,0 
6.0 
6,7 
3,4 

24,5 
2,0 
7,1. 
1,4 

10,1 
3,1 
2,1 
1,6 

13,7 
1,1 
2,4 
•1, 7 

25,7 
1,2 
1,0 
1,0 
2,0 
1,0 
2,2 
2,3 
3,7 
1,1 
1,6 
2,0 
1,3 
1,1 
0,5 
4,0 
2,1 
1,0 

34,9 
0,7 
0,8 
0,8 
1,1 
l, 7 

1,5 
0,4 
0,4 
0,4 
l, O 
0,1 
0,7 
0,2 
1,0 
0,4 
0,2 
0,1 
1,8 
0,2 
0,2 
0,5 
1,0 

f0, 2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,4 
1,0 
0,1 
O, l 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
1,4 
0,2 
0,3 

18,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 

66,5 
20,0 , 
17,2 .. 
14,2 
66,1 
19,5 
82,0 

9,8 
75,2 

6,6 
7,3 
6,7 

68,8 
4,8 
5,8 
9,0 

61,2 
6,7 
4 6 
4:4 

24,5 
.4.3 
46 
3:6 

10,8 
4,9 

10,5 
7,0 
3,4 

10,1 
6,7 

83,1 
4,9 
3,5 

16,4 
4,2 
4,1 
3,6 
5,2 

:10,4 

., •....... ·.· 

690 
540 
370 

40 
400 

50 
20 

9 540 

100 
520 

90 
50 
50 

630 
1100 
1050 
1880 
1050 
600 0 
580 0 

18000 
30 

6 
6 700 

540 
600 0 
4 500 

60000 
600 
600 
110 

400 0 
3 400 

200 

0,60 
0,13 
0,30 
0,11 
0,87 
0,10 
0,25 
0,03 
0,23 
0,10 
0,06 
0,06 
0,41 
0,03 
0,10 
0,09 
0,5 
0,07 
0,06 
0,05 
0,00 
0,05 
0,08 
0,02 

0,04 
0,03 
0,05 
0,06 
0,13 
0,03 
0,29 
0,12 
0,06 
1;14 
0,10 
0,05 
0,04 
0,03 

. 

0,24 
0,12 
0,18 
0,06 
0, 29 
0,04 
0;10 
0,02 
0,15 
0,56 
0,00 
0,05 
0,37 
0,20 
0,11 
0,1 
0,32 
0,04 
0,04 
0,03 
0,07 
0,03 
0,2 
0,08 

0,04 
0,04 
0,17 
0,07 
0,06 
0,02 
0,28 
0,17 
0,09 
0,31 
0,27 
0,08 
0,05 
0,04' 

2,1 
0,88 
1,9 
0,9 
3,0 
1,0 
4,8 
0,1 
1,1 
0,8 
0,5 
0,26 
2,4 
0,2 
o 6 o: 5 
3,1 
0,4 
0,6 
0,7 
1,6 
0,7 
0,5 
0,3 

0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,64 
0,3 
3,2 
1,2 
0,8 
~.1 

o, o 
0,18 
0,3 

21 Gyógyszerkészitmények 

2 

26 
8 
2 

23 
26 
12 
37 

136 
28 
40 

160 
18 
69 
68 

120 
23 
16 
28 
16 
21.,5 

5 
189 
24 

5,5 
34 

8 
4 
2 
ll 
36 
15 

75 
8 

10 
7 

. . . . 

E gyi b 
mg 

E 

n~: E 2,1 

E + 
E 0,06 

E 0,27 

]J 2,2 

R 0,1; K++ 
K +++ 

K 
E 

E++ 
E 0,27; K 

E 

El, K. 

E 
E 

E 0,45 
E 0,45 

E, Pant. s. 

B.; El, 
E 0,46 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
•18. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
56. 
50. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
GS. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
70. 
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li 
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100 g 
tartalmaz 

77. Dió 
78. Geszteny·e, frlss 
70. szárított 
80. 1\f:tnrluht 
81. Mogyoró ..... 
82. földi,.Piritott 

83. 
84. 
85. 
so. 
87, 
88, 
89. 
00, 
O J. 
92. 
93. 

. 04-. 
95. 
96. 
97. 
os. 
00, 

100. 

JOL 
102. 
103. 

104. 
105. 
100. 
107. 
108. 

322 

~\rpn.gyöngy ("Gcr~li") 
K onyér, fehér 
Kenyér, fekete 100% 
Kenyér, graham 
Kenyér, kul{Oriea 
Kenyér, rozs, sötét 
Kétszersült . 
Kukoriea-Uarn. ... 
J_,iszt, búza, fehér ... 
J,jszt, búza, teljes 
Liszt, ror.s, sötét ..... . 
.Liszt, szója, }{özépzsíros 
Liszt, szója, zsíros 
Rizs ........... . 
IUzs, fényezett 
Rizs, fényezett, főzött 
Tészta, kör.önséges 

sr.ádtot.t ....... . 
'1'észta1 közönséges, 

főzött 
Tészta, tojásos 
7-ab pehely 
Zabpehely, ffi;t}ú' 

Cukor 
Csokoládé, koserű ... 
Csokoládé, tej 
Kamliror.ott gyümölcs 
Karnmea 

702 
213 
380 
640 
671 
5·!6 

346 
260 
202 
260 
240 
263 
422 
356 
!:l70 
334 
31 o 
283, 
375 
354 
351 
100 

300 

60 
385 
385 

02 

15,0 
3,'1 
6,7 

18,(i 
12,7 
25,0 

íl,O 
8,5 
9,5 
8,0 
G, 2 
0,4 
o,B 
8,3 

10,8 
12,2 
11,0 
42,!í 
35,9 

7,4 
7,6 
2,2 

13,0 

2 5 
l·Ú 
13,0 

2,8 

04,4 
1,9 
•1,1 

M,l 
60,9 
4:3,3 

Diú-
17' 7 
46,0 
.Sl,5 
21,6 
21 4 
~w; 7 

Ke-nyér-: lis::t- és 
1,4- 77,3 
2,0 52,0 
3,5 4-9,2 
1,8 5:-!,2 
7,0 39,2 
3,4 52,2 
9,9 7::1,5 
1,2 78,0 
1,1 75,8 
2,3 73,9 
l, l) 731 
0,5 I:Ú 

20,0 11,4 
0,5 80,4 
o 3 79,6 
o:1 22,6 

1.,4 74,3 

0,,2 14,3 
5,0 70,9 
7,5 69,7 
0,5 ll, 7 

GnkM- és 

r.,;:; 52,9 

édesséq-
100,0 

18,0 
f>4,0 
70,8 
78,0 

('>,1) 33,5 
0,[1 9,3 
2,0 L2,0 

jélel5é(Jek: 
30 0,4.'1 
so 0,23 

0,25 
100 0,'10 

0,30 

lészta-!éleséyek: 
o 12 
o:o1 
0,28 
o,:w 
o, 17 
0,1 G 

300 0,15 
0,07 
0,56 
0,'17 

110 0,82 
140 0,77 

0,04-
0,05 

O,t3 

0,03 
200 0,13 

0,.'55 

jr!lcségek: 

183 0,02 
10 0,02 

0,13 

O,G7 

0,16 

0,08 
0,03 
0,15 
0,13 
0,22 
0,04 

0,06 
0,03 
0,12 
0,21 
0,34 
0,28 

0,03 

0,08 

0,02 
0,12 
0,14 

0,24 
0,04 
0,02 

'l' 
{i' 7 

4,6 

_lG,2 

3,1 
0,8 
3,5 
3,54 
] ,15 
l, l 

0,0 
0,07 
0,5 
1,7 
0,25 
0,3 
0,2 
1,4 

2,1 

0,6 
2,1 
1,1 

1,1 
o,:l3 
0,2 

3 
G 

3 

6 

P. 

n.; l'a.nt. s. 

"E 0,23 
n,, H 1,3 

B -1-+ 

F. 1,2 
E 2,2 

E 0,35 

TI 1,9; Pyn~. s. 

E 5,:1 ; Tiiotin 
.Biotin 

s 
~ o 
w 

77. 
'18-
79. 
80. 
8 L. 
82. 

83. 
8'1. 
85. 
HG. 
87. 
88. 
sn. 
uo. 
Ul. 
02, 
U3. 
fl+. 
95-
%. 
ll 7. 
us. 
fl!}. 

100. 
101. 
102. 
103. 

}Q .t. 
105. 
106 . 
107. 
108-
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100 fl 
tartalmaz 

109. 
110. 
lll. l

l>felasz •.• , ........... . 
:Méz ....• , .. 
Szőlőcukor .. 

112. 
Ilíl. 
114. 
115. 

116. 
117. 
118. 

·no. 
120. 
121. 
122. 
123, 
124. 
125. 

126. 
127. 
128. 
129. 

130.1 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
130. 
140. 
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Csukamájolaj .. 
Disznózsir, olaj 
Vaj ........... . 
Zsírszalonna, sózott; · . 

zsíros 

]i·ó .............. . 
Sajt, Camembert 

Emmentúli 
Ptu·mel'lán ... . 
Ro quefort ... . 

Tej, (juh) ... . 
Tej, (kecske) 
Tej, (tehén) . 
'l'ejfűl, tejszin ........ . 
':l'ejpor .............. . 

Tojásfehérje, nyers 
Tojáspor .... , .... 
Tojás, teljes nyers 
Tojássárgája, nyers 

Birkahtís ...... . 
Borjúhlis, nyers 
Borjúhús, sütve, sovány 
Borjúvelő . 
Csorkehús ..... . 
Disznóhús, köz ép zs!ros 
Disznómtti ......... . 
Di.sznórmnka, füstön 
Kacsahús, nyers 
IAbahús, nyers 
Libamáj 

240 
319 
387 

902 
884 
716 

810 

36 
306 
404 
400 
390 

93 
71 
60 

206 
496 

47 
593 
158 
355 

230 
176 
231 
115 
111 
291 
130 
384 
321 
349 
176 

2,4 
0,3 

0,0 

3,0 

a;s 
19,7 
28,6 
36,3 
21,7 

5,15 
3, 76 
3, 39 
2,5 

25,8 

10 8 
48:2 
12,8 
16,3 

18,0 
Hl,2 
32 2 
10:0 
21,6 
16,4 
10,6 
16,9 
16,0 
1_6,'1 
16,5 

Zsír- és ola}-

l
igg:g 

81,28 0,4 

l 89,0 0,5 

Tej-, tejtermék-, 
3,5 4,8 

25,34 . 
31•,445 2,0 
27,59 2,0 
33,35 1,0 

6,18 4,17 
4,07 4,64 
4,08 4-,04 

20,0 4,0 
20,7 38,0 

1,0 
45,44 2,6 
1J,!J63 0,7 
33,9 0,7 

17,57 
ll,065 
11,3 
10,4 

2,7 
2il,O 

5,22 
35,0 
28,67 

1

31,5 
10,0 

Hús-
0,07 

2,0 

5,0 

félesé_qek: 
85000 

3 300 

0,18 

tojásféleségek: 
0,04 

3 610 
4010 0,03 
1350 0,03 
4010 0,03 
i-

170 0,06 
280 0,04 

1250 0,03 
49500 0,94 

160000 

4460 • 0,35 
114-0 0,12 
3210 0,32 

féleséyek:; 
0,21. 
0,18 
0,24 

0,23 
1,04 

2700 0,43 
0, 78 
0;13 
0,16 
0,03 

0,01. 

0,04 

0,18 
0,83 
0,45 
0,53 
0,45 

6,07 
0,17 
0,13 
1-2 
2 
0,23 
1,23 
0,34 
0,52 

0, 20 
0,27 
0,26 

0,15 
0,20 
2,70 
0,19 
0,41 
0,24 

0,1 

0,9 

0,1 
1.,60 
1,24 
0,11 
1,24 

0,25 
0,1 

0,5~1 

16 
o: os 
0,2 
0,1 

5,9 
6,3 
7,6 
4,5 
6,0 
4,4 

15,50 
3,8 
7,80 

13,0 
3,6 

1,0 . 

3,6 
1,0 
1,7 
1,0 

10,0 

27 

8 

D++++ 
E 55 

D 60 NE, "E 24 

D, E, F + 

D; E 1,0 
D; E 1,0 
D; E 1,0 
D; E 1,0 

D+ 
D; ~ 0,12 

D 

D+++E++ 
D++ +E 1,17 
n·+++E++ 

E 0,21 
B; E 0,63 
D+ E+ 

E 0,44 

D; E 

112. 
113. 
114. 

115. 

1

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

1

120. 
127. 
128. 

l 129. 

1130, 
131. 
132. 
133. 
134. 
]35. 
136. 
137. 
138. 
130. 
140. 
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s 100 lf ·~ tartalmaz 
5 
w 

J\:In.rhahús megfőzve : 
14-1. Beefstea.]{ 
H2, Pecsenye, l;:özép;;síros 
143. Pecsenye, sovány 
H 4. Leveshús 
T 45. Nyúlhús 
147. Pul~ykalnís, nyers . 
14-8. Étsznlonna, :r.'síros, 

sózott 

U fl. 1101' .... ····' .. '· 
150. Uombn 
151. Italok, Agetett 
lf>2. Kaka ö 
l 53. l\!. u& t 
1 fi-í. Rum 
lMi. Sör 

" ·• 't -t ., 

" 
~ 

"' R: 

113,91 293 
341 15,51 194 Hl,3 
162 20,3 
12~) 21,0 
262 20,1 l 

781 3,\J l 

53 Alkoh, 
42 3,5 

250 Alkoh. 
320 n,o 

41 
312 Allwh. 

50 O, li Aik. 

.;., 

" 
25,0 
31,0 
13,0 

D,U 
lí,08 

20,2 

85,0 

7,G 
0,4 

40,,0 
18,'R 

5,2 
43,U 

4.4 

0,5 

V e 

U, l 
ü, 8 

31,0 
1,0 

4,0 

A L EGGY AintABilAN ELŐFOIWUL(\ l'ERTŐZŐ 

J, l:c~~('!Cltl.ési kiit!'IE~Z('Usé~ ill1Í tal'toz(l licHilY ft>rf,iízö 
bcJ.c::-ségcl{ 

Tlctcusé_q Here: 

Ag~·vc\6gyulladás, Jál'\'áuyos 
Anthrax 
1Jang-J;:ór 
Brucellosis 
Cholent a-Bi:üka. 
Cltoriomeningitis lymphoeyti(·a 
Diphtheria 
Dysenteria, amoebás 
Dyscntcrift, barmaris 
Rnccphali~i» epidcmi{'a 
ÉtelmérgezéH ( llaktérilllllOS 

, Cl'C!le[,{í) 
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Da.~rpang!i~-i idü: 

l. Bnc~tJ!wUtü tpfr!emicn 
:!--:! nap 
L B!'llccl!oú8 
~--4 hét 
1--5 na-p 
L .MeningUis serosu 
'l.--7 nap 
'2 napt<Í! töhb hónavig 
1-7 nap 
H-20 napig 
l órritól 2 napig 

V i t a 11t n 

A 
N. E. 

B, 
ln(} I

Nik~o-~ 
B2 ttn· O 
1nr1 8UrJ 7nff 

mg 

----·--1 
E_qyéb -~ 

'"' --+~-1 

[l If l' s : 

0,10 
0,10 
o, 12 
o, l ö 
O,Ofi 
0,12 

O,H\ 

0,11 

0,09 

0,00:3 

~~-~6 
o 12 4-:2 
o, 15 5 2 

g.~~ ~~r~:;o 
(Ú\J 7,9. 

0,04 !J,U 

0,4.2 6,37 

0,<15 1,50 

0,7fl 

5,0 

g 3,1 

141. 
142. 
H 3. 
1+4-. 
14-5. 
1.!-(i. 

H 7. 

1-H!. 
Hí O. 
151. 
152. 
15:1. 
Jií-l-. 
155. 

BETEGSIÍGll!i LAPPANGÁSI IDEJE 

Betegség ne1•e: 
1!'ebris flava 
J!'ebris pucrpentlis 

Febrifi recurrens 
FelJtis undulans 
Gyermekágyi hi:r, 
Gyermekbénullis 
Hast.ífu~z 
Hcine-Mellin-l;;ór 
HcpatltiH cpidcmic:~ 

llólyn.gos himlő 
Influenza complicata 
J:lrvftnyor; agy- és ge1'iJlchártynlob 

La.ppany!i.si idő: 
3-ü nap 
1.-a nap; gOTlOrrhoeis ere!lctií 

fertőzés esrLén 10---12 nap 
2-H nap 
l. BI'UCellORf,~ 
l. Ji'e,bris PW'I'Pera.lis 
l. Poliom.yeWis nnte1'·ior ac11la. 
1. Typ/ms ab!lominalis 
L Polimnyelitis rtnlM"ior rrt11trr. 
1 f,-35 nRp. - Henun ]H'[lnU-

t.isl1l\ esetén Ich. 2····0 hónap 
l. Va·n:o/n 
1-3,Jlrtjl 
l. .Mrm·inyitú; ~~erebrr,s]'úwfis 

1'-J!idem.ir:n 
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Betegség nere: 
Kanyoró 
Kiütéses t.ifusz 
Le-pra 
Le:ptospirás eredet.(\ mcningitis 
Lyssa 
Malária 

Mallcus 
llfált;ü liz 
Mcningitls cerehros}linalis 

cpidemica 
l\leningitis scrosa 

l'rieningococcia 

l'ilel'evgörcs 
Morbilli 

Paratyphns 
Pertussis 
Pestis 
Pokolvar 
Poliomyelitls anterior ocuta 
Rabies 
Sárgaláz 
Scarlatina 
Szamárköhögés 
Szövődményes Influenza 
Takonykór 
Tetanne 
Trachoma 

Tularaemia 
'J'yphus alJdominalis 
Typhus exant.lwmaticus 
Váltóláz 
Variola 
Vérhas 
Veszettség 
Visszatérő láz 
Vörheny 

328 

Lappangási irlő: 

L Morbilli 
l. TYJihUs exantlwmaticu.~ 
ITosH:.lÚ, gyakran több esztendő 
l. Jlfeninyilis se~·osa 
2-6 hét 
Változó, a harmadnapos láz-

ban leggyakrabban 14 nap 
3-5 n~tp 
l. Bnwellosis 
2-5 nap 

a-) Choriomeningit.is lympho· 
cytica 8-21 nap 

b) Leptaspirás eredetü menin· 
gWs 1-2 M.t 

l, Jlfeningitis cerebrospinalis 
epiflemic(t 

l. :t'etanus 
9-10 nap a kiühés megjele· 

nése JA nap 
1-10 nap 
1-3 hét 
1-10 nap 
l. Anthrax 
~-21 nap 
l. Lyssa 
l. JJ'ebris' fla!'a 
2-8 nap 
l. PM'tHS8i8 
L l n.jlnenza cmnplicata 
l. 1lf alle·us 
6-14 nap 
Ismeretlen, valószinűleg 
7-14 nap 
1-21 nap 
3-28 nap 
10-14 nap 
l. lJf al ária 
7-17 na.p 
l. J)ysenteria 
l. Lyssa 
L l<'eb'fis 1'et!U1TMl8 
L Scarlatina 

II. Bejclentési kötelezettség nlá nem tartozó· heveny fertőz/i 
betegségek 

Beteosig ne1.•e: 
Actinomycosis 
Ancylostomiasis 
Aphthae epizooticae 
Ascariasis 

Corysa 
Balkáni grippe 
Eányászaszály 
Bárányhimlő 
llőrbetcgségek , 
Cérnagiliszta-betegség 
Dermatomycoses 
Dyspepsia coli 
Eehinocoecosis 
Erysipelas hominis 
Ery&ipeloid Roscnbach 
Fa-vns 
},ebris aJlht;hosa cpizootica 
lt,cbris Pap11ataci 
Fonalóekór 
Galandférgesség 
Gázüszök 
Icterus infectiosus 
Impetigo contagiusa 
:Járványos fliltőmirigylob 
Lebenyes tüdőgyulladás 
Leptospirosis 
Nátha 
Oedema maligmiru 

Orbánc 
Orsóféreggel fertőzöttség 
Oxyuriasis 
Papogálykór 
Parotitis epidemica 
Pediculasis 

Pneumonia 

Pneumonia atypica 
Pneumonia lobaria 
Qsittac()sis 
Q· láZ> 
Pueenslandi láz 
monella cholcrae suis 

Lappangiisi idő: 
Ismeretlen, hónapokig tarthat 
3-10 hétig 
3-7 nap 
A petékből 2 hónap alatt fej-
lődnek ki az iyarérett férgek 

12-i8 óra 
l. Q-láz 
l. A ncylostomiasis 
l. Va·ricella 
l. De1·nuttomycoses 
l. Oxyui'insis 
Bizonytalan 
Bizonytala.n 2-8 nap 
1-2 év 
1-2 nap 
3-5 nap 
Ismeretlen 
l. Aplithae epizooticae 
3-6 nap 
:t'riclti·nosis 
l. Taeniasis 
l. 0Mlerna maliynmn 
l. Lepto&pirosis 
3-5 nap 
l. Parotitis epirlemica 
l. Pne1t1/IOnia lobaris 
7 nap 
l. Oorysa 
A seb fertőzésétől szárrútva 

5 órától 5-6 napig 
L Ery8ipelas hornin-is 
l. Ascariasis 
Itb. 2 hét 
l. Psittacosis 
13-28 nap 
A petékből a Járva 5-7 nap 

alatt kikel 
(Egyéb baktériumok által oko-

zott) változó, általában 
rövid 

Bizonytalan, 7-21 nap 
1-6 nap 
6-15 nap 
2-3 hét 
l. Q-láz 
l. Ételmüuezés 
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Betegség- net~e: 

SalmoneÍla enteritidis 
Salmanella typ hi· murium 
Sertésorbánc 
Scabics 
Sugárgomba megbetegedés 
Száj- és körömfájás 
Itózsahim lő 
Rubeola 
Rühösség 
Ta.eniasis 
Tetvesség 
Trichinasis 

\'nricella 
,.írus:rmcumonia 
Weil-féle betegség 

Lappanuási iM: 
l. Ételmii·uezés 
l. Ételrnérgezés 
l. Erysipeloid Rosenbach 
24-28 óra 
1. Actinomycosis 
L Aphthae eJ>izooticae 
l. Rubeola. 
14-21 nap 

-l. Scabics 
3-12 hét 
L Pediculasis 
Fogyas_ztástól szám!tva 6-7 

nap 
2-3 hét 
l. Pneu-monia atypica 
J. Leptospirosis 

NORMÁLJÍRTJÍKEJ{ A VÉRBEN 
JÍS A LIQUOUBAN 

\"ér: 
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Bikarbonát 

Foszfor 

Jód 
Kalcinm 
Kálimn 

JOó r 

Magnézimn 
Nátri'lt11~ 

Szulfát 
Y as 

Víz 
Acetontestek 
Aminosav nit1•ogén 
Ammónia 
Bilin1bin 

55-65 térf.-% (CO~-ben kifejezve 
szérumban) 

2-5 tn'g-% szcrvctlcn 
18-38 mg-% savoldható (szérumbffn 

2,5-5 mg-%) 
7-14 mg-% lipoid (sr.érumban 3-7 

Jpg-%) 
8-13 y-% (vérben) 
5-7 mg-% (szérumhan 9-11 mg-%) 
160-220 mg-% (szérumban 16-20 

mg-%) 
270-310 mg-% (szérumban 346-

376 mg-%) , 
4 mg-% (szérumban 2-3 mg-%) 
188-191 mg-% (szérum't;an 329-

334 mg-%) 
3-5 mg-% 
45-50 mg-% (szérumbau 100-300 

y-%) 
80% (szénunban 92%) 
1,2-2,6 mg-% (:vérben) 
5-8 mg-% 
0,08-0,11 mg-% 
0,5~1 mg-% (szérumban) 

Clwleszterin 

Fellérje 

Fibrinouén 
Gl-ukóz 
Hemoglobin 
Húuysav 
Indikán 
Ka1·ba1nid 
K1·eatin 
K1·eatinin 
Lecitin 
11I a.mdéknitro{fén 
Oxalsav 
Tejsav 
Semleges zsí1· 

Fagyáspont 
pH 
l!'ajsúly 
Viszkozitás (Tel.) 

Liquor: .Kalciu-m 
Kló1· 
Fehérje 

Gl~tk6z 
Sejtszám 

plT' 
Pajsúly* 
Nyomás* 

120-180 mg-% (szérumban 140-
200 mg-%) 

0,5-3,2 g-% globulin, 4-,2-5,6 g-% 
albumin (A/G = 1,5-2,0 plazmá
ban) 

200-400 mg-% (vérben) 
80-120 mg-% 
15-16 g (vérben) 
2-5 mg-% 
0,02-0,08 mg-% 
20-45 mg-% 
3-7 mg-% (vérben) 
1-2 mg-% 
::!00 mg-% (szérumban 120-250 mg- %) 
20-4-0 mg-% 
3 mg-% (sr.érumba.n) 
8··-14 mg-% (szérumban) 
500--800 mg-% (szérumban) 

-0,55 Ű 0·~0,58 Ű0 

7,28-7,-±0 
1,050-l ,OOO (szérumé l ,029-1 ,032) 
4,4-4,7 (Hr.érumé 1,6-2) 

4,5-·5,5 mg- 'Yc, 
300-425 mg.% 
max. 30%, alJnunin-globulin luinya-

dos (A/G) 4 körül 
60-70 mg-% 
max. 5 fehétv-ér~ejt l tll-ben 

7,25-7,42 
1,005-1,009 (lumba-1-liqtwr) 
1oo-zoo rr,o mm 

Jlfegje{f1!Zisek: A Mbláy,at adatai (a *-gal jelöltet' kivételével) 
Bálint-Ileqedüs: Klinikai laboratóriumi diagnosztika. ll. kiadás, 
1955. c. könyv alapján késr.iiltek. 

Ahol nincs külön megjegyr.és, ott a normál értékek a teljes 
vérre yonatkor.nák. A vérszénnn ét'tékei azonosak a vérplaz
máéval. 
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Utolsó Sz ülés Utolsó Sz ülés 
menstruácló ·körülbelüli menstruáció körülbelüli 
első napja napja első napja napja 

Ápr. 17 Jan. 22 Júl. 11 Ápr. 17 
]9 24 13 19 

TERHESSÉGI NAPTÁR 
21 26 16 21 
23 28 17 23 
25 30 19 25 

Számítás: Az utolsó roenstruáció első napjától három 27 Febr. l 21 27 
29 3 23 29 

hónapot visszaszámolunk és ehhez a naphoz hét rtiáj. l 5 25 Máj, l 

napot hozzáadva megkapjuk a szülés várható idő- 3 7 27 3 
5 9 29 5 

időpontját 7 11 31 7 
9 13 Aug. 3 10 

11 15 5 12 
Utolsó Sz ülés Utolsó Szülés 13 17 7 14 

menstruáció körülbelüli menstruác!ó körülbelilli 15 19 9 16 
első napja napja első napj!\ napja 17 21 11 18 

--------- 19 23 13 20 
21 25 15 22 

Jan. l Okt. 8 Febr. 23 Nov. 30 23 27 17 24 
3 10 25 Dec. 2 25 Már c. l 19 26 
5 12 27 4 27 3 21 28 
7 14 Már c. l 6 29 5 23 30 
9 16 3 8 31· 7 25 Jún. l 

11 18 5 10 Jún. 3 10 27 3 
13 20 7 12 l 5 12 29 5 
15 22 9 14 7 l4 31 7 
17 24 11 16 9 16 Szept. l 8 
19 26 13 18 l ll 18 3 10 
21 28 15 20 

l 
13 20 5 12 

23 30 17 22 15 22 7 14 
25 Nov. l 19 24 17 24 9 16 
27 3 21 26 19 26 ll 18 
20 5 23 28 21 28 13 20 
31 7 25 30 23 30 15 22 

Febr. l 8 27 Jan 1 25 Ápr. l 17 24 
3 10 20 3 27 3 19 26 
5 12 31 5 20 5 21 28 
7 14 Ápr. l 6 Júl. l 7 23 30 

,o 16 3 8 3 o 25 Júl. 2 
11 18 5 10 5 ll 27 4 
13 20 7 12 7, 13 29 6 
15 22 o 14 9 15 Okt. 1 8 
17 24 ll 10 
19 26 13 18 
21 28 ]5 20 
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utolSó Szülés 
menstruáció ]{örülbelüli 
első napja napja 

Okt,. 

Nov. 

334 

3 
5 
7 
9 
ll 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 

l 
3 
5 
7 
9 
ll 
13 
15 

---1 
Júl. 

Aug. 

10 
12 
14 
16 
IR 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

l 
3 
5 
7 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

Utolsó 
menstruáeió 
első napja 

Nov. 17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 

Dec. l 
3 
5 
7 
9 
ll 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
20 

" 

Sz ülés 
körülbelüli 

napja 

Aug. 2< 
26 
28 
30 

Szept. l 
3 
5 
7 
9 
ll 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
29 

O]{t. l 
3 
5 
7 

' . '~ 

A icgyvcres testiilet tagjainak egészségügyi cUitása 
Alkoilo-l lásd Splrltus vinl , 
A ntaetbyl ~' • · 

-flblorOcid lúsd Strcptomyeln 
Gintarce · 
GyligytáPszerek 
Insulin 1 , 

Káb!tószerek és kúbftószereket tartalmazó gyógyszerek 
rendelését szabályozó jo-gszabályok 

Hülföldröl imPortfalt gyúgyszerkiilönlegességek rendelése 
és kiszolgáltatlisa , 

Peroralis anUdJabétieum 
Strcptomyein 

:saecltarin 
Splrltm1 vlnl 
Szülészeti egységcsomag 
Tetanusz 



A ~'EGYVERES 'l'ESTÜLET TAGJAINAli 
EGlÍSZSlÍGÜGYI ELLÁTÁSA 

182/1.955./Eü. K. 21./Eü. 111. számú ~1tasítás a honvédszemélyeknek 
és igényjo(fosuU esaládtagjwi,knak (hozzá-ta1·tozóiknak) az állam·i 

l!(liszséyiigyi szalgátat J'észél-ől történő ellátása táJ·gyábrtn. 

A honv. miniszterrel egyetértésben a követ](ezőket remlelem: 
L§. (1) A jelen utasltás alkalmazása szempontjából honvéd

személynek kell tekinteni : 
a) az "Egészségügyi igényjogosultságot igazoló lap"-pal 

(a továbbia.kban: Igar.oló lap) ellátott hivatásos tábornokot, 
hivatásos tisztet és továbbszolgáló tiszthelyettest; 

b) a lmtonai iskolai növendékeket (hallgatókat); 
c) a sortiszthelyettest és a sorlwtouát tényleges szolgálatánal{ 

tartama alatt ; 
d) a tartalékos állományú tisztet, tiszthelyettest és honvédet, 

a gyakorlat, kiképzés stb. tartama alatt. 
(2) A jelen utasítás alkalmazásában igényjogosult csalá.d

tagn'lk (hozzátartozónak) kell tekinteni az (l) bekezdés a) és b) 
POl•tiá-han említett honvédszemélyeknek Igazoló lappal ellátott 
családtagjait (hozzátartozóit), kivéve, ha biztoHitásra kötelezett 
munkaviszonyuk alapján a tt.rsadalombiztositás szolgáltatásaira 
jogosultak. 

Hez<'IÖOl'l'OSi ellátás 

2. §. (l) Az állami egészségügyi szaigálat körzeti orvosai, 
körzeti gyermekorvosai és körzeti sztllészorvosai általános l{ezelő
orvosi (gyermekorvosi, szülé:;zorvosi) ellátást nyújtanak : 

a) az l. §. a) és b) pontjában emlitett honvédszemélyek 
Igazoló lappal ellátott csaláritagjainak (igényjogosult család
tagoknak); 

b) az alakulat elhelyezési körletén (la.ktanya, tábor stb.) 
kívül lakó fel<vőbeteg honvédszemélyelmek ; 

c) :~ szabadság, átutazás mlatt átmenetileg elhelyezés! kör
letükön kívül tartózkodó járó és fekvőbeteg honvédszemélyekneJ( ; 

rl) kikülönített (visszamaradt) részlegeknél szalgálatot tel
jesítő honvédszemélyeknek, ha ott honvédorvos nem működik. 

2. §. Az (l) bekezdés hatálya alá nem eső honvédsmmél;Yek 
általános kezelőorvosi ellátását a honvédm:vos végzi. 

~. §. (l) Szakt.anácskozás szükségessége esetében a lrörzeti 
orvos (körzeti gycrmekorvos, ltörzeti szülésZorvos) a biztosítottakra 
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Szakorvosi ellátás 

. 4. §. (I) Buclapesten a honvédszemélyek, valamint a~ igény
JOgosult családtagoknak [(1. §. (2) bele)] szalwrvosi Ülh\tását 
- ideértve ~; fogpótlást is - a honvédség egészségügvi intéz-
ményei végzile · 

(2) A Ducta.:pcst t,ertiletén lakö hivatásos tábornokok hivatásos 
tisztek és továbhszolg1ílú tiszthelyettesck, valamint az Ígénvjogo
sult családtagol{ a szal}orvosi ellátást- ideértve a Riirgős fodászati 
ellá~ást _is.- az. ál!ami egészségügyi szolglÍlatnak a lakóhel~·fik 
szermt tllctékes Járobeteg szu),renllelésdn is igénybe vehetile 
. 5. §. (I) Yidél{cn a ltollvódsr.ernélJ:Cknek, valarnint igény
Jogosult csalátltagolmak [(1. §. (2) bele)] sr.akorvosi elhítását: 
. a) ha az állami cgészflégügyi szolgálatnak az cllátásra igény
JOgosn~~ lakóhelye szeri~.t illetékes járóbeteg szakrenrtclése (l>órbáz, 
rell~lclomtézet, gondozomtézet stb.) működési területén honvéd
ség( egészségügyi int.6zménv (l{Órhúz, lazarcU rendelőintézet) 
mű~ödik, a honvéf:ségi egéS,;ségügyi intézméJly '; 

'b) ha az állam! egészségügyi szolf!"álat járóbeteg szal{rendelé~ 
sén ek ?;111~k?dési tcrül~tén. honvédségi flg"észségiigyi intézmény 
nem mulwrl~k, vugy muködik ng~·an, de a l.Jetegcllátáshoz szüksé
ges sr.akon·osf\al nem rendelkezik, az állami egészségiigvi szolgá
latn~k te.rülctiJeg illetékes járóJJeteg szakrendelése (szlllwrvosa) 
végzi, 

(~) Awkon a helyeken, amelyek lwnvódségi fogászati rendelő, 
lwnYcd fogszakorvos vagy honvédség-i szel'ződéses polgári fog· 
szakorvos kijcliilt műld.idési területéhez tartoznak, a llonvéd
sr.emélyc_!,, _valamint az igényjogmmlt csalfültagok az állami 
egészségugyt szaigálat fogásznti szakrendeléscit - a. sürgős 
szükség esctét ldvtíve - nem vehetik igénybe. 

6. !\. (l) A honvédszcmtílyeknel< és az igényjogos11lt csaiácl
tagoknnk a;.; állami egészségügyi szolaáiat :;zakrenclcléseire mind 
a. körzeti orvos, mind a honvédorvoso adhat beutalást. 
_ . (2) Az állami egészségügyi szolgálat J;:örházában (rendclő
tntézetébcn, gomlozMnt.ézctébcn stb.) naponként szakorvos
ellátásban részesíthető- Igazoló lappal el nem Játott -honvéd
személyelr számát" az ér·de!{elt kórház {rendelőintézet, g'ondozó 
Intézet sth,) vezetője áz ilJetél<es honvétlJla'rancsnokság vezető.ié-

l 
~· 

egyetértésben állapítja meg, akkén.:;, hogy az Igazoló a:pJw.l 
látott honvédszemélyek szakorvosi ellátása a biztosí

szakorvosi ellátását ne zavarja. 
(3) A honvédszemélyek időszakos szűrővizsgálata a szűrő· 

vizsgálatot végző kórház (rendelőintézet, gonll.ozóintézet stb.) 
vcr.et.ője által az illetékes honvédparancsnokság vezetőjével egyct
értésben megállapított ütemterv szerint történik. 

Fekvöbeteg gyógyintézeti ellátás 

7.§. (l) Az állami egészségügyi szaigálat orvosai az ellátásnkba 
tartor.ó, illetőleg utalt honvédszemélyeket és igényjogosult család
tagokat gyógyintézeti ápolás szül{ségcssége esetén kórházba 
utalhatják. 

(2) A honvédszemélyeket - a sürgős szükség csetét kivéve -
honvéclkórhár.l.Ja vagy honvéd-lazarettbe !{ell beut.alnL Honvéd
személyeknek az állami egészségügyi szolgálat lrórházába történő 
beutalása esetében a honvédszemély ápolásba vételéről, más kór
házba való esetleges áthelyezéséről és a kórházból való clhocsátá
sáról, illetőleg elhalálozásáról ~t kórház felvételi irodájának az 
illetékes honvédpa.rancsnokságot - ha ez nem állapltható meg, 
a legl{özelebbi helyőrség parancsnoll:át - 24 órán belül írásban 
értesítenie kelL 

(3' Az l. §. (l) bekezdésének a) és b) pontjaihan emlitett 
honvéllszcmélyclmck Igazoló lap:pal ellátott házastál'sa és gyel'
mekei - előzetes helybiztosítás utá.n - mincl az állami egészség
ügyi szaigálat kórházába, mind honvédségi gyógyintézethe be
n(;alhatók. Az említett honvédszemélyeknek egyéb - Igazoló 
lappal ellátott - csnlácltn.gjait elsősoriJan a;-; állami egészségügyi 
szaigálat kórházába kell beutalni. Ha. ott nem helyezhetők cl, 
előzetes helyhizt,o~itás 11tá.n a leglrözclebhi honvédkórllázba is 
beutalhatók a polgád bc~cgek számára engedélyezett ágylétszám 
terhére. ( li:z utóbbi rendelkezés vonatlwzik a honvédségnek 
társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult polgári alkalmazot
taira is.) 

(4} A honvédszernélyeknek, valamint az igényjogos<llt csalá{l
tngoknak [(1. §. {2} bek.)] az állami egésr.ségügyi szaigálat Irór
ltázába történő utalásánál értelemszeríien a biztosítottak {igény
jogosult családt.agjaik) kórházba utalásám vonatkozó renclelke
;.;ések szcrint kell eljáruL A kórházba utalásra vonatkozó orvosi 
javasiatra "H. M." betűket kell ráirni. 

8. §. (I) A honvédszemélyeknek tbc. gyógyintézeti ápolása 
- a slil'gős szül{ség esctét kivéve - honvédségi tbc. gyógy
Intézetben történilc A területileg illct.ókcs tbc. gondozóintézet 
az ellátásába tartozó, illetőleg <Jtalt honvédszemély tbc. gyógy-

. int.ér.eti 1ípolásának szükségessége esetében javaslatot tesz a 
honvédszemélynek honvédség{ tbc. gyógyintézetben történő el
helyezésére. A javaslatot az előh't ílrlapon kell megtenni és azt 
az illctél,es honvédorvosnak kell megktildenL 
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Gyógyszer rendellése 

10. §. (1) A }(örzeti orvos gyógyszert csak azoknak a honvétl
személyeknek és igényjogosult családtagoknak rendelhet !'tkiknel~ 
kezelőorvosi ellátásáról. a 2, §. értelmében gondoskodni köteles. 

(2) A járóbeteg szakrendelés (kórház, rendelőintézet, gondozó
intézet stb.) csak az Igazoló lappal ellátott honvédszcmél~·ek, 
valamint az igényjogosult családtagok [(l. §. (2) bek.)] .részére 
írhat fel vényen gyógyszert, részükre is csal{ abban az esetben, 
ha a 4-6. §-ok értelmében szakorvosi ellátásulwt illetékes. 

(3)_ A járóbeteg szakrendelés Igazoló Iappal el nem látott 
Ilonvédszemély részérc gyógyszeres kezelés szükségessége esetében, 

a) ha a honvódszemélyt szolgálati jeggyel a honvédorvos 
utalta a szakrendelésre, a szaigálati jegy hátlaphín tesz a szükséges 
gyógyszer rendelésére a honvédorvosnak javaslatot; 

b) ha a honvédszemélyt j{örzcti orvos ntalta szakrcndelésre, 
abeutaló lap hátlapján a körzeti orvosnal{ tesz a szül{séges gyógy-
SY.er remlelésérc javaslatot. . 

ll. §. (I) Az állami egészségügyi szaigálat orvosa az ellátásba 
tartozó, illetőleg utalt Ilonvédszemélyek és igényjogosult család
tagok [(l. §.(2) bek.)] résy,ét·e- 10. §.(3) bekezdése a) pon~jában 
foglalt kivétellel - Sz'l'K vényürlapon rendel gyógyszert. A 
Yény(írlap fejlécének minden rovaLát pontosan ki kell tö!Lcni. 
A mu?káltató rovatba "H. M." betűket kell írni (honYódségi 
polgáti alkalmazott esetében "Honv. Polg. Aik." jelzést kell 
alkalmazni). 
. (2) A Néphadseregnek illetményben részesülő tagjait (honvéd

ttsztek, továbbszolgáló tiszthelyettesek), valamint az igényjogo~ult 
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a az: 

Gyógyászati segédeszköz rendelése 

12, §. (l) A körzeti orvos csak ·a 2, §, értelmében ellátásába. 
tar~ozó honvédszemélyelmek és igényjogosult családtagoknak 
rendelhet gyógyászati segédeszközt, Ezek részére is csak a 
145/1955./Eü. K. 12./Eü. M. számú utasítás 29. §-ának (3) be
kezdésében felsorolt gyógyászati segédeszközöket rendelheti, A 
körzeti orvos az emlitett gyógyászati segédeszközöket olyan 
- ellátásába utalt ·- honvédszemély részére is rendelheti, aki 
Igazoló lappal nincs ellátva. 

(2) A járóbeteg szakrendelés (kórház, rendelőintézet, gondozó
intézet stb.) csal{ az Igazoló lappal ellátott honvédszemélyek,. 
valamint az igényjogosult családtagol{ [(1. §. (2) bek.)] részére· 
rendelhet gyógyászati segédeszl{özt, részülue is csak abban az 
esetben, hft a 4-6. §-ok értelmében szakorvosi ellátásulJ:ra illetékes_ 

(3) A járóbeteg szakrendelés Igazoló Iappal el nem látott 
honvédszemély részére gyógyászati segédeszközzel -.való ellátás
szüksége esetében : 

a) 1 ha a honvédszemélyt szolgálati jeggye! honvédorvos· 
utalta a szaluendelésro, a szakorvos a szolgálati jegy hátlapján 
tesz a szükséges gyógyászati segédeszköz .rendelésére a 1)-0nvéd
orvosna.k rövid javaslatot ; 

b) ha a honvédszemélyt körzeti orvos utalta szakrcmlelésrc, 
a szakrendelés - a 145/1955./Eü. K. 12./Etl.. M. számú utasítás 
29. §. (3) bekezdésében folsorolt gyógyászati sogédeszközöl{ 
sziikségességének esetében - a bentaló Iap hátlapján a. 1törzeti 
orvosnak tesz javaslatot. Egyéb gyógyászati segédeszköz javas
latblOt hozására a szakrendelés ilyen esetben nem illetékes. 

13. §. (l) A körzeti orvos az ellátásába tartozó honvédsze
mélyel{ és igenyjogosult családtago}{ :részére :t 145/1955./Eü. R~ 
12.JEü. M. számú utasítás 29. §-ának (3) bekezdésében felsorolt 
gyogyászati segédeszközöket SzTK véuyflrlapon rendeli. A vény
tirlap kiállítására 1t jelen utasitás ll. §-a (l) bekezdésében foglalt 
rendelkezés az irányadó; 

(2) A járóbeteg szalJ:rendolés az Igazoló lappal ellátott hon
vódszemélyek, valamint az igényjogosult családtagok [(L §~ 
(2) bek.)] részére a 145/1955./Eü. K. 12./Eü. M. szá.mú utasítás, 
29. §-ának (3) bekezdésében felsorolt gyógyászati segédeszközöket 
SzTK vényürlapon, minden egyéb gyógyászati segédeszközt 
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gyógyászati segédcsY.közök rendelésére egyéb vonatko· 
a 8300-16/1954./l!lii. K. 12./Eü. M. számú utasítás rendel· 
az irányadó]<. 

Fogpí1tlás 
14. ~- (l) Az állami egészségügyi szolgálat fogászati szak· 

rcn~clése~ csak az Igazoló Iappal ellátott honvédszemélyeket és 
az IgényJogmmi~ családtagokat [(L §. (2) bek.)] részesithetik 
fogpótlási ellátásban, őket is csak abban az esetben, ha fogászati 
ellátásukra az 5. §-ban foglaltak értelmében illetékesele 
. (2) A fogpótl~sra. jogos~Ilta~ részére a biztosítottak (igény· 
JOgosult családta.g)1til{) fogpotJási ellát,ásával kapcsolatban rend
s_zeresi_tett. fogp~tlási munlmla.pot kell Idúllítani. A munkala.:pra 
fcltünő. modon r,o kell vezetni a "H. 1\L -nem bir.tositott" szavn
lmt, valamint jogositási záradéleként a.z Igazoló lap nyilvántartási 
számát és az Igazoló lapot kiállító (érvényesítő) alak11lat postafiók 
számát. 
. 15. §. (l) A fogpót~ásr~ jogosult Ilonvédszemélyek és igény
~ogosult csalicltagof'. a logpotlá~_firt az SzTK biztosította.}{ (igény
JOgos~lt ~saládta?-"Jf\.l.k) "által fizetendő téritési Uijat kötelese!< 
m~g~Izetm. A ténpési eliJa-t csa}{ ltör.vetlenül az Igazoló lapot ki
állito (érvényesítő) alalmlat pénzügyi szolgálatálloz, vagy az 
.alaku~~t cs~kkszámlájára kell befizetni. A berizetési Iapon fel 
kell tuntctm a "fogpótlás" szót, és az Igazoló lap nyilvántartási 
szá,mi~. ~- csc}{:(sr,clvényt, illetőleg a pénzügyi szolgálatnak a 
téntés1 cltJ. befir.etését igazoló elismervényét a munkalaplloz 
kell csatolni. 
. (2) A fo!fpótlási munkálatokat csak a téritési díj befizetésének 
Igazolása utan szabad megkezdeni. 

· (3) A fogászati szakrendelés a fogpótlásra jogosult honvéd· 
személyek (igényjogosult esaládtagol() fogpótlásával kapcsolatos 
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(4) A fogtechnikai laboratórium az elvégzett fogtechnikai 
munkáról - a biztosítottakra megillapított dijtételek sr.erint -
számlát állít ld és azt megküldi a fogászati szakrendclésnek. 
A fogászati szakrenelelés a fogpótlási munkák befejezése után a 
szá.mlán a fogmű kifogásta-lan elkészítését igazolja, anna!( átvéte
lét a beteggeligazolta-tja és a számlát vissr.aküldi a fogtechnikai 
Iaboratóriumnak. A fogtechnikai laboratórium a visszaküldött 
számlát kifizetés végett az Igm10ló lapot kiillltó (érvényesítő) 
alakulat pénzügyi szolgálatának Jüticli meg. 

Ambuláns gyúgyfiirdűkezclés 

16. §. A l(örzeti orvos, illetőleg a járóbeteg szakrendelés 
az ellátásába tartozó honvédszemély (igényjogosult családtag) 
ambuláns gyógyfürdőkezelésének szükségcssége . esetében a 
112{901. raktári számú űrlapon javaslatot tesz az illetékes honvéd
orvosnak az ambuláns kezelésre jogositó fürdőjegyek kiszol
gáltatására. Az l\rlapra rá kell írni a "H. M," betüket, 

Jtlentőszl'illitás 

17. §. A honvédszemélyek és a:>; igényjogosult csalácl!".agok 
[(l. §, (2) bek.)] mentőszállítására a biztosítottaltra (igényjogosult 
családtagjaikra) vonatkozó rendelkezések az irányadók, azzal az 
eltéréssel, hogy a Ilonvédszemélyeket - ha erre lehetőség van -
honvédségi mentőgéplwcsin kell szállltani. A betegszállítási 
utalványra rá kell írni a "H. M." betűket. 

Orvosi tuvardij 

18. §. A fekvőbeteg honvédszemélyek és az igényjogosult 
családtagok [(1. _§. (2) bek.)] gyógykezelésével kapcsolatban az 
állami egészségligyi szaigálat orvosa részére felmeJ"ült orvosi 
fuvardij a tel'ületileg illetékes kórház (rendelőintézet) költségveté" 
sót terheli. 

Az egészségiigyi clliitásra jogosultság igazolása 

19. §. (1) A honvédség a hivatásos tábornokokat, hivatásos 
tiszteket és továbbszolgáló tiszthelyettesel<et, valamint az 1. §. 
(l) bekézclésének a) és b) pontjában említett honvédszemélyek 
igényjogosult családtagjait ,,Egészségügyi igényjogosultságot 
igazoló lap"-pallátja el. Az állami egészségügyi szolgálat orvosai 
az említett honvédszemélyeket és az igényjogosult családtagokat 
-a sürgős szül(ség esetét lüvéve- csak az Igazoló lap felmutatisa 
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Szolgálatké}Jtelenség igazolása 

20. §. (1) A honvéds):emélyeknel( betegség olwzta sr.olgálat
-képtelenségét általában csak a honvédorvos jogosult igazolni. 
A betegség okozta szolgálatképtelenséget a körzeti orvos igazol
hatja: 

a) az alakulat elhelyezési körleMu' (lakLRJlya, tábor stb.) 
Jdvilllakó vagy átmenetileg ott tart.ózkodó (szabadság, átutazás) 
honvédszemélyek megbetegedése esetében, ha a betcgségül{ járó
képtelenséget olwz ; 

. b) a kikülönített részlegeknél szalgálatot teljesítő honvéd
személyek megbetegedése esetében, ha ott honvédorvos nem 
műl<ödik. 

(2) A }(örzeti orvos a szolgála.tképtelenséget· a kórisme fel
tüntetésével a 112/901. J'aktári számó űrlapon igazolja. 

(3) A körzeti orvos köteles az (1) bel<ezdés a) és b) pontjában 
említett honvédszemélyek betegség okozta szolgáhtt.képtelen
ségéről az illetékE?S honvédparancsnokságot posta útján értesíteni. 

Vegyes és hatálybaléJJtetö rcnt\clkezésel[ 

21.§. (1) Az l.§. (1) bekezdésénok a) és b) pontjúban említett 
honvédszemélyek társadalombiztosHás szolgáltatásaira jogosnit 
(biztosításra kötelezct.t., munluwiszonyban álló) családtagjai, 
valamint a honvédségnek társadalombiztosítás szol!iáltatásaira 
jogosult :polgári alkalmazottai a biztosítottakra irányadó rendel~ 

-kezésck szcrint a biztosítottakat megillető szolgáltatásokra 
jogosultale Követ.kezésképpen az emHtett személyekre a jelen 
utasítás rendelkezései 11em vonatkoznak. 

(2) A jelen utasitás rendelkezései nem vonatkoznak a 
·0108/1954. Eü. M. szám ú utasítás (hivatalos lapban nem jelent meg) 
hatálya alá tartozó személyekre sem. 

22. §. A jelen utasítás az 1955, évi november hó 1. napján 
lép hatály ba; egyidejűleg a 3406/II/8/1950. l;ü. JII. számú utasitás 

·(megjelent az "Értesítő a biztoHltottakat ellátó orvosok részére" 
cimű lap 1950. évi december havi sr.úmában) hat.úlyát veszti. 
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ANTAETHYL 

Az Egészségügyi Jliiniszte.'l" 8360-1.1/1954: (E ü .. K. _24.) Eit. ~'f.: 
,~zámú t~tasíttísa, uz Antae.thyl (tetrae.tliyltlnw·am.d~strl{ul) elnevezcsu 
ayóayszerkiiWnlegességnek gyógyinlézeti á.1wlás a1att nem. álló betegek 
· ' részére nmde.lése táJ'gyábun 

1. §. (1) Az idíilt alltaholizmus gyógykcz?lésére a~ ::tntaethyl 
{t ct r ac th v l th i uramrlisulfid) elnevezés (1 gy ogyszerk üloillegesség 
gyógyintÓzeti ápolás alatt nem álló betegek részére ?s~k abban 
az esetben rendelhető, ha ar. Antaethyl elvonő-kurat elme-, 
illetőleg ideg-gyógyh1tézethen kezdték meg, to;'ábbá, lla a .gy~g:y
intézet a gyógybJtézeti ápolás befejezése u.tan a kórlul.u za-ro
jelentésen az elvonókúra továbbfolytatását ]fl.ovasolta és vállalta, 
hogy a gyóg~'intézeten kíviili clvonókúnt tartamfl.o alat!. a bct.cgct 
rendszercsen ellenőrzi. 

(2) A gyógyintézet az Antaethyl elvorió-Icú;a. to,':áhbfolyta
tásának javaslata esetében köteles a kórházi zároJelenté~JJe;n 
egyben a rendelendő Antaethyl g~ógyszerldl~önleg.~sség ~nenn~'i
ségérc és ar. arlagolásra vonatkor-ó Javash<tát IS feltuntetnl. 

(3) Az Aliami egészség!igyi szolgúl~~t o~vo~ni az A_ntaethyl 
gyógyszerkülönlcgesség rendelésénél a gyogymtézet Javaslata 
szerint kötelesek eljárni. 

2. §. (1) Az L § al~pján további elv~n6-k~ll'~tban részesülő 
biztos!tottak, illetőleg 1géayjogoscilt csnladtagJail' ;észé~? az 
Antaethyl gyógys:>:erkiilönlegességet úgy11eve:owtt "Léntéses ve
nyen kell rendelni. 

(2) A társadalomlliztosítás terhére íEt. v6ayre az 5ll"vos l,öt~elrs 
I'ávczctni a következő szöveget : "A szn],ségcs ellenorzést gyogy
intézet vállalta". 

3 § A gyóayintézetek a betegnek a gyógyíniézeten kíviili 
elvonÓk{;ra tarta~1a alatt történő ellenőrzés \Je a területileg illetékes 
idegbeteggondozót bevonhatjáJ(. 

- '1. §. A jelen utasítás az Egészségtig~,i Közlönyben történt. 
l'özzététele 11apján lép hatál~'ba.. . 

CHLOROCID 

Az egészséaiim;i rniniszte1· 22/1957/Ell. K. _11./Eil. M. fzámú _Nia.
sítása a gonorrhaeás betegeknek St-reptomycvmel t•agy Chl.arac,tdda~ 
való gyógykezelése tú?·gyában. (Lásd 378. oldal, St1·eptam-unn cw1szo 

alatt) 
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Az egészségügyi miniszter 117/1966./Eü. K. 3./Eü. M. számrl 
utasitása a Glutarec elnevez6sí~ gyógy.~zerkillönlegességnek a társa

dalombiztosítás terhére ·rendelés és kiszolgáltatása tárgyában. 

l. §. A Glutarec elncvcJ.ésií gyógyszerl<ülönlcgesség a kórházon 
kivüli betegellátás keretében a társadalombiztosítás terhére 
rendelhető, ha a gyógyszer alkalmazását elme-idegklinika, gyer
mekkliniltai ideg-szakrendelés, kórházi elme-id(;lgosztály, az 
Államí Gyermeklélektani Intézet (Hp,: VI. Rippl Rónai u. 26.), 
ar. Állami Gyógypcda.gógiai Tanárképző l!'őiskola kártani labora
tóriuma (Bp. II., Csalogány u. 43.), a Hp. VIII. l'crületi Trefort 
u. 3. szám alatti szakorvosi rendelőintézet gyennek ideg-szakrende
lése vagy a fővárosi l<özponti elme- és idegbeteggondozó intézet 
vezető főorvosa tartja szükségesnek és egyszersmind az emUtett 
gyógyszerrel történő gyógyket.clés eredményességélJele időnkénti 
ellenőrzését is vállalja.* 

2. §. (1) A Glutaree gyógyszerltülönlegesség rendelésérc ay, 
alábbi bekezdésben foglalt rendell,czéselr az iránya.dók. 

(2) Az l. §-])an emlitett gyógyintér.mények közül azok, 
amelyeknek orvosai ebbeli minőségül{ben a társadalombiztosítás 
terhérc vényírásra jogosultalr, a G-lutarec gyógyszerkiUönlcgességet 
nuoguk rendelik SzTK téritésköteles vényűrlapon, illetve VSZ 
biztosítottak részére VSZTO vénytömblapon a kórisme éis az 
"Előzetes főorvosi engedély szülrséges" záradéknak a vényűrlapra 
történő rá vezeLéséveL 

(3) Az I. §-ban felsorolt gyógyintér.mények kö:r.ül azok, 
amelyekllek orvosai ebbeli minőségüJ<bcn a társadalombiztositás 
terhére vényírásra nem jogosultak, az általuk gyógykezelésbe 
vete - társadalombiztosítási szolgáltatásokra igényjogosult -
személyeknek a Gluta.rec gyógyszerkülönlcgcsség rendelésérc a 
szakorvos által szabályszerllen megszövegezett és aláirt, vahtmint 
a gyógyintézmény hiva.talos bélyegzőjével ellátott javaslatot 
admtlc .A javaslatban fel !'ell tüntetni a beteg nevét, lakcímét 
és munkáltatójúnak nevéit, továbbá a kórismét, valamint azt, 
hogy a j~waslutt.cvő gyógyilltézmény a betegnek dátumszedlen 
kitűzött legközelebbi ellenőrzéséig milycn mennyiség"Íi Glutaree 
rendelését tartja szükségesnek, külön megjelölve azt is, hogy a 
gyógyszerből naponta mennyit szedjen ~t beteg. A gyógyintéz
mény ja.vaslata alapján, az alJhan megjelölt gyógyszermennyiség 
figYelembevételével és a javaslatl.Jan feltüntetett időpontig a 
Glutaree gyógyszerkülönlegcsséget a ~ezelű orvos rendeli. A 
vényen vagy hátlapján fell< ell tüntetni, hogy a Gintarce gyógyszer-

* Utólag a :Budapest b'ővárosi Tanács Heim Pál Gyermek
kórháza és Rendclőintézcte, a makói Kórház-Relldelőilltézet 
gyermek-szakrelldelése és a Budapest Fővárosi Tallács iskola
szakorvosi hálózatának gyermek-idegszakrendelései is felhatal
mazást kaptak. 
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GYÓGYTÁPSZEREK 
3180-89/2/1951. Eii. M. llzám.ú. utag[tas gyógytápszerek tMsa
dalombiztosítás tedtére nn<lelésének úja!Jb szabályozása tá·ryyába.n 
(Megjelent a "Népegészségügy" 1951. szeptember 16-i 12. számá-

ban.) 

Az Egészségügyi Uinisztérium az alább felsorolt tápszer
készítményeket törzskönyveztette : 

Engedélyezett gyógytápszer : 
Ad~tptlt 

Caphasein ........ . 
Dexma.ltan (Hordenzym) .. . 
Lacto ".B"' . . . .................. . 
J,aotorizan .. 
11-Ialtiron ....... . 
Maltosit (Hordomalt) 
l'redapta. 
Oriza ......... . 
Zabpehely (szárított zabnyák) ............ . 
Cydonin 

250 g 
tOO g 
200 g 
250 g 
300 g 
250 g 
200 g 
300 g 
220 g 
250 g 

50 g 

A felsorolt tápszerkésútményekre az Egészségügyi Minisz
térium egyúttal forgalombahozatali engedélyt is adott. 

l!Jzcntúl tehát a Gyógyszerrendelési UtJnutatóban felsorolt 
valamennyi tápszerkészí~mény közül kizárólag a felsorolt gyágy
tápszerkészitmények rendelhetők a társadalombiztosítás terhéirc, 
éspedig csa.}{ gyágyitás célj~í.ra és nem tápláléknak. 

Csecsemők és gyermekek részére gyógyt.ápsr.erek tehát 
csakis táplálkozási. zavaraile mcgszűntetésérc, valamin.t olyan 
betegség gyógyl<czclésére :rendelhetők, amelyek gyógyításában 
gyűgytápszerre feltétlenül szükség van. (Pl. dyseJJtcria, oxsudativ 
diathesis.) Ilyen esctekben is csak akkor rendelhetők, ha a gyógy
tápsz'er rendelésének sr.ükségességét remlelőintézeti vagy gondozó
intézeti ·Csecsemő-, gyermekgyógyászati szakrendelés, körzeti 
gyermekgyógyász szakorvos, gyógyintézetek, klinÚ;:ák gyermek
osztályai, vagy a járási egészség_védelmi szolgálat tanácsadó 
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cg~t~;:;,;n;;;,~\'i'~v~an ~~~g~lá~~::;"',;<";~oJ:;~~g~ 
Körzeti orvos tehát csak abban az esetben rendelhet csecse

mőknek, gyermekeknek gyógytápszert, ha cnnelr szül{séicsségét 
az előző bekezdésben említett szakorvosair állapítottálc meg 
és csakis a szalwrvosok által meghatározott gyógytápszerféleségct. 
és csak a szaJmrvosok által megállapitott idűtartamra elegendő 
mennyiségben írhatja fel. 

A körzeti orvosok csecsemők, gyermekek részére történő 
gyógytápszer-rendelés esetén mindig közölni ,tartoznak a vénv 
hátlapján, hogy melyik szakrendelés és milwr, meddig javasoltf.. 
a gyógytápszer fogyasztását. A vény hátlapján a kórismét is fel 
kell tüntetni. 

Olyan esetben, amikor a gyermekszakorvos által a csccscmll 
vagy gyermek vizsgálata alapján rendelt gyógytápszer foly
tatólagosan isméteg rendelése szükséges, de az anya valamely 
okból csecsemőjét, gyermekét előreláthatólag a szakrendelésre 
újból nem viheti cl, a 112{901. cikkszá.mú orvosi beutalás -
javaslat - igazolás cimű űrlapon közölni .kell a körzeti orvossal, 
hogy milyen betegségből kifolyólag, milycn gyógytápszernek, 
mennyi ideig fogyasztása szükségcs, 

Ilyen értelmű igazolás néDciii a körzeti orvos csccsemőlmek, 
gyermekeknek gyógytápsr.crt nem :rendelhet, 

Vidéken, amennyiben a betegellátásra jogosult csecsemő, 
gyermek olyan helyen laldk, ahol csecsemő-gyermekgyógyászati 
szakrendelés, vagy járisi egészségvédelmi szolgálat nincs, vagy 
a szakorvos Jdszállása az eset sürgőssége miatt be nem várható, 
az illetélces 'körzeti orvos st.ükség esctén szakorvosi (tanácsadó 
orvosi) javallat nélkül is rendelhet gyógytápszert. 

Az EgészségügYi :r.H:~;dsztérium egyes, nem gyógytápszerként 
törzslrönyvezett, hanem 'a csccscmőlr normál táplálására szol
gáló tápszerkészítményekre is gyártási és forgalombahozatali 
engedélyt adótt. E késútmények a társadalombiztosítás terhére 
nem rendelhetők. 

A gyártási és forgalombahozatali engedélyért az Egészségügyi 
Minisztérium az alábbi tápszerkészítményekre vonatkozólag 
hatályon ldvül helyezte : 

Colostrin, Flossin, Maltoflossin, Ovomaltin, Papion, Somit, 
Szitmaltin, Tápióka, Zabderce Krompecher, Zabliszt Krom
pecher. 

A fentebb felsorolt tápszerkészitmények rendcl6sót tehát, 
miután má-r nincsenek forgalomban, mellőzní lrell. 
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Az eqészségü(JJti miniszter 11/1958. {Eil. K. 5,) Eü. M . .szúmú 
utasítása az inzulin rendeUsének és kiszolgáltatásának szabályo

zása tárgyában. 

l. §, 

(l) Inzulint csak cukorbetegeknek és részükre is csak olyan 
meanyiségben szabad rendelni, amennyire az a gyógykezelés 

szempontjából indokolt. 
(2) A cukorbetegeknél gyógymódként - ha arra van lehe

tőség - elsősorban a diétás ke:r.elést kell alkalma:r.ni. A diétás 
kezelésben részesülő cukorbetegele részére a szükséges inznlin 
mcnnyiségét a diéta figyelembevlitelével kell megállapitani. 

2. §. 
(l) Inzulint - tekbjtet nélkül arra, hogy a társadalombiz

tosítás szolgáltatásaira jogosult-c vagy sem - csak olyan cukor
beteg részére szabad rendelni, aldt a lakóhely szerint illetékes 
szalwrvosí rendelőintézet igazgatója nyilvántartásba vett. 

(2) A szakorvosi rendel6intér.et igazgatója csak a rendelő
intézet müködési területén lakó cukorbeteget veheti nyilvántar
tásba, őt is csak abban ar. esetben, ha az inzulfnlrezelés szüksé· 
gességét és a na-ponkénti inzulinsztlkségletet lrórházi (ldinikai) 
bizonyitvánnyal igazolja, 

(3) A kórház (ldinlka) az inzulinkezelés szükségesséi;ét és a 
naponlelinti inzulinszükségletet Csak a betegnek kórházban (klini
kán) fekvőbetegként való vizsgálata D-lapján állaplthatja meg 
és igazolhatja, 

3. §, 
(l) A szakorvosi rendelőintézet igazgatója köteles a cukor

beteg nyilvántartáshavétele előtt a bemutatott igazolás (sr.emélyí 
igazolvány, lai{áslap stb.) alapján ellen5rizni, hogy a beteg a 
rendelőintézet miiködési területén laki1{-e és egyben megállapí· 
tani., hogy a beteg nem részesül-e kettős inzulinellátásban. 

(2} A nyilvántartásba veendő betegről nyílván,tartási Ja:got 
kell felfekt.ctni. A nyilvántartási lapnak a Itövetkező rovatokat 
l{ell tartalmaznia : 

l. nyilvántartási szt..m, 
2, a beteg neve, születési éve és lakcíme, 
3. annalt :,t kórhár.nalr (klinikának) megnevezése, amely az 

inzulinkezelés szükségességét és a napi inzulinszükségletet igazoló 
bizonyitványt kiállította, 

4, a kórházi (klinikai) bizony[tvány sze:rint a beteg egy-
na-pi inzulinszükséglete, · 

5. a rend,elt inzulin neme (rendes vagy elhúzódó hatású), 
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lapján, akik a tár
nem jogosultak, ezt a körlU

rávezetésével fel kell tüntetni. 
lapot két példányban kell kiállítani és 

át kell adni a nyilvántm:tásba vett be-

(5) A rendelőintézetben a társadttlombiztosítás szolgáltatá
saira jogosultak részére felfektetett nyilvántartási lapokat a többi 
betegek nyilvántartási lapjaitól elkülönitetten kell kezelni. 

4, §, 

(l) Ha a nyilvántartás ba vett. beteg máS rendelőintézet mii
ködési terOletére lcöltözik, a beteg köteles a lakásváltoztatást. a 
~égi lak?hely~ ~.zerint illetéke.s rende~őintézet igazgatójának be
Jelentem, elköltozés után pedrg az ÚJ lakóhelye szcl'int illetél(es 
~endelő.intézet igazgatójánál jelentkezni és az új lakóhelyét 
rgazolm. 

(2) A beteg régi lakóhelye szerint illetékes rendelőintézet 
igazgatója a bejelentés alapján a betegneir a rendelőintézetben 
?rzött nyilvánta_::,tási lapj~ t meg~"!lldi a beteg ,új lakóhelye szerint 
~lletékes rendel,~mtézet . rgazgat~Jának. Az uj lalcóhely szerint 
tHetélres rendelomtézet IgazgatóJa a beteg jelentkezése aikalmá
val a bemut~tot~ igazolás ~lapján mind a megküldött, mind a 
betegnél levő nyrlvántartásr lapra rávezeti a beteg új lakcímét. 

5, §. 
(l) Az orvos a cukorbeteg részére inzulint csak a beteg 

nyilvántartási lapján feltüntetett napi inzulinszül,séglet a.Iapul
vételével és legfeljebb egy hónapi időtartamfa rendelhet. 

(2) H_a a kezelőorvos véleménye szerint a betegne!{ szövőd
mény fellepése stb. követlwztében a nyilvántarCási lapján feltiin~ 
te_tctt mennyiségnél nagyobb mennyiségű inzulinra van szüksége, 
kotelcs a beteget - a on bekezdésben emlitett eset kivételével -
a napi inzl}linszükséglet megállapitása céljából kórházba (klini
k~ra) utalm. ,Ha a kórház (klinika) megállapítása szerint a betcg
nek a már engedélyezett meanyiségnél nagyobb mennyiségü 
inz~ll.inra van szüksége, a re_ndelőintézet igazgatója a kórháznak 
(khmkának) erre vonatkozó Jgazolása alftpján a rendelőintézetben 
őrzött, ':'alaD?-int. a betegnél levő nyilvántartási lapon a beteg 
egynaplmzullnszükségletére vonatkozó bejegyzést törli és rávezeti 
az újonnan megállapitott inzulinszükséglet mennyisógét. A helyeB
bítést az igazgató köteles mindkét nyilvántartási lapon aláírásá
val és bélyegzőjével igazolni. 

(3) Ha a rendelőintézet belgyógyá~zati sz altrendelése a gyógy. 
lwzelés· folyamán a kórház (lrlinika) ált;tl megállapított napi 
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(4) Az orvos nyilvántartásba nem vett beteg részére, illetve 
nyilvántartásba vett beteg részérB a nyilvántartási lapján feltün
tetett mennyiségen felül legfeljebb 200 E inzulint rendelhet, ha 
az inznlinra életmentés céljából van szükség. Ilyen esetben az 
orvos köteles lt vónyen az inzulin halaszthatatlan. szültségessegót 
"statim", "ei to" vagy "pericuium in mora" jelzéssel igazolni. 
Az ilyen módon rendelt inzulin kiszolgáltatásához a rendelőintézet 
igazgatójának engedélye nem szül,séges, a rendelő orvos köteles 
azonban a rendeléssel egyidejüleg ;t beteg, nevét, életkorát· és 
lakcímét, valamint a rendelt inzulin mennyiségét a rendelőintézet 
igazgatójának írásban bejelenteni. 

6. §. 
(l) A rendelő orvosnak a vényen fel kell tünCctnie a beteg 

nevét, lakcimét, az immlínnak a beteg nyilvántartási lapja alap
ján megállapított napi egységszámát, a renelelt inzulin nemét 
(rendes vagy elhúzódó hatású) és egész mennyiségét (üveg- és 
egységszám), továbbá naptári hónap szerint megjelölve azt az 
dőtartamot, amelyre az inzulint rendelte. 

(2) A társadalombiztosítás {SZTK, VSZTO, KSZKBI) szal
gáitatásaira jogosult Cllkorbetegek részére az inzulint térités
mentcs ldszolgáltatásra jogosító Vénycn kell rendelni, 

(3) A beteg köteles a rendelő orvos által kiállított- vényt 
abban a rendelőintézetben, amelyheu őt nyilvántartják, ar. igaz
gatónak bemutatni. Az igazgató a rendelőintézetben őrzött nyil
vántartási lap adatai alapján ellenőrzi a rendelés helyességét. 
Ha a rendelő orvos az inzulin rendelésénél ali erre vonatkozó 
rendelkeY-éseket pontosa.n betartotta, az igazgató a vónyen ar. 
inzulin kiszolgáltatását engedélyezi (a vényt aláírásával és bélyeg
zőjével ellátja), a rendelőintézetben őrzött, valamint a betegnél 
levő nyilvántartási lapra pedig rávezeti a rendelt inzulin egész 
mennyiségét (üveg- és egységszámát) és naptári nap szerint meg
jelölve azt az időtarta·mot, amelyre az inzulint rcndelték. 

7' §. 
(l) A gyógyszertár inzulint - az 5; § (4) bekezdésé~en_ fel

sorolt csetek kivételével - csak olyan szabályszerűen Irrállrtott 
véhyre szolgáltathat ld, amelyen a rendelőintézet igazgatója az 
inzulin kiszolgáltatását engedélyezte, 

(2) A gyógyszertár a társadalombiztositási szervek terhére 
rendelt inzulint téritésmentesen köteles kiszolgáltatni abban az 
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8. §, 
A fekvőbeteg-gyágyintézetek az inzulint a gyógyintézetben 

bentfekvő betegeknél indokolt esetben egyéb betegségek gyó<>y-
kezeléséhez is felhasználhatják. ~ 

9. §. 

(I) A jelen utasitás az I958. évi máreius hó I. napján lép 
hatályba; egyidejüleg a 3180-210/1951. (YI. 23.) Eü. M. számú 
rendelet, továbbá a 144/I951. (Eü. K. 1952. 2.) Eü. M., 8360-8/ 
I 953. (Eü, K. 13.) Eii. M. és 165/I956. (Eü. K. Hl.) Eü. M. számú 
utasítások, valamint a 8300-14/1953. (Eü. K. 17:) Eü. M. számú 
utasí~ásnak az inzulinra vonatkozó rendelkezései hatályukat 
vesztik. 
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KÁBÍTÓSZEREK 

A.z egészségii{fyi miniszter 2{1958{1.957. (Eü . .K.I.) E·ü. 11:!. szám.'!~ 
utusítása a kó1·os mé1·egélvezet1·e alkalmas kábítószerek új jegyzé
kének közzététeUröl, ·valamint a kábítósu:.~·ek gyógyászati célm tör
ténő rendelésének, gyógysze1·tári fo1'{falmának és a gyógyintézetek
ben uyógyítás céljdra felhasznált kábítósze~·ek .nyilvántartásának 
szabrUyozásá1·6l szóló 5/1957. XII. 14. Eit. M. számtt 1'endelet 

végrehajtása tárgyában. 

A be1ügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a nehézipari 
minis~terrel, a földművelésiigyi miniszterrel, a közlckcdés- és 
postaügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Szövetségé
vel egyetértésben. a kövctl{czőket rendelem: 

(A miniszteri rendeletet :-a továbbiakban: "R." -az álló, 
a végrehajtási utasítást - a továbbiakban: "U." - pedig a 
dűlt betÜ!{]Wl szedett szöveg tartalmazza.) 

l. Áltulános rendelkezések 
R. I. §. Kóros méregélvezetre alkalmas kábitós~ernek (a 

továbbhtl{ban: kábítószer) a jelen rendelet mcllékleteként közzé
tett "KábHószcrck jegyzél{6"-ben felsm:olt anyagokat és készít
ményeket, valamint azol{ bármilyen töménység(i folyékony vagy 
sZilárd higításait kell tekinteni. 

R. 2. §, (I) A kábítószereknek gyógyászati célra rendelésére 
és gyógyszertárakból történő kiszolgáltatására, továbbá. a gyógy
szertáralm~tk és a gyógyintézetelmel{ kábítószerekkel való ellátá
sára, valamint a gyógyszertárakban é.s a gyógyintézetekben a 
kábítószerek nyilvánt~utására, tárolására és elszámolására - az 
alábbi bekezdésekben foglalt kivétellel - a jelen l"endclctnck 
és végrehajtási utasitásának rendelkezései az irányadók. 

(il) Az Etilmorfin (Aethylmorphinum; Dionin), a 11Ietil; 
morfin (Codeinum; Kodcin) és a Dihidrokodein (Hydrocodeinum
Hydrocodin, Paracodin) elnevezésű ldbítószerelmek és ezek sói~ 
nak, valamint a l'ulvis opii et ipeeacuanhae (Pulvis Doveri) 
elnevezés ű kábitószernek orvosi vényerr történő rendelésére, gyógy
szertárból való Iüszolgáltatására, nyilvántart.ására, tárolására és 
elszámolására az egy kereszttel megjelöl(; gyógyszereliTe vonat
kozó rendelkezések az irányadók. 

(3) A Tinetura opii, a PuJvis opii és az Extracturu opii 
kábítószert .tartalmazó összetett gyógyszereknek orvosi vényen 
történő rendelésére, gyógyszertárból va.ló kiszolgáltatására, nyil-
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2, Orvosi vénycn luíMtószcr rentlelésc , 

R. 3. ~. (l) Kábitószemek a társadalombiztositás, a Ho~ vé
delmi Minisztédum és a l'özgyógycllátás terhére gyógyszcrellát~sra 
. Jogosult személyek részére tilrténő rendelésénél az egyéb gyógy
szerele rendelésére vonatkozó rendelkezéseket keJI alkalmazni az 
alábbi bekezdésekben megállapitott kiegészltésekkel. 

(2) A vényt a gyógyszertár részére két példán3'ban kell Jd
áli[tanl. A vényen minden esetben a beteg életkorát, továbbá 
az alábbi beker-désekben foglalt rendelkezésE?k szerint a rendelt 
kábítós;o;er (gyógysr.erben foglalt kábítós!l;er) mennyiségét és ada
golva lds:wl!)'áitatandó kábítószernél az adagszámot, valamint a 
használati utasítást is-fel kell tüntet:r:ti. 

(~) A rendelt kábítószer (gyógyszerben foglalt kábftószer) 
összmennyiségét arab számmal és betűvel, az adagszámot rómn.i 
számmal és betővel ],en kiírni. Ha az orvos a bibltúszert (gyógy~ 
szerben fogln.lt kábítószert) a G~'Ógyszerkönyvben, illeMleg az 
Országos Közegészségügyi Intézet vagy az Egészségügyi Minisz~ 
térium által megállapított (a továbbiakban : Gyógyszerkönyvben 
megállapltott) legnagyobb egyszeri, illetőleg napi adagnál nagyobb 
mennyiségben klvánjn. rendelni, köteleS a vényen a kábft,ó:-;zer 
mennyiségét, illetőleg a használati utasítást kézjegyével külön 
megerősiteni. Az orvos lcábltószel't (pl. kábltószert tartalmazó 
törzskönyvezett gyógyszerkészftményt) olyképpen is rendelhet, 
hogy a vényen arab számmal és betüvel kiirva feltünteti az egy 
ada.~ban fogl.ilt kál1ftószer mennyiségét, továbbá római számmal 
és hetiível kiírva megjelöli a Jdszolgáltatandó adagok számát. 
Ha a kábltószert tartalmazó törzskönyvezett gyógyszerkészít~ 
mény egyfajta erősségben Jcerill forgalomba, a vényen csak a 
kiszolgáltatandó adagszámot kell római szá;mmal és bettivel fel· 
tüntetni. 

(4) A vényen a használati utasítást (szignatúrfi,t) mindenlwr 
pontosan, félreérthetetlenül kell megadni. Ha az orvos olyan 
használati utasítást kiván adni, hogy pl. fájdalom esetében tíz 
cseppet vagy egy tablettát, a vénycn azt is meg kell jelölnie, 
hogy a beteg naponként összesen legfeljebb hány cseppet, tab~ 
lettát vehet be. Amennyiben az orvos a vényen használati utn.sí
tásul az "orvos kezéhez" szavakat tünteti fel, külön használati 
utasítást adni nem kell. A vénycn használati utasításui "ren
delet szcrint" vagy "utasítás szerint" megjelöléseket használni 
nem szabad. 
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rJ. l. §, (lj ' . ~ársad_al_ombizf~t;itás, a ·-
t"érlelrni llfiniszUrüfm és a közgyogyellatas tm·he:e gyógpsze1 
ellálásra jogosult szem.élve~ ds;é-re tö1'témi zentel~se k~~~Vtf~:tó~ 
1!tn~ ::;tb~1~1i~n%z~n~~~~o!~&~r~ fé~8~:i~~~;~;~ak tjól ~lmshnt~: 
!~ft~ k~lllennie. A másolati példánwratk';,á Pk:fJ~J~ny~t ~n~~~1~~8 sz6l Az o-rvos köteles a t'•:aw muu e · .. . . 

1 ulá.1·~ - hivatalos 01"1Josi. bé/yegz6tén~~n~~·Y.~71·~tl~~t~~~~:~at;~~l~e%~ 
kép11e~, h.;~11 a:zo~~:;s~ tfi~e~~~u'itott é}1yen változta~ást esz
közö/ e{t a rjavitott résznél ald.í1·ásával és hivatn;los onJOs~ bélyeg
z6jén~k lenyomatá-va.l külön meg kell erösiteme . 

R 4 § (l) Kábítószert a társadalombiztosítás, a Hom·é· 
dehlli ·Mi~is~térium, illetőleg a ~özgy(óg~~cll~tá;iai~~!r:" i~~ó~~~ 
szerellátásra nem jogosnit szem ly "a ov ét é~ J~káscímét 
köteles személy) részérettcsak a ren~~é1y0~gvzoJs ~v fejléccel ellAtot t 
feltüntető - nyomtata va!fY guml 

vényílrla.pon szabad rénd~lt~i:ttával vagy tintairónnal, jól olvas-
. (2) Az orvos a v. nyba; köteles Jcfálll~ani. A vényen fel kell 

~;~~e~~s~a~e~:;e!~1tt~~~}~Ó~r~áe? ~a~~~~~ít~~áb~~~0t:·j~l~~p~~n~~~~t 
""'§"áámk) ,(,3)a éa (4) belcezdésében foglalt rendelkezések szennt a 
3 .. · na lt l áblt · ·) nenn"iségét az adagkábítószer (gyógyszer ben fogla r oszer . I ~ d lÓ k It ·t 

á ot és a használati utasítást, valanunt a :ren .e s e ée · 
Áz ~rvos lcöteles a vényen tt nevét ~l:vashatóa.n alftirm, vagy n v· 
bélyegzőjét és kézjegyét feltuntctm. . 

(3) Kórhftzak (klinilcák) és egyéb gyó~yjnt.~r.etcl~ Járóbeteg 
a ·c delésein szakorvosi ellátásban részcsulo ftzctőkötel .. es be.tc

sz kkr.fszére a kábítószert a kórház (gyógyintézet) vényu;IapJán 
ge n rendelni A vény fejlécén a rendelŐ orvos nevét és lakasmmét 
ke rk ll fIt:. tctni A vényt a rendelőorvos írja alá (olvashatóan) 
é~ma ekór~á~n (gyógyintézet) bélyegzőjének lenyomatával kell 

ellátn!. Ha az orvos az "orvosi táska· részére" rcndcl,lcábltósze;~· 
i (l) bekezdésben meghatározott vényen csak a l<ábttós~er ne' et 

as mennyiségét esetleges a.dagolását és a rendelés keltét kell ~cl· Í .. t t · A kábítószer mennyiségénel{ és _az adagszámnak lel· 
t~~t:t~~ére a jelen rendelet 3. §-ának (3) bekeZidésében foglalt 
rendelkezéseir az irányadók. ·· é " . d lé 

(5) Kábítószernek állatgyógyászati célra tort no ren c sc 

~~etír1~t ~.uT~~~~~sán~~te~e~ét'eésé1f!~á~~ít!~t h":!~~c!f~ftü~~1~t~ti~ 
A használati utasításban az állat faját és darabszámát ts meg 

kell j~lö~í. orvos a mAr kiállitott vónyen változtatást eszközöl, 
t i laví:o~: résznél olvasható aláirásával (l;:ózjegyév_cl és név· 

ez "·é k 1 ma tá val) külön meg kell erősíteme. 
bély~~0J. §~(l) e~~o az orvos a kábitószerock tiz napnál hosszabb 
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át -való folyamatos és rends'zeres használaMt tartja szüksé. 
gesnek, az or-vosi vény hátlapján fel kell tüntetnie, hogy a kábitó· 
szcrből előreláthatólag mely időpontig, milyen időközönként, 
milyen mennyiség használata szükséges. Az or-vos köteles egyben 
a beteget -vagy hozzátartozóját utasítani arra, hogy a -vényt 
engedélyezés -végett a beteg lakóhelye szerin~ illetélws járási, 
járásijogít városi. illetőleg városi (fővárosi) kerületi tanács' végre· 
hajtó bizottsága egészségügyi osztályának, illetőleg csoportjának 
(a to-vábbiakban: egészségügyi osztály) mutassa be, engedélyezés 
után pedig a -vényt hozza vissza a vényt ldállltó orvoshoz. 

(2) Az (l) belwzdésben foglalt rendelkezések szerint kell el
járni abban az esetben is, ha a társadalombiztosítás, a Honvédelmi 
Minisztérium, vagy a közgyógyellátás terhére gyógyszerellátásra 
jogosult beteg részére kell tiz napot meghaladó időtartanna 
kábítószert rendelni. Ha a lcábítósxer a társadalombiztosítás ter
hére csak előzetes főorvosi engedéllyel rendelhető, a beteget a 
főorvosi engedély megszcrzése után (a főorvosi engedéllyel el~ 
látott vénnyel) kell az egészségügyi osztályhoz küldeni. 

(3) Az cgósxségtlgyi osztály a l{ábítószer lüszolgáltatásának 
engedélyezése előtt ellenőrzi, hogy a bcm11Catott vényt az orvos 
a jelen rendelet rendelkezéseinek megfelelőerr állitotta-e ki. A vény 
szabályszedi kiállítása esetében az egészségügyi osztály a kábitó· 
szernck fizetőköteles személy részérc rendcl6sc esetében az egy 
példányban kiállitott vény hátlapjára, a társacbtlombiztosítás, 
a Honvédelmi .Minisztérium vagy a lcözgyógyellátás tedlére tör
ténő rendelés esetében pedig a "másolat" jelzéssel ellátot!> vény 
hátlapjára rávezeti, hogy a ·gyógysxertár n rendelt kábítószerből. 
mely időpontig, milyen időközönként, milycn mennyiséget szal
gáltathat ki. 

(4) Az cgészségtl.gyi osztál)' engedélyével ellátott vény bc
mutatásakor az orvos a beteget nyilvántartásba veszi. A nyilván
tartásnak a következő adatoka!> kell tartalmaznia: sorszám, 
a beteg neve és lalntscirne, ~•z egészségügyi osztály engedélye 
alapján milyen kábítószerből, mcly időpontig, milyen idől,özön
ként, milycn mennyiség szaigáitatható ki. A beteg nyilvántar
táshavétele után az orvos a vény hátlapjára az egészségügyi 
osztály által rávezetett engedély alatt ráírja a nyilvántartás sor,
sr.ámát, aláírja és - amennyiben a kábítószert ~t társadalom
biztosítás, a Honvédelmi Minisztérium vagy a közgyógyellátás 
terhérc rendelte - ellátja hivatalos bélyegzőjének lenyomatá
val; ezt követően a vényt átadja a betegnek. 

(5) A kábítószer folyamatos ldszolgáltatását az egészségügyi 
osztály legfeljebb három hónapi időtartamm cngedélyezheti, 
Ha a kábítószer használata három hónnpon túl is szükséges, úgy. 
szintén, ha a beteg állapota az engedélyezett kábítószer helyett 
más kábítószer vagy· az engedélyezettnél nagyobb mcnnyiség 
folyamatos használatát teszi szülwégessé, az egészségügyi osztály 
újabb engedélye szükségcs. Az engedély meghosszabbítását, illc
tőleg módositását az orvos ](Öteles n nyilvántartásában átvezetni. 

(6) Az egészségügyi osztály köteles a kábítószer kiszolgál-
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U. ·2. §. Ha az egészségügyi osztály a R. 5. §~a alapján 
a társadalombiztosítás, a Ronvédelmi Minisztériun~, vagy a 
ki'izgy6gyellátás. terhére gy6gyszerellátásm jogosult személy 
részére enaedélyezte tíz napot rneglutladó időtartarnra kábítószer 
kiszolgáltatását az orvos köteles a jelen utasítás 4, §-ának (2} 
bekezdése tértel?~ében az emlitett beteg dszére - nyil-vántartása 
alapján - az egészségügyi osztály által megállapított id(iköziJn
kint az esedékes mennyiségrűl a R. 3. §·ában foglalt rendel· 
kezések szerint két példányban vényt kiáltitani. A "másolat" 
jelzéssel ellátott vénym j"á kell ími az m·vos nyilvántartásának 
SOI'SZÓdnát. 

3, Bete« részére orvosi vényen rendelt kábítószernek közforgalmú 
gyógyszertárból, kézigyógyszertárból történil kiszolgáltatása 

R. 6. §, Beteg részére kábítószer közforgal~ú gyógyszertár
hól vagy kézigyógyszertárból csak or-vos által ll't vényre szal
gáltatható ki. 

R. 7. §. (l) Beteg részére orvosi v~nyen rendelt kábítószer
nek közforgalmú gyógyszertárból történő kiszolgáltatására - az 
ahibbi (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - az egyéb gyógyszerek 
Kiszolgáltatására vonatkozó rendelkezések az irány adók. , ."l 

(2) Ha az· orvos a ren(lelt kábítószer (gyógyszer ben foglalt 
kábítószer) mennyiségét és adagolva kiszolgáltntandó kábitószer
nél az adagszámot nem a jelen rendelet B. §-ának (3) beker.rl~sé
ben foglalt rendelkezésele szerint tüntette fel a yényen, vagy h~ 
a rendelt }(ábítószer (gyógySzerben foglalt kábltószer) egysze1? 
vagy napi adagja a Gyógyszerkönyvben megállapitott egyszer!, 
illetőle"' napi adagot meghaladja és ezt az orvos a vényen ala
írásával nem erősitette meg, úgyszintén, ha az orvos a vényen 
a használati utasítást nem tüntettc fel, a közforgalmú gyógyszer
tár 11 kábítószert csak ,.Statlm", "Cito" v'agy "Pericutum in 
morn." jelzéssel történő rendelés esetében szolgáltathatja kl, akkor 
is csak legfeljebb olyan össr.mennyíségben, amely a Gyógyszer
könyvben megállapított legnagyobb napi adagot nem haladja meg. 

U. 3, §. Ha az orvos a R. 3,, illetóleu 4. §-dba1t foglalt 
rendelkezések ellenére a vényen a betea lakáscímét, a beteg élet
korát vagy a -rendelés keltét elmulasztotta feltűntetni, a {fY6gy
szm·ész a vényt dtadó személytűZ 11wgkérdezi a hiányz6 adatot, 
azt a vényre 1·"ávezeti, aldi1·dsával '11Mgm·ősíti és az így kiegészí
tett vényre szolgáltatja ki a kábit6szert. 

_ R. 8, §, Beteg részére orvosi véuyen rendelt kábítószernek 
lcézigyógyszertárból történő kiszolgáltatására a lHl/1951. (VI. 5.) 
M. T. számú rendeletben és az annak végrehajtása tárgyában 
kia,dott jogszabályokban foglalt rendelkezések ar. irányadók. 
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U. 4. §. (l) .Az egészségügyi osztály által enyede?yezeU 
kábítószert a kiizforualmú gyóyyszertá-1' fizetőköteles személy 
részéte az egészségügyi osztály engedélyével és az orvos nyil
vántm·tásdnak soJ·számdval ellátott vényl'e szalgáltatja ki [olyn-
1/Wlosan. A gyógyszertrJ..r a kábitószernek első ízben tötlénő ki
szolgdltatáRakor a vényt vilsszattn·tju ts annak alapján a kábító
szert a betey 1'ész6re az eg6szségügyi osztá-ly ártal engedélyezett 
időközökben, az engedélyezett nwnnyiségben kiszolgáltatja. A 
káflitószer átvételét és az átvétel időpontját az átvet•tJ a vény 
htíthtpidn - hely hián11ában a ·vényhez ertJsített PW]JÍrlavon -
aliíírdsávat igaZolja-. ' 

(2) Ll tá.J·sarlalmnbiztosítás, a Honvédelmi j]finisztél'iwn, 
vagy a közgyógyellátás tel'luh•e gyóyyRZM'ellátásra jogosult személy 
1·észére az egészségügyi o.~ztály tíZtal engedélt/ezett kábítószert a 
közto1·gal1mí. yyógyszert«J· első ·~zben a.z egészségilgyi osztály enge
délyével és az m·vos nyilvántarldRrínak sorszdmával ellátott (két 
pélrlányban kiállitott) 11ényre, a továbbiakban pedig az 01't•os 
1'észér&l az egészségilgyi osztály állnl megállapított időközön
ként, n jelen utasítás 2. §-a sze-rint két példányban kiállított 
vény1'e szolgáltatja ki. A ká.Mtószn· dt~·ételét és az d.tvétel idö-
1)()ntját az átvevő a vény mindkét 11éldá.nyán igazolja. 

(3) A gyógy;;zert!h' milkiiílésének leltsiJtzás miatt vayy 
egyéb okból töi'ténő ideiglenes szilneteltctése eá.roében a gyógyszer
tá-1' vezetője köteles a .szilneteltetés tartama a,latt az e(lészségilgyi 
osztály által engedélyezett vények1'e kiszolaáltatandó kábító-

, SZMeket a.z előírás sze1'int előre elkésziteni, illetőleg előkésziteni 
és azokat a. -von.a.tkozó - az egészségilgyi osztály engedélyével 
ellátott - vényekkel egyiitt jegyzőköny11 kíRI!J'etében (t helt;ette
Bítő gyógyszertár vezetőjének átadn-i. A helyetteRitő gyógyszerüh• 
az átvett kábítósze·reket az (1), illetőleg a (2) bekezdés/Jen fog
lalt rendelkezések sze1·int szolgáltatja ki a jelentkező betegeknek 

· (megMzottjttknak). A helyettesítő gyóyyszertár vezdője az .átvett 
káM.tósze1·ekről a szünetelő gyógys.zertá1· 1nüködésének ú:jMli 
megkezdése napján elszámol ez t1tóbbi gyógyszertá-1' t•ezetiJjének. 

U. 5. §. Ha a beteg (lwzzátn1·tozója) a bá1'mely okból jel 
nem használt kábítószm·t a közforgalmú gyrígyszeTtárnak 11issza
Hzolyáltatja.·, a gyógysze1'táJ' a visszavételJ·őt jeg11zŐkönyvet készít. 
A jeyyztikönyvnek a következő adatokat kell tartalmaznia : az 
átvétel időpontja, a beteg neve és lakóhelye, az átvett kábítószer 
neve és mennyisége . .d jegyzőkönyvet a kábítószel't visszahozó 
személlyel alá kell ímtni. A ·visszahozott kábítószert le kell 
pecsételni és azt mint selejtanyagat a. jegyztJkönyvvel egyilU a 
kábítószerek selejtezéséig a. kábítószerszekJ'ényben (U. ll. §) , 
elkiilönitve meg kell őrizni. 
It. 10. §. A közforgalmú gyógyszertárakban és a kézigyógv

szerM.rakban minden olyan vényt., amelyre kábítószert szolg4"1-
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ld, vissza kell tarta;ni. A visszatartot? vényeket meg kell 

D. 6. §. (l) Ká.bítós;ernek n társndalom?iztosit~s, a .. H~n-, 
rédelrni Minisztérin-m i•agy n közgyógyelláta~ tedtere torten(J 

· tendelése esetében a 1•r!ny mimlkét példányát _vMsza kell tartan t; 
{ vény el.~ő (eredeti) példán11át el.~zá.mola-skor a vonntkozo 

;ztímldlwz kell. csatolni, másolati példd-nyát perlig .meg kell 
őrizni. A jelen tilu.~itds 4. §-dnttk (2) bekezdese ps~teb;m az?n 
a. vén.yen ( másolati példrínyon), a.-nwlyre a.z egész.seuygwr. osztr:l!r 
az engedelyl rávezette, fel kell tii.ntetni a.z m·v~s re~z.m·?l az epesz-
15r!gii.gyi osztály áltnlmegállnpított időközönkent _kwlhtof:t ".enye~ 
1/UísolaU példányának a jelen § (2) bekezdese szerwh- .~01-
számá.t. 

(2) A köz.forgrtl?!uí gyl~flllfZ,C'I't~~· köteles nz á,Uah! v_issu~
f((ttott, valamint a hozza ta.rtozo kengpogyszert(trbap VJ.sszatw t?tt es 
n kézigyógyszertárt kezelő orvos a.ztrrl ré.~ze1·e ~tadott a.zokat a 
!•ényeket ltmelyekre kríbft&zert szolgáUatott h, két. ém,g me.g
őrizni. ~4 1Jényeket kellezésilk (kiállitdsu.~:) időrendt sorreJ!.dJ~
ben sor.námozva és iJsszefli-z11e kell tm·ta.n~. A. vények sotsza.mat 
1/l.inden naptliri évbwn IÍ-fbál ~:ell kezrlf'1l:b. 

4. A l!:özforgalm1í és a kézigyógyszertárakn~k kábÚószerel1kel nló 
ellátása, a közforgalnní és a liézlgfógyszertar:díba~ a l1ábítószcrek 

nyilvántartása, tárolasa és elszamolusu 

R.. 11. §.A közforgalmú gyóg~'S:-.ertáral,nalr és a.kézigyó~y
Bzertáraknak káhi,tószerel,kel vaJo . ell~ tá-sát, ~,alammt. a. I: o~~ 
forgalmú cryógyszertárakbnn és a kézigyogyszertarakban ,t kaiJ!tó~ 
s?.erck nyÍlvántartás:it, tároláf.(:it ós elszámolásúta jelen rendeh•t 
yf,!!rehajtási ut,asítása szn.búlyozza. 

a) A_ kö:!oroalmú, gyógyszertá-raknak ká-bitószM·ekkel va.ló elláUisa 

lJ. 7. §. (l) A közforgalm/t (llfÓfiY;~Zel;tár a gyó~ysze~·tá.J'i; 
forgalombu.n szükBége;.~ ká-bítószereke~ .-;-, uleer!M .n R. 2. §-anak 
(2) és (8) beka(léseben. emUü~ll ka.bttoszereket ts - a~ erre a. 
eél·ra. renrlszel'esftett megrendelő filzet/!en..leró tn~fl!'CJ~~lelö l!fpPa~ 
a fővárosi illetőle(! a megyei" tanács gyogy.~zerta.J'O kozponl?a:w~ 
(it továbbia.kba.n: gyógy.nMtári kö;:pon.t) gyógyszerrakta.ra.bol 
igényli. 

(2) A rnegrenddő lapot esetleg másolápapír nlkalmazás~.í
Mtl három példdnyban kell küíllítani. Az elg~ (fejlér sz~nn) 
pélrlá.n!l a.-meg·renrlelő füzetben m-ararl, a má.so1tk (sarga snntl) 

1 és a harmndik (kék szinlO péülányt a ayogyszertáJ' vezef6Je 
megkiildi a (!lfÓgJ!szertáJ'i központ gyóyy.~~err!tktáTának. A mi?(JJ!
sze1·tá.ri központ gyúgysze·rra.ktárá!tak ~a·?~toszer-{elelőse a .stir ga 
.~zinft pélrlá-nyt ·visszata1'tja, a kek sztn.lt ,P1h~~nyon_ perltf! jel
til-nteli a leszálUtott kábítószerek mw.nmseget es azt aláirusaval 
dlátva visszaküldi a küz!orgalm.ü gJf!ÍYYSZtN'lá.l'na.k. 
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(3) A meg-rendelő lapoknak a gyágysze1·tárí központ UYÓrTif· 
szerraktára á!tal visszaküldött (kék színü) példányait a kö·z. 
~o~galmú mJogys~er~árban időrendi sm·rendben össze/tizve két 
evta meg kell őnzn~. 

lf· 8, §. {1) A kűzforgalmú UJJógyszertár vezettfje-, illetőleg 
a káb~tószer /eleltfs gyóyyszedsz köteles a gyógyszertári központ 
gy6gys1er~aktára által megküldiitt kábítószerek mennyiségét 
ellenőnznt. 

. (2{. f!a a OYÓf!YfZertári központ gyóuyszMraktám által 
vtsszakuldott kék snnü megrendelrJ lap kapott mennyiség" 
'J'Ovat!lb_an !el~~l'J.~tetett v_wnnyiség és a me(/küldött kábítószerek 
mennytséqe kozott eltéres mutatkozik, a köz/orualrn.ú gyóuyszer
tár _vezető~é1wk e~;ől három példányban jegyzőkönyvet kell készí
tenJe; ~ Jegyz6~onyvnek tm·talma.~nia kell az észlelt mennyi8égi 
elteres~ e vonatk?zó adatokon fel ul a csornayoláson feltüntetett 
ad;ttokat (a gya1·tó, esepeu a forgalombahozó nevét. a gyártdsi 
sz~mot, a; csom~uoló e~ az ellenőr. ne·vét, esetleges vizsgálati 
szamot) ~s .. A. Jeqyzűkonyv egy peltlányál a gyógysze1·tárban 
meg kep őr.~m~, ket pr!ldányát pedig meg kell küldeni a gyógY
szertár.~ kozpon~nak, a szühéges intézkedés megtétele t'égeU 
A .. g1fogysze1·tán központ a jegyzőkönyv egyik 1Jéldányát men~ 
kuld~ a KEKSZ-nek. " 
. U. 9. ~· p~ Kábítószer szállítására csak az a szeméb! 
~ogosult, .«;k~ 1'eszere a köz/oJ·galmú guóyy.~zertár helye szeri·lit 
tlletékesyp:ási, ~Jár.osi, illetőleg 11árosi (fővárosi) kerületi tanács 
vegrehaJto.b~zottságanak egészségügyi osztálya (csopm'fia) kábító
szer szállttasára. engedélyt adott. 

, .J 2) Sz;álritá.~i. enqetlélyt az egészségilgyi osztály {csoport) 
a kozforgal•nu gyog1JSzertár nM•éJ-e is állithat ki. IZ11en esetben 
a. g_yógysze;t~J·vezető r!s az általa ÍJ'd.sban megbízott. qyógyszer-
tan dolgozo JOuosult a kábítósze1·-száUításra. · 

(J) A kábítószer szállítására vonatkozó enuedél11t a gyóg11_
s;ertar t;ezet6je őrzi é~ azt csak szállítás e.~etében a(lj~ dt a szdl
htd.sra Jogy~ult sze~nelynek. A szállítási engedél.v csak személy
uzonosság~ ~a,azolva'f!nyal és a {2) bekezdés esetében a gyógy
szertd.rvezeUJ ~~·d.sbeh meubízásával együtt ü-vényes. 

b) A közfm·galmú glJÓ{!ysze1·td.rakban a kábítószerek nyilvántartása 
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P: 1~. §. {l) fl közforgalmú gyógyszertá1·akban a yyógy
szertan ~ozpon.t gyoyysze1·raklára által meuküldött, valamint a 
t>ényre k~Rzolualtatott kábítószn·ekrűl -- a.z alábbi bekezdésel,·
ben foglalt 1'endelkezések sze ri nt - nyilvántartást kell t•ezetni. 

(2) A gyógyszertá-rhun levtf rninrlen olyan an11a-m·ót vagy 
készítményrifl, amely a R. értelmében kábítószernek min6sill, 
a~ en·e a célm 1'endszeresített kábítószm··nyilt>dntartási lapot kell 
k~állitani: A killönféle erősségben fo1·qalomba kerübJ, ugyan· 
a~.o~ hatom~yayot tm·talmazó, ká/Jítószemek min6smő' yyógysze1'
knlonlegessegekr6t külön-külön kdbítósze1·-nyilvántartási lapot 
kell kiállitani. 

(3) A kábítószer-nyilv4ntartási lap "be1!élel" részében a 
megl'enrleUJ lap sorszámát és a bevételezés időpontját, valamint 
a bevételezeit anyag (készitmény) mennyiségét kell feltüntet-ni. 
A kábítószer-nyilvántartási lap "kiadás" J'észében - vényen
ként külön-külön tétel alatt - a vénynek a jelen utasitás 6. 
§-ának (2) bekezdése sze1'inti SMszámát és a vény alapján 
kiszolgáltatott kábitószer mennyiségét kell bevezetni. A kábító
szert tartalmazó törzskönyvezett yyógyszerkitlönlegességeknél 
-akár bontható, akár nem- mind a "bevétel", mind a "kiadás" 
részben nem a gyári csornagoldsok számát, hanem a gyógyszer
készitmények darabszámát kell feltűntetni. 

(4) A gyógysze1·tári központ gyógysze1·raktá1·a által a yyógy
szertárnak megküldött kábitószareket a beérkezésüktől számított 
48 órán belitl, a vények alapjá.n kiszolgáltatott kábítószereket 
pedig hetenként (vagy ennél rövidebb időközönként) kell a vonat
kozó kábítószer nyilvántartási lapokon nyilvántartáaba venni. 

(5) A kábítósze-r nyilvántltJ·tási lapokat a közforgalmú 
uyógyszertár vezetőjének m.inden naptári év végével le kell 
zárnia. A bevétel és a kirulás közütt egyenle'(Jet kell vonni, A nyil
vántartási lapon rnutatkozó készZetet a következő naptári é'vben 
mint nyitó készlelet kell az újonnan kiállított kábítószer nyilván
tm·tási lap "bevétel" részében feltűntetni. 

(6) Az elűztJ évi kábítószer nyilvántattási lapokat a vonat
kozó mem·enrlel6 lapok hannadik (k-ék szinit) példányával és 
a vonatkozó vényekkf3l, valamint az eUJz(J évben felvett jegyz6-
könyvekkel egybecsomagolva kell két éviu megőrizni. 

' c) A közforgalmú gyóg"yszM·tárakban a kábítószerek tá1·olása 
U. ll. §, (l) A kábítószereket- itleíh'tve a kábítószernek 

miJÍ8sül6 gyógyszeJ•kilWnlegességeket is - a kétke1·esztes szerek 
tá1·olására vonatkozó rendelkedsek szerint M6s falú és biztonsági 
zárral ellátott szekrényben vagy fiókban kell tartani. 

(2) A kábítószereket a kétkeresztes szM·ektől is elkülön1.
tetten kell tá1·olni. Szükség esetében a kábítószerek a kétkeresztes 
sze1•ekkel közös szekrényben is táJ'olhatók, de csak elkülönített 
polcon vagy fiókban. 

U. 12. §. A lejá1•ati időhöz kötött kábítószM·eket a lejárat 
időpontja után a. kábítószerek selejtezéséiy a kábítószerszekrény
ben elkülönítve kell megtJ·rizni. 

d) A közforgalmú gyógusze~·tárakban a kábiiósze1·ek elszámolása 
U. 13. §. (l} .1i kábítósze1·készlet ellenőrzése során a köz

jorgal1nú gyógyszeJ"td1' vezetője a kábítósze1·ek1'Öl a kábítószer 
nyilvánta1·tási lapok, a megrendcUi lapok harmadik (kék Szinü) 
példányai· és a visszata1·tott vények alapján köteles elszámolni. 

(2) Ha az ellen61·zés során a kábítúszerben hiány 1nUtat
kozik, err6l jeuyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel 
kell tilntetni an·nak a kábítósze-rnek a ne~1ét, arnelyből a hiány 
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e) A kéziayógysze1·táraknak ká./Jitószerrel való ellátása a kézigyóay
szertáutkban a kábitószetek nyiloántartása, tá1·olása Js elszámolása 

U. 19. §. (l) A kézigyógyszertáraknak kábitószM·ek"kel 
való ellátására, valamint a kézigyógyszertd1'akban a kábitó~ 
sze1·ek nyilvántm·tásál'a, tátoldsára ü elszámolására - az alábbi" 
bekezdésekben fogUt/t eltéréltekkel - a Jfj8{1955, (.Eü. K. 16.) 
Ei~. M. számú utasitásbtm és a.z ezt módosítá és kiegészítő jog
szabályokban foglalt rendelkezélJek az ú·ányatlák. 

{2) A kézigyógysze·rtMakban a 158flfJ55, (Eit. K. 16.} 
Eii. llf. számú ntasítás mellékletében eló·~rt 10 a?np. 2%-m; 
Mor{l:n inj.-on kívül - a szükséaletnek megfelelően - más 
kábít6sze1• is tal'ható. Az elszámoltatás és az ellenőrzés meg
köunyitése céljából a kézigyógysze~·táJ't kezeUJ o;·voll á.tlandó. 
'kábitószMkészletet ala.kU ki. Az előirt 10 amp. 2%-os ltlorfin 
inj.-on ·felüli készlet kialakitásához szüks6yes kábít68Zt~'eket az 
or-vos a.z egyéb gyógyszMekhez ha.sonlóan, két példányban kiáll-í
tott 'nWfll'endelő lapon igényeli (~ kézigyógyszertá1·at ellátó köz
tm·gal1nt~ gy6gyszertárt6l. A nwgl·endelő [(tplwz csatolni kell a 
megrcn(lelt kábitószerekről kiálli.tott vényeket. A vénuen fel kell 
tüntetni az orvos nevét és lakóhelJJét, n rendelt liábító8ZM' nevét, 
inennyiségét, az adagszá1not, a "kézigyógyszertár nJszét-e" szava
kat és a rendelés keltét. A káb'ttószel' mennyiségéne~; és az adag
számnak megjelölésél'e a R. 3. §-ának {3} bekezd6sében fo_qlaltak
az i1'Únyarlók. A vényt az orvos aláida és ellátja bélyeydijé1wk 
lenyomatával. A vényeket a kézigyó{mszertámt elldió közforgalmú 
yyógyszertá1·bnn a jelen utasitás 6. §-ának (2} bekezdésében 
foglaltak szerint kell meg61'izni. 

{3} A {2} bekezdésben említett módon kialakított állandó· 
kábítósze~·készletrűl J.:ét példányban jegyzéket kell Usziteni; az 
egyik példányt a kézigy6gyszertá1·at ellátó közforgalmú (JJJÓ(JJJ
s:wrtár, a má11ik példányt a kézigyógyszertárat kezeld orvos őrzi 
meg. Ha a készlet· további kiegészitése vagy csökkentése válik· 
szűkségessé, a 'nte(f1'endelést vagy törlé;Jt mindkét jeguzéken át 
kell vezetni. A közfm·galmú gyógyszertá1'ban és az orvosnállévt$ 
kábitószerjegyzék SZM"inti kábítószermennyiségnek egyeznie kell 
a kézi(J1f1Ígyszm·tá1·ban ké8zletben lévtJ és a kézigy6gyszertá1·ban 
elfekvő vényekre kiadott kábítószerek me'lmyiségével. 

{4) Az állandó - kábítószm·jeguzékbe felvett- ké11zletMl 
kiszolgáltntott kábít6sze1·ek pótlásáról a kézigyógyszertárt kezeUJ: 
orvos a 1ó8f195ó, (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasításban 
joglaltak sze1'int gondoskodik, 
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, B:· 12. §. A Tinctura:. opii, a Pulvis opii 'és az Extractlim opii 
káb1toszert tartalmazó osszetett gyógyszerek tárolás·íra a jele 
rendeletnek és végrehajtAsi utasitásánal{ rendelkezései ~·eJHlch\,.ér·~l 
gyógyszertárból. való kiszolgáltatására, nyilvántartÁsása é~~ el~ 
számolására pedig: 

a) h!l' az . összetet,t gyógyszerben az említet.t kábítószerek 
valamelyike ~~nt a gyugyszer hatáskiegészítő allwtórésr.e szerepel 
és. a rendelt usszetett gyógyszer összmennyiségéhen a Tinetura 
opii a. 0,75 g-t (45 .. csellllC~), vagy a Pulvis opii a 0,08 g-t., illetőleg 
az Extr:-ctum OPI,I a ~,0.1 g-t nem haladjn meg, a jelen rendelet 
végr.eh~Jtási utasitása-ban foglalt eltérésekkel az egy kereszttel 
megJelolt gyógyszerekre vonatkozó rendelltozésck, -

,b) ha a rendelt összetet,t .gyógyszer összmennyiségében az 
.emht.et.t káhftószerek vnlamelyilce az a) ponthan meghatározott 
ruennyiségnél Il.agy?bb n:ennyiséghen szerepel, a jelen rendelet
,nek és végrehaJtási utasJtásnak rendelkezései az irányadók. 

" .. u. 20. §._ (l) A R. 12. §-a a) pontjának hatállJa a'lá 
eso. o~sze-!e!t yyogyszerelmek (t tarswlalombizto.~itás, a' HonV6delmi 
Jlftt~tsztenu.m. vagy a közgydyyellátás tm·hél'e történtJ rendelése 
esef.eben a. vényt -- esetley másolrJpapi1· alkahna.zásával - két 
7Jéldányban kell kiállítani és aláí1•á.s után lebélyegezni. 

(2) A R .. 12. p-a a) pontjának hatálya alá eső összetett 
rmrigyszerek ~aszolgallaltísakm· a gyógyszMtáJ' kötele8. a vényt 
Tis,qzataJ·tani r!s a ielen utasítá-s 21. §-ában meyállapitott idő: 
P?'i!Ug meyr'Jri~?ti. A társadalombiztosítás, a Honvédelmi 1J.Uni.~z
tenym és a ~ozgyó~yellátás terhére 1'endelt gyógyszer kiszolgál
.tat~akoJ' a yeny }lH!I'd,k!t példányát vissza kell ta1·tani. és u vény 
elso ( m·edet-o) pelda .. nyat el.námoláskor a vonatkozó számlához 
kell csatolni, má.solati JJéldányát pedig meg kell r'JTiz·wi. • 

U. 21. §. (l) A R. 12. §-a a) pontjának ltatdlya alá e~ő 
-ö~szetett gy6yyszerek?en lévő l;ábitószer menm;isé,qét a gyóyys~~~r 
k~szplf!általá~akor, ület6leg az azt kövelŐ egy héten belül a 
káb~toszm·nyüvá.ntartási lapra nem kell rá'l!ezetni. 

(2) A gyógyszettár ktíbitószerkr!szletének ellenőrzr!sekor 
a) ha az (l) bekezdésben említett kábítószerekbr'Jl kálón 

fe!illi hiány ~nu.tatkozik, a visszatartott vények alapján kiszol
ga-Itatott, káb~t6sze1·ek mennyisigét n kábít6szernyilváJttaJ"tá8i 
lapm potl6lag rá kell vezetni és a visszatm·tott vényeket a jelen 
utasítás 6, §-ának (2) bekezdésében foglalt l'endelkezé8 szerint 
két évig meg kell tfrizni; 

b) ha az említett ká/Jít68zerekbtfl kálón felüli hiá1w nem 
11wtatk_ozik, a ki~zolgáltatott kábit6szM·ek mennviségét a kábitó
szetny~lvántartás~ lapra nem. kell J'ávezetni r!s a v·isszatartolt 
'Vlnyekrt az eUenőrző szerv jelenlétében meg kell semmisíte·ni~ 

R. 13. §. A kórhár.aknal~ és egyéb gyógyintézeteknek kábí tó-' 
szerekkel való ellátását, valamint a kórházakban és az egyéb 
gyógyint.ézetel{ben a kábítószerek nyilvántartását, }{f':tc1ését és 
elsz.:ímolásút a jelen rendelet végrehajtási utasítása szabályozza. 

a) A kól'hámkmtk kábítószerekkel való ellál!fsa, a k6r7Úizakban 
a. kábítószeJ"ek nyi/iváv.tm·tásn, kezelése és elszámolása 

U. 22. §. (l) A intézeti gy6gyszertátml vngy gJJÓ{fyszetész 
állal vezetett gyágyszettaktánal J"emielkező k"órházaJdmn és 
egyéb, fekvőbeteget ellátó ayúyyi11tézetekben - ide JW1n btve az 
egyetemi klinikákat- kábit6szer{elel6s a.z intézeti gyóguszerWr, 
illetőleg gyógyszerl'aktúr tJezetője. Az egyetemi klinikákon 
kábítószeJ·felelős a klinika. (1-yógy.netfelelő.~ o1·vout .. Az inlézei,i 
gyágyszettárml wtr;y yyógyszeté.n által t•ezelett gyógyszer
raktáJTal nem tendelkező kórhá.mkl.rn11 és egyéb jek-dbeteget 
ellátó gyóg1tintézl.'tekben az intézet rJezetője köteles kábitószer
felelős OI'Vost kiielölni. 

(2) A kd/J'Ltószel'felellís feladata (t kór/!á.z, e(ll/etem1. klinika., 
illetőleg egyéb, ·jeh!őbetegel. cllritó {lyó_qyintézet, (a továblliukllan: 
kótl~tiz) egyes oszl.álya.i álta1 igénuelt kábitósze1'ek !JeszM·zése 
il'dnti intézked-és, a. beszenett és (tz osztályoknak kúulott ká-bító
.nerek nyit-vánlatMsa., illetőleg ahol a nyilvántattást nem r'i 
11ezeti (U. 20. §. {2] bek.), a. mtilvántarta.~ ellenőtzése és gon
doskodás a.rJ·til, hogy a ki)thá.zban a kábittJ,~zetek kezelése, /.á.·ro
lrJ.sa, a betegekhez való eljtiltatása és elszámolá.sit a jelen -'Utasítás 
J'endelkezései. szerint történjék. 

U. 23. §. (l) A kótház osztályai. jtíníbele_q sza.kl·emlelései 
(egJJetemi klinika kótlennei, járóbel.eg szakrendeUsei) a fideo
ellátáshoz szük.~i(!e8 Mbitószae-ket esak a. kábítószerjelel6s útjdn 
szerezhel'ik be . 

. (2) Az intézeti _qyómJszertdl' a káMtószereket a Oyóm;Mu
éttdkesítr'i V állnlnUól, illel.őleg tt gyómJsze'l'tári köZ1!0Ht yyógyszer
J'aktMától szerzi be. A kábUószerek ig6n.yléséPe, átvételt!l'e és 
szállitá.sá.J"a a jelen utasilás 7--9, §-aiban foglalt temlelkezések 
az itányadók. 

(3) Az intr!zeti yyógyszeJ•tárml1UJn 1'endelkedi kri1'11á.zak a 
belegellátáshoz sziikséges azokat a ká.bítósze-1·eket, amelyeknek 
adagolásá1wz és felhasználásdhoz to·pábbi gyógyszerészi tedmo
lógiai tntmkára van szüksr!g, közjoryalmlt vagy intézeti U!JÓ(Jy
szertálból, azokat a kábit6sze1·eket pedig, amelyeknek a.dagolá
sához va.gy felhasználásához tovább·i gyágyszel'észi lechnoló{liai 
munkára ni1ws szilksr!g, közt•eaeniil a Gyágyánd1•lékesítő Vál
lalattól, illetőleg a gyógysze-rtá1·i l.:iizpont gyógyszerraktMától 
szerzik be. A kábitóHze-l·ek igénylésére, átrételére is szállitásárt~ 
rt jelen uta.sítás 7-9. $'-aiban, illetőleg az alábbi bekezdésben 
foglalt rendeJkezések az i.tányadók. 
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A kábítószereknek az intézeti gyÓ{]JJIIZel·támkban 

~~~~~~"('t~:::t::t;::;'~~~ és a kórházak osztályain törUnti keze-U nyU·vánta1·tásánt (elszámolásám), vala
és nyilvántartás ellenőrzésére a 20{1957. (Eil. K. 

11.) Eü. számú utasitás rendelkezései irányadók az alábbi 
§-okban foglalt kiegészilésekkel. 

U. 26.§. (I) Az intézeti gyógyszertálTal vagy gyógyszerész 
állal vezetett gyógyszmTaktárral nem rendelkező kórházban az 
osztdlyok igénylisei alaJiján be:;zerzett kábítószereket a kábitó
szm·felelűs orvos veszi nyilvántartásba. A kábítószerfelelős orvos 
a 'lltetlrendelés alapján beérkezett, V(tlamint az egye8 osztál1fok
na.k ( gyógyszerfelelős· m·vosoknak) át adott kábítószerek rnennyi
ségét a 20{1957. (Eű. K. ll,} Eit. M. szám·ú. utasítádban rend~ 
sze~·esitett ,,Gyógyszernyilvántartó lap''-on veszi nyilvántat·tásba. 

(2) Azokban az intézeti U7Jógyszertárral, iUet6leg gyógyszer~ 
raktMral nem rendelkező kórházakban, amelyek a szükséues 
gyógyszereket a gazdasági hit!atal útján szerzik be, a beszerzett 
kábítószereket a kórház gaZ(lasági hivatala veszi nyilvdntartásba. 
A kábítószerek nyilvántartasát a kábítószerfelelős Mvos retul
szeJ·esen ellenőrzi. 

U, 27. §. A kórház 1'észé1•e beszerzett kábítószereket azok 
beérkezését6l siámitott 48 órán belül kell nyilvánta1·tásba wnni. 

U. 28. §. A kórházak egyes osztályain az osztálynak ki
adott kábítószereket a gyógyszerfelelős orvos kezeli (tárolja). 
A {!1/Ógysze·rjeleltJs orvos az osztálynak kiadott kábítószereket az 
átvételtől számított 48 óuin belül a :Ul0-194 mktári számú 
"Gyógyszernyilvántartás" ürlapon nyilvántartásba veszi. 

U. 29. §. (1) Az ügyeleti szolgálat ideje alatt a beteg
ellátáshoz szilkséges kábítósze-reket jól zárható készenléti szekrény
ben kell tartani. Azt, hogy a készenléti szekrényben milyen 
kábítószeA'eket kell tartani, az osztályvezető főo1·vos a gyógyszer
felelős orvossal egyetértésben állapitja meg. 

(2) A. kiszenTéti szekrénybe hel11ezett, valamint a beteg~ 
ellátás céljára onnan kivett (felhasznált) kábít6szerekról a 
3410-.194 raktári számtí "Gyógyszernyilvá..ntartds" ürlapon 
nyilvántartást kell vezetni, amelyért a gy6gyszerjeleUJs orvos 
felelős. 

{3} A nrum áuyszámú kórházi osztályokon lévő kórtermi 
gyógyszerszekrényekben legfeljebb két napi szükségl,etnek meg
jelelő mennyiségii. kábítószer tartható. 

U. 30. §. A kórházakban értelemszenten alkalmnzni kell: 
a jelen utasilás 12. §·ában foglalt renrlelkezéseket, tOIJábbá 
a jelen ntasitás 13. §-ának (2} bekezdé,qébené.~ 14. §-ában 

foylnlt 1'81tdelkezéseket, azzill az eltérét;sel, hogy a felvett jegudJ
könyvet nem a gyórlyszertár-i központnnk, hanern köz·vetlenül a 
KEKSZ-nek kell megküldeni, valamint 

a je!en utasítás 16-18. §-aiban foglalt ren(lelkedseket. 
U. 31.' §. Az intézeti (!yógyszertáral.·ban kábítószereknél 

krlzeléssel ;iáró anyagtMszteség (porl6dás, szóródás, bepárol{JáS 
Btb.) aimén - a 'jelen utasítás alkalmazása szempontjából -
Porok eselében legfeljebb J%, folyadék esetében pedig legfeljebb 
8% számolitató el. 

U. 32. §. A kábítószerfelelŐs köteles 6venkt(nt leualdbb egy
sze·r a kórház vala.rn.cnnyi osztályán. a kábíti5(!zetek kezelését 
(tárolását) és nyilvántartását (elszámolását) ellenőrizni. Az 
ellenéh·zés megtörténtét a kábítószer1!-11ilvántartási lapokon az 
időpont feltüntetésével és aláirásával igawlnüt kell. 

U. 33. §. {l} Az 01·szágos Mentőszolgá.lat kórhdzándl, 
Mtlamint mentóállomásainál a jelen ll.tasitás 22-32. §-aiban 

_joglall rendelkezéseket kell értelemszrwüen alkalm.azni- az alábbi 
bekezdésekben foglalt kiegészitésekkel. 

(2) Az Orszáuos llfentőszolgálatnál kábítószM·felelős Bwla· 
Pesten az Országos llfentőszol{fálat kQzponti raktárának {fY6gy
szerkezclő orvosa, 1>idéken a megyei 1!ezetiJ mentőállornás ·vezeUJ
or·vosa. 

{3} A kó1·házak osztá-lyos gyógyszerfelelős orvosának a 
kábítószerellátással kapcsolatos feladatait az Országos Mentő
szotgálatnál a megyei m.entöállomás vezetőorvosa végzi. 

(4) A kábítósze1·eket a megyei mentőállomások a m.egyei 
vezető ment6állomástól, a rnegyei vezető mentörtllomások és a 
budapesti ment/Jállomások pedig az Országos Mentőszolgálat 
központi raktát•álól igénylik az erre a cél1•a 1'endszeresi.tett 
,,IgémtUs" ürlappal, 

{5) Az Ot·szágos Mentőszolgálat közponU. mktátának 
kábitószereUátásám a jelen utasítás 2.~. §-ának (2} bekezdésé
ben joglaU rendelkezé11ek az irányadók. 

b) A l'endelőintézeteknek kábítósze1·ekkel való ellátása, rendellj
intézetekben a kábítószel'ek nyilvántattása;, kezelése és elszámolása. 

U. 34. §. (l} A 1"endelöintézetekben beteuellá.tá.s céljám a 
következd kábitósZM'eket kell legalább az alább meghatározott 
mmnyiségben készletben ta1·ta1~i: 
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Jforpllinton llydrochlorictun inj. 2% 
Dom.fttrW forte útj. 

10 amp. 
20 amp. 

Domopon i nj. . .... 
(2) Az (l) bekezdésben felsorolt 

,1'endelöintézete1Wen - a sziikségletnek 
klibftószu is trwlható. 

10 amp. 
káMtúszereken felül a 
megfelelően - egyéb 

( .1) A rendelőúttézetek 1'észé-re beszázett kábítószerek a 
remleWi·ntézd költségvetését te'l'iwlik. 

U. 35. §. (l) A betegellatás hoz szükséges kábítószereket az 
önálló rendelőintézet "p1·o ambttlantirt" gydgyszel'igénylő könl]v
vel köztorgnlmú gyógy.~zei'tárból szerzi be, n kórh'ázlwz csatolt 
J'MOdeWintézet pedig a. kórházi osztályoknál rendszeresitett gyógy
szel'igénylő la.pon a.z intézeti yyógyszertárból igényli. Az m·vosi 
rendelminyt esetleg pótlap behe/.yezésével - másolópa7Jir alkal
mnzdsával - ann!}i pélrlrin·yba·H kell kirillitaní hog11 két példány 
rt kábl.tószM' beszel'zése alkalmával a gyógy;zeTt,fl·ban ma·rad
lwsson. A ·pélrlányolmak jól olvashattiaknak kell lenn-iök:. A ren
del1JI!nyen fel kell tüntetni a Teitrlelőintézet nevét é11 pontoll eimét 
a. rntdelt klibító.ne·r nevét, menlwiségét, esetleges nrla.golá11át é; 
u Tenddés keltét. A kábítósze~· mennyiségének é.~ az wlagszámnak 
megjt!/ölésére u R. 3. §-ánuk {3) bekeulésében foglalt nndel
ke~ések, f!Z i1·ányadók. .A , J'~nrlr!lm!Jwt u J'mulelőintézet -vezetője 
(tnvol/eteben helyettese) U'Ja alá. A J'endelPény valamennyi 
11élrlá·nyát el kel/. látni a. renrlelti-i-ntézet hivatalo11 bél!Jeuzőjének 
7enyomatá!'lll. A J'ende~nénu ey y ik mli11olati példdnyát a. J'Mtdelő-
1~/l.lézel/JMt a kábítól!zer·nNilvftntártás (fl. 36. §.) bizonylrttaként 
két évi(! meg kell őriz-ni. , 

(2) A közforynlmit gyóqyszertri1·ban a kábítószCI' ki.szolgál
tota.sakor a.z orvosi 1·enddvény m,J:ndkét tJéldrJ.nyát vissza kelt 
tMtan:i. Az on!OBi nmdrlvény első (eredeti) tJéldányát n killzol
yrirtnl.ott kábUt!szM' el.~zá-moüisakor a 'IJ(ntatkozó számlához kell 
csa.tolni, Jnágolati példányát tJedi{! n jelen ttlas[tá./1 6. §-ának 
(2) bekarlése szer·int meg kell r'írizni. 

U. 36. §. (J) A J'eJHlelr!intézet r611zlÍre be11zerzett var/Y 
·1:ar!-nyclt és (t bete{!ellátáslwz felhn11znál/. kdbUószerekről nyilván
trutálit kell vezetni. A nyill!línüutásl. a 20/1961. ( .Eü. K. 11.) 
Eii. ilf. 11ztlm/Í tfta.dtrís (44}-('16) bekezJ.éswiben fogtuU 'i'endel
kedBek éTte.lemszeri~ alkalmazá.sá~·al a J'endeló·intézet ·vezetőie 
rezt!li. 

U. 31. §. A J'endelőint6zetben a, kabU6szeJ'ekel. rt 1'eJttlelő
intézet vezetője által kijelölt helyen, iól zá·rható szekrényben, a 
tiibbi (JJJÓYYIIZe1'ektől elküliJrd.letleJt kell tcu·tani. 

U. B 8. §. (l) A nndelői1~lézet ogzfd.lyai ( szakJ'endelései 
éjszaka.i ?~',~011i ügyelete; ,a to·váb~iakban: osztály)· A "PJ'; 
(lmbulttnha sze'l'ek kei'eleben káb~tÓIIZM't nem iaényelhetnek. 
:-l k_áMtószett n J'end~l~intéze~ osztá;~Ya.·i uz i-ntézet J!ezetőjétől, 
tlletóleg helyetteséUJt kab~t6szenaénylo lupon esetenként igéJtylik. 

(2) A kábitószetigénylő lap on a kábítószer nevén és mennyi
ségén kívül fel kell tüntetni a b13teg nevét é11 születési évét. Az 

(2) A wennyiben az osztá.Zy a.z {l) bekeztlés'ulapján kábító
sZerkészlelet tm·t fenn, az osztálJJ kábítószer-iaénylésekoJ' a 
kábitó.qzeriaénylő lapoka.t két példánliban kell kiá.Uitani. A 
kábító.nedgénylő lapo'!l a beteg neve és szülelési éve helyett a 
"RAszletkiegészítés" szrtva.kut kell jeUilntetni .. A ká.bl.tószel'
fuénylő·lrw mál!odpé.ldányát a l:ábitószeJ' átvétele t!l4n a l~ábitó~ 
szer-nyill"i-ntrutás bevételi bizonyla.trtként a.z ollztályon két évirr 
me{! kéll őri?ni.. 

(.3) Az osztlU-y kábUószer készletét jril zárható sze/..:·rényben, 
ttZ osztál!} ern1rJb yyóf!YII<'e'l'készldélől elkWöni.tetten kell tnrtani. 

(<t) Az o11ztúly kábíló11zer kél!:detéből rt beteaellúUi.slwz tel
ha.sz·ná.lt kábítóiiZM'ekdil a 20{1951. (Hil. K. ll.) Eü. M .. ~záml~ 
11ttrsítrí11 (44)-( 46} bekezdéseiben foglalt J'entlelkezések értele·m
.~zerli. ttlkalmrtzál!át'al nuilvá.Jrtartást kell vezetNi. A nyUvún
ttutá.~ vezeülséért nz o11ztrily vezetője feleliís. Az OI!Zttily ká.bitríszer
n.yilvdntartását n rendelőintézet vezetője évenként legulább egy
szel' n jelen úta.qítás 32, §·rílmn foglalt 1·endelkez6sek IIZCTint· 
ellenőrzi. · 

U. dO. ,lJ. (1) Il a a J'elUlelőinlézetbe'lt a. kábilószer kezelése, 
ttí.rolásn közben a kábítószer mennyiségében bármely okból (liiJ·és, 
kiszáródáli stb. 1nilttt) t'eszteséa (hiá1W) áll elő, n 1·endelő'i'ntézef 
vezetője kiilele11 a KEKSZ-hez halndéktalantrl bejelentist tenni. 
A bejelentésben közölni kell. (t kiszárórlott, hnsz-ntWwtutla.nná 
·vdlt vugy 1Jwysmnm,i.wiUt kábitó11zM' nevét és mennyiséaét, a 
nMztes6g bekövl!tkezésének okát és köJ"iUményeit és a ·ve11zteséa 
beállásána.k, illetőle[! és.oleléslnek időpontját, wrlamint a.z eset
le{!e!J szem.tanúk nevét él: lnl:ólwlyét. A. bejele-ntéli m.risolrtti ·pél
dányát két év·i.(J mea kell Őí'izni. 

(.'-~) A 1'0'/Hlelőintézet vezetője- köteles a KEKSZ-hez be
jelentéllt tenni abban uz cset/Jen i:;, htt o.Za1JOII gya.nú 1iWi'Ül fel 
m·m nézve, lW{!Y a. kábít6szm··rel ·vis11zaélé11 történt. 

c) Az ii.remi orvo8i Tendelőknek kdbÜÓI!ZeJ'lel való ellátús(t, ftZ 
Hzemi Ol'l'osi 1'eJuleliJkben (t kábítászelek nyilvúulnltáMI, kezelése és 
elszámold w 

U. 11. §. (J) Az ilzeJn·i on;osi J·enrlelőkl~en l!etegellritá.s 
rétjárn a kih,eU·ez(i kábi.tószerr<ket kell az aláb/J meg!wtá.ro;:olt 
menn-yüégben készletben ta'l'la.ni: 

Domf!fri'n forte úr.j. 
Domopon inj. 
'l'úwl. opii . 

6 amp. 
3-0 (t'!!t}J. 

JOg 

367 



(2) Az (1) bekezdésben felsorolt k~~!~(~'';:,~~;,f~\ 
kábitászereket az ilzemi orvosi rendelő 1·észére 
készletben tartani nem szabad. 

(3) Az ·üzemi orvoBi rendel(] ds zé re beszerzett kábítószerek 
az áUami tMsadalombiztositást terhelik. 

p_. 42; /i· (1) 4z üzemi orvosi rendeUiben készletben tar· 
tando kábttoszp·eket az illetékes rendelőintézettől igényelhető 
"pro ambulantta" gyóoJJ~ZetigénylÖ könyvvel közforgalmú yyógy
.szertárból .kell beszereznt. Az orvosi t·endelvényt esetle(] pótlap 
belJelyezésevel - másolápapír alkalmazásával - annyi példány
ban kell kiállitani, hogy két péli(ány a kábitószM besze1·zése 
f!lkalmával .a (fYÓgysze1·tárbr:_!~ maradhasson. A példányoknak 
;ól olvashatoaknak kell lennwk. A rendeZvényen jel kell tüntetni 
az üzemi orvosi 1·endelő nevét és pontos címét, a ?'endelt kábító
Bzer nevr!t, 'rl~~nnyisr!gr!t, esetleges adagolását, az "SZT K terhr!re 
szá'f!"láza~tdó szavakat r!s a 1·endelés keltét. A kábUószm· mennyi-. 
ségenek es az adagszámnak nwgjelölésére a R. J. §-ának {3) 
beke.zdésében foglalt rendelkezések az i1·ányadók. A rendelvényt 
.a~ üzemi m·vos köteles alá.ími ils valamennyi példányt hivatalos 
belyegzőiének lenyomatával ellátni. A ?'endelvény egy másolati 
példányát az üzemi orvosi 'l"endelőben a kábítószernyilvántartás 
bizonylataként két évig meg kell őrizni. 

{2) A közforgalmú gyógysze1·tárban a kábitósZM' kiszolgál· 
tatása~or az or·vosi rendelvény mindkét példányát vissza kell 
ta;tant. Az_ o_r~osi rendelvény első (eredeti) v,éldányát a kiszol
gaitatott kab~toszer elszámolásakor a vonatkozó számlá1wz kell 
csatolni, másolati véldányát pedig a jelen utasitás 6, §-ának 
(2) bekezdése szM"int kell megtl?·izni. 

U. 43. §, Az üzMni m·vos köteles a közforgalmú gyógyszer
tMból beszenett és a betegek részére felhasznált kábítósZCI'ekrr5l 
nyilvánta1·tást vez•tni. A nyilvkntal'tás vezetésé1·e a jelen utasítás 
36. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók. 

U; 44. §; Az üzemi m·vosi rendeUiben n kdbítószeJ•eket jól 
~~;.faa~~- szekrenyben, a többi yyóyyszerektúl elkillönitetten kell 

~· 4/J. §. (1) Ha az üzemi or11osi 1•endeUfben a kábítószer 
kezelese, tá1·olása közben a kábitó.v.pl' 1nennyiségében bánnely 
okbq! (t~rés, kiszórfidás stb. :miatt) veszteség (hiány) áll elő, 
az uzemt m·vos a Jelen utasttás dO. §-ának {l) bekezdésében 
foglaltak sze1'int köteles eljárni. 

{2) Az ilzerni orvos köteles a KEKSZ-hez bejelentést tenni 
abban az esetben is, ha alapos gyanú merül fel a1·ra nézve hoyy 
a kábit6szerrel visszaélés történt. ' 

'f. Hutályba lépteti) rendelkezések 

R. 14. §, A jelen rendelet a!: 1958. évi január hó l, napján 
lép hatályba; egyidejüleg a 3180~114/1950. (XI. 3.) N. 1/I., a 
3180/114~8/1951. (III. 17,) Eü, M. és az 1/1957. (III. 10.) Eü. M, 
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U. 46. §, (1} A jelen ~ttasítás az 1958. évi ]'anuár hó 1. 
napján lép hatályba. 

.. (2) A jelen utasítás hatálybalépésével egyideiilleg a 
83{37/1962. Eü. M. számú utasítás (hivatalos lapban nem 
ielent meg), a 8300~10{1952. (Eü. K. 9,) Eü. M. számú 
utasítás, a 8360-11/1952. (Eil. K. 10.} Eft. M. számú utasitás, 
a 8360-20{1952. (Eü.. K. 20.) Efi. M. számú 1ltasítás, a 
8360-5/1.953. (Eü. K. 9.) Ea. M. számú utasítás, a 8365/A/ 
lfl91J3. Eü. M. számú utasítás (hivatalos lapban nem jelent 
1neg), a 8360-7/1954. (Eil. K. 7.) Eü. Jli. számú utasítáS, 
a 8J61-34f191J2. (Eü. lL 9,) Eü. M. számú utasitásnak a 
kábítószerek beszenésé?·e és nyilvántartására vonatkozó l'endel~ 
kezése és a 8364/I/2/1953, Eit. M. számú utasításnak (hivatalos 
lapban nem jelent meg) a kábítószer kiszolgáltatására vonatkozó 
rendelkezése, valamint a volt GJJÓgyszertári Központnak a le
járati időhöz kötött és Zeiárt kábítúszerekkel kapcsolatos tenni
valókról szóló 1951. évi június hó 23-i körlevele, a gyógyszer~ 
tárakban a kábi.tószerek elszámolásáról szóló 1943. évi január 
hó 7 -i köl'levele és az o pi um tinct·ura súlyának ellenőrzésértfl szóló 
1953. évi mál'ciut hó Il-i körlevele hatályát veszti. · 

Mctléklet az !Jf191J7. XII. U. Eii. M. számú rendelethez. 

l{ábítószerek jegyzéke 
1. Gyógyszeralapanyagok és készítmények: 

Öpü~m (Opium nativum) : 
Dúsított ópium (Opium concentratum; Domo pon, 
Pantor10n) 
Száraz ópium kivonat (Extractum opil siccum) 

* Ópium por (Pulvis ordi) 
* Ópium tinktura (Tinctura opli) 

** Dover por (Pulvis opii et ipecacuanhac) 
Szívásra készített ópium 

IJiorfin (Morphinum), annak sói, észterei, éterei és minden 
egyéb származéka, igy : *** Diacetilmorfin (Diacctylmorphinnm; Heroin) és sói 
nenzoilmorfin és sói 
Benzilmorfin és sói ** Etilmarfiu '(Aethylmorphinum; Dionln) és sói 

** Metilmorfin (Codcinum; Kodcin) és sói 
Dihidrooxil{Odeinon (Hydrolaudin, Eukodal) és sói 

** Dihidrokodein (Hydrocodeinum; Hydrocodin, Para 
codin) és sói 
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Dihidrokodeinon (Dihydrocodeinonum ; Dicodid, Neo
eocl, Supracoclin) és sói 
Dihidrokodcinon-enol-acetát (Acedieon) és súl 
Dihhlromorfin és súi (Paramorphan), továbbá észterei 
út ezek sói 
Dihidromorfinon (Dilaudid) és sói, továbbá éterci, 
észterel és ezek sói 
Morfin-N-oxirl (Genomorphin) és sói, továbbá észterei 
és ezek sói, valamint·ftz összes egyéb aminooxhl jellegií 
morfinszánmtzélr 
Tellain (Paramorphin) és sói, észterei és ezek sói 
{J-4-morfolinilctilmorrin (l'holeodin) 
Dihidrodezoximorrin (Deson)Orphin, Permonid) 
3-oxi-N-metilmorfinán (Dromoran) 

Kókalcvél (Bry{;in'oxylon coca levele) és készí~ményei: 
Kokain (Cocainum) és sói 
Flkgonin és sói, észterei és ezek sói 

Indüti kende1· (Cannabis sativa Ytt.r. indica) és gyógyászat,i 
készítményei, az indiai kender gyaiJtája és az indiai 
kentlor gyantúját tartalnwzó valamennyi ],észítmél~Y 
1 -- pipcridil- 3,3 difenilhcxanon- (4) és súi (IIex(ll

gon) 
1-metil-4-fenilpiperidin-4-lnnbommv etilészterc és sói 

(Pethidinnm; Dalant in, Dolarga.n) 
4, •1- (!i fenil-6- dimctilam in o-hepta n on-( 3)- hi dio kl or i d j a 

(1\Icthaclonum ; Depl'idol) és egyéb sói 
a-1-metil-3-etil-4-fenil-4-lll'Opionoxipiflüddin és sói 
1-[ 2-( p-n. mi n of eni l)- et i 1]-4-fcnilvip erülin-4-kar bo n sa v 

etilésztere és sói 
u-fenil-p-aminopwpán és sói (Benzpropaminum; Alc~ 

tedron) 
a-fcnil-{1-mctilnminopropán és sói (Dophlrin, l'ervitin) 

2. Töl'zskönyvezett yyóyysze1'ki1Wnleuesséuek: 
13.196 Aktedron inj. 1% 
12.'129 Aktedron inj. 2% 
13.197 Aktcdron tabi. !í mg 
12.396 Alttedron tabl. 10 mg 

2.825 Depridol inj. 
2.826 Depridol tabi. 
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909 
910 

12.707 
2.882 

12.706 
2. 887 
2.888 

792 
579 
580 

1.1.120 
11.121 
11.122 
13.420 
13.421 
12.716 
12.717 
11.538 
11.539 

1.079 

1.080 

2.735 

2. 947 
2,048 

Dithescop mite !nj. 
Dithescop forte inj. 
Dolargan inj. 
Dolargan combinatum iJlj. 
Dolargan tabi. 
Dolofort i nj. 
Dolofort tabi. 
Domatrill mite IDJ, 
Domatrin forte inj, 
Domatrill ta.bl. 
Domopon inj. 
Domopon cseppek 
Domopon tabi. 
Rexalgon inj. 
Hexalgon ta.bl. . 
Morphillnm hydrochloricum inj. l% 
Morphinum hydrochloricum inj. 2% 
Morphinurn hydrochloricum inj. 3% 
Morphinum hydrochloricum inj. 4% 
Morphinum hydrochloricum 2% Atrapinum su~-
furicum 0,05% inj. 
Morphinum hydrochloricum 2% - Atropinuru sul
flll'leum 0,1% inj. 
Morphinum hydrochloricum 2% - Scopolaminum 
hydrobromicum 0,05% inj. 
Supracadin tabi. 5 mg 
Supracodin ta.bl. 10 mg. 
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KÜLFÖLDI GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSlÍGEK 
RENDELÉSE 

Az egészáégügyi v~iniszter 13/19fí8. (Eit. K. 5.) Eii.. JJf, számú 
~/.tasitása a killföldrűt im.portált uy6gyszerkillönleuességek 'rendelése 

r!s kiszolgáltatása tárgyában, 

A kűzlekedés- és postaügyi miniszterrel és a Magyar Szabad 
'8zakszervezetck Országos Szövetségével egyetértésben a kövct
kezőket rendelem : 

1. §. 
A fekvőbeteg-gyágyintézetek (egyetemi klinikák, általános 

·és szakkórházak stb.) a rész"Qkre szükséges killföldi gyógyszer
ktilönlegességekot, ha közvetlen ellátásban részesillnek, a Gyógy
.áruértékesítő Vállalattól, amennyibon közvetlen ellátásuk nincs, 
.a megyei tanács gyógyszertári központjától igénylik. 

2. §. 
(l) A fekvőbeteg-gyógyintézetekből utókezolési javaslattal 

,elbocsátott betegeknek az Egészségügyi Minisztérium által a 
:fővárosi, illetőleg a megyei tanács végrehajtó bizottságának egész~ 
,ségügyi osztálya részére negyedévenként megállapított kereten 
belül az alábbi bekezdésekben meghatározott módon a jelen 
utasítás 1. számU mellékletében felsorolt külföldi gyógyszerkülön· 
Jegességek rendelhetők és szolgáltathatók ki. 

(2) A megyci jogU városok szükségletét a tertiletileg illetékes 
mcgyei tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya 
·.részére megállapitott Imreten belül kell kielégiteni. 

(3) Az (l) bekezdésben felsorolt külföldi gyógyszerkülönle· 
·gességeket a fővárosi, illetőleg a ruegyei tanács végrehajtó bizott~ 
ságának egészségügyi osztálya által kijelölt gyógyszertár szolgál· 
tatja ki. A kijelölt gyógyszertár az emUtett gyógySzereket mind 
.a Szalmzorvezeti Társadalombiztosítási Központnál (SZTK), a 
Vasutasok Szakszervezeténél (VSZT), a Kisipari Szövetkezeti 
Kölcsönös Biztosító Intézetnél (KSZKBI) és az Újságirók Szana· 
tórium Egyesületénél biztositottak és igényjogosult családtagjaik, 
mind a társadalombiztosítás szolgáltatására nem jogosultak részére 
·Csak a vényhez - a társadalombiztosítás terhére történő rendelés 
.es'etében a főorvosi engedéllyel ellátott vényhez - mellékelt utal· 
vány ellenében szolgáltathatja ki. 

:!72 

3. §. 

• (1) A jelen utasítás 2. számú mell6kletében felsorolt külfö,ldF 
·· .. 1 é 1 a társadalombiztos!tási s2:crvek terh re· 

gyógys~erkulog6fgessél~~~ a társ·tdalombiztositás szolgáltatására. 
főorvosi enge Y n k 'é é 'edig minden megkötöttség nél· 
~m.n r~~gJ':1~1!tŐ~~m1!Y~m~t~~t r~iógyszerkülönlegcsségek bármely 
gyógyszertárban beszerezhetők. .. .. . 

( 2) A )'elen utasítás 3. számú melléltletében felso~o11~ 1k1 uklfol
1
d
0 
__ I· 

ül l<'" betűvel mcgJe o e e • gyógyszerkül~nlegességel{ köz az"" hetiivel megjelöltek csak a 
zetes főorvosi engedéllyel, az "Sz . l'"lé élkilliek szabadon 

~!~~:~~~:A;z:k[á~~~!f~~~~~\~~itás\~:~~~fl s*~~I;~/ rl:::~~a~ 
lombi.zto~it~ell~~1~~tr::t~!~~~ro~:~yógyszerkülönlegcssé~e~{ meg· 
3. sz m 11 tők A említett gyógyszerkülonleges
kötöttség nkéllcillk··'tre!;lldd: g"yógy.sze:ek tartására kijelölt gyógyszerségeket csa a u o 
tárak szolgáltathatják ki. . , .. 
' A · l t 'tás 4 számú mellékletében felsorolt ktilfoldi: 

gyógV2ze~~lJJ;~l~~e~~6g;~l;c~ár;a~~;~~~~i~~~l;,t~~i~á:r;:~IiáJt~~~~ 
előzetes .orvosi

11
engemélyek' részérc meg}{Ötöttség nélkül rendel· 

sára nem JOgosu sze ... 1 é 1 et mind a Buda· 
hetők Az említett gyógyszerl{ülon egess gc { k f" á osii 
peste~, mind a vidéken lakó l)etegek részére csa a ov r 
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4. §, 
A kizárólag csak a gyógyintézetekben alkalmazható külfölcii 

·gyógyszcrkülönlegessé)!;eket, vahtmint azokat a killföldi gyógy~ 
sz_ere~e.t, a1~1e~ye~< a jel.c.n utasítás mellékletciben nem szerepelnck, 
km·hazl (kllmkai) zároJelentésben utókezelésre javasiatha hozni 
·nem sza]Jad,, 

5. §, 
A jelen utasítás az 1958. évi március hó I. napján lép hatály ba· 

egyidejiíleg a jelen .utasítás mellékleteiben felsorolt gyógyszer ek 
.rendelésére, valammt a klUföldi gyógyszerklilönlegességek erosz
·tására vonatkozó korá bb i rendelkezések hatályukat vesztik. 

l. 8Zámú meUéklet 
Ffydrocortisorr (Hydroadreson) inj. l x 125 mg: 5 ml 
Ncosteron iuj. l x 250 mg: 10 ml 
"Padut.in (-Depot} inj. 5 x 40 E 
"Prednison (Di-Adreson tabi.} 20 x 5 mg 

Euspirau sol. 20 ml 
Famosept-Naso ung. 10 g 
li'amoscpt-Ophthalmo ung. 10 g 
Kombetin i nj. 10 >::: 0,25 mg =l ml 
Kombetin inj, 12 xO,fi mg = 1 ml 
Myokombin iuj. 10 x 0,5 mg;= l ml 
Novodrin sol. 10 ml • 
Strophosid inj. 6 x 0,25 mg = 1 ml 
Strophosid inj. 6 x 0,5 mg = l ml 

Anibirron inj. l x 300 E 
Art an tabi. 20 x 5 mg 
Biomycin dr g. 24 X 125 mg 

2. szá.mú rnellékl 

3. szá.mú mellrJklet 

Cortisun szemcsepp (Adresou szemcsepp 1 x 5 mg = 3 ml) 
Doca impl. tabi. l x 100 mg 
Enterovioform tabi. 20 x 250 mg 

]' Hydrocortison (IIydroadreson kenőcs 2,5% 5 g, Combison 
kenőcs 0,5% 5 g} 

"' g, 
F 
F 

Hydrocortison (Hydroadreson S szemkenőcs l% 2,5 g) 
Irgamid szemkenőcs 5 g 
.Mysoline tabi. 50 x 250 mg 
Nepresol tabl. •10 x 25 mg 
Neoglaucit sol. 1% 10 ml 
Parpanit forte ta hl. 50 x 50 mg 
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mi (1 ml = 0,50{0 

3% 7,5 ml 
xl5 mg 

F Itaverorr inj. 30 x l ml 
l!~ Rlpason inj. l x 10 ml 
F Santlosten dr g. 20 x 25 mg 

Saudosten calcium inj. 10% 5X10 ml 
F SolgRnal B oleos. ini. 2% 1 x 5 ml 
]<' SolganaJ B olco'.l. inj. 20% l X 5 ml 

Thyl'oxin inj. 6 x l mg = l ml 
Thyroxin tabi. 30 x l mg 

Colclücin-Agepha tabi. 15 x 0,5 mg 
Pitrcssin-'l'ana.t in oil i nj. 6 X 5 E l ml 
Scillaren inj. ll x 0,5 mg = l ml 
Sciliaren dr g. 20 X 0,8 mg 

4, sz:ái!HÍ znelléklet 

PERORALIS ANTIDIABETICmi · 

Az egészséyiigyi n~ini8zter 12/1958, (Eü. K.,5.) Hf!. l!f· szám.1í 
utasUá.sn n perm•dlis antülia.b3ticmnok rendelesén3k e~; ktszolgálta~ 

tásának szabr.Uyozása td1'(JYÚ-ban. 

L §. 

(1) Azolmt az inzulinkezelésben résr.csülő cukorbetegeket, 
akik belső bevételre alkalmas gyógysl'lerrel (a továbbiakban: 
perorális antirliabeticum) kívánjá]{ magukat tovább gyógykezel~ 
tetni, ha l;ctegségük eddigi Icfolyásánal' ad.atái ezt indok?lttá 
teszi!{, a perorális antidiabeticum napi adagJának megállapltás~t 
céljábél kórházba. kell utalni. 

(2) Azt, hogy az inzulinker.clésben részcslilő cukorbetegnél a 
perorális antidiabeticum kezelés előreláthatólag all<almazllató-c 
és ilyen célból kórházba utalás~t szilkséges-e, a társadalpmbizto: 
sítás szolgálta.tására igényjogosult betegeknél ~t belgyogyász~tl 
szakrendelés dönti el. Ar. inzulinlwzelésberr még nem részesnit 
cu!{orbctcgnél a perorális autidiabeticmnma.l való kezelés alkal
massárrát kórházban kell megállapítani. 

d) A kórház álLal perorális anticliabetieum kezelésre javasolt 
culwrbetegok állapotát ar. illetékes bclgyógyászRti szakrendelés 
a gyógyszer hatása és mellékhatásai szempontjából rendszeresen 
ellenőrizni köteles. 

(4} A perorális antidiabeticumnak a kórház ~Ital t?egállapi
tott napi (illetve lmvi) adagját az ellenőrzés adatai.:;tlapJá~ a !,Jel
gyógy:í.szati szakrendelés n. szükséghez képost SaJat hataskoré~ 
ben m6do!!Ít.hatja. 
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2. §. 

A :perorális antidiabeticumok rendelése és kiszolgáltatása 
tekintetében az inzulin rendelésének és ldszolgáltatásának szabá· 
lyozása tárgyában kiadott 11/Hl58. (Eü. K. 5,) E-ü. M. számú 
utasítás rendelkezéscit kell értelemszerűen alkalmazni. 

3. §. 

A jelen utasítás az 1958. évi m~rcius hó l. napján lép hatály ba. 

STREPTOMYCIN 

Az egészségügyi miniszter 151/1956. (Eü; K. 16.) Eil. JJf. szám,ú 
utasitás a Streptornycin rendelésének és kiszolgáltatásának sza. 

bályozása táruvában. 

A közlekedés· és postaügyi miniszterrel, a Szakszervezet-ek 
Országos Tanácsával és a Kisipari Szövetkezetek Kölcsönös Biz· 
tosító Intézetével egyetértésbim a következőket rendelem : 

L §. 
A Strcptomycin kijelölt gyógyszertárak útján hozható for· 

galomb~t. 

2. §, 

(l) A nem gümőkóros betegeit részén> szükséges Strepto· 
'' mycint a tát:sadalombiztositás terhére csalt a terilletileg illetékes 
rendelőintézet igazgatója, vagy az általa megbizott orvos ren
delheti. 

(2) Gümőkóros betegek részére Streptomycint a társadalom· 
biztosítás terhére Budapesten a Bővárosi Központi TDC Gon· 
dozóintézet igazgatója (vagy megbízottja), vidéken a mcgyei, 
illetőleg mcgyei jogú városi tbc, gondozóintézet vezetője (meg
bízottja) rendelhet, 

3. ;. 
(l) A rendelőintézet igazgatója (megbízottja) a társadalom~ 

bíztasitás szolgáltatásaira jogosultal{ részére Strcptomycint csak 
a 4. § szerint rendelkezésére álló, illetőleg rendellwzósére bocsá· 
tott kereten belül ún. téritéses vényen rendelheti, A rendelés a 
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orvos 
al11pján 

4, §, 

(l) A társadalombiztosftás szolgáltatásaira. jogosult tbc-!!. 
betegek rószére. szükségcs Streptomycint az 5. § szcrint rendel
kezésre álló kereten belül a megyei, megyei jogú városi tbc; 
gondozóintézet vezetője, valamint a Budapesti Központi 'l!RO 
Gondozóintézet- igazgatója (megbízottja.) ún. téritéses vény
íirlapon, a társadalombiztosítás szolgáltatásaira nem igényjogo
sult személyek részére a tbc. gondozóintézeL hivatalos vény
űrlapján rendclL 

(2) A StreJ)tomycin gyógykczclóst engedélyező tbc, go~dozó
intézet vezetője köteles a Streptomycin javallatát képezo kór
leletet a beteg gondozóintézeti kórlapjá.bi~ bevezetni. 

(3) Tüdőgümőkóros betegek Streptomycin gyógykezelésére a 
ltövetkező szervek tehetnek javaslatot : 

L TBC fekvőbeteg-gyógyintézet (kórMzi tbc. fekvőosztály) 
zárójelentésében; . 

2. a területileg illetékes tbc. gondozóintézet, Ez utóbbi eset
ben a javaslathoz újkeletű röntgen'filmfelvételt és bal{teriológía:t 
leletet is mellékelni kelL 

(4)· Extrapulmonalis tbc, beteg Streptomyein· gyógy1cezclését 
zárójelentésében csak tbc. fekvőbeteg gyógylnté.zet javasolhatja. 

5. §. 
(l) A Strcptomycin rendellrezésre álló mennyiségét a megyei 

(bndapes!j) gyógyszerf,{tr vállalatok közlik tt müködósi területük 
szerint illetékes megyci, megyei jogú városi rendelőintézet és tbc~ 
gondozóintézet vezetőivel (Budapcsten a négy vezető kórház
rendelőjntézet, illetőleg a Központi TDC Gondozóintézet veze
tőjéveÜ. 

(2) Az (l) bekezdésben felsorolt intézetek vezetői a renrlcl
kezésiikre álló késztetet arányosan felosztják a területükön. 
mllködő kertneti, járási (járási jogú városi) rendelőintézetek~ 
illetőleg tbc, gondozóintézetek között és erről értesitik az érdekel !P. 
intézetek vez;ctőit, valamint az illetékes megyci (budapesti) Gyógy
szertári Központot. A Gyógyszertár Központ az elosztás szerinti. 
mennyiségckct az említett rendelőintézet, illetőleg tbc, gondozó· 
intézetek széirhelyén levő gyógyszertárba irányitja, 

(3) A renUelőintézetek, valamint a megyci, megyci jogú 
városi tbc, gondozóintézetek vezetői (Dudapcsti Központi TTIC 
Gondozóintézet igazgatója) a rendelkezésükre álló gyógyszerkülön
Iegcsségek mcnnyiségét nyilvántartják és csak annyi vényt enge
délyeznek, amennyirc fedezet van, 
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említett 
ról a Közlekedés· 
gondoskodik. 

és MÁV tbc. 
mennyiségnek az 

gondozóintézet köz üt ti felosztásá
és Postaügyi :M:iriisztérium I/3. C. osztálya 

7. §. 

A társadalombiztosítás szolgáltatáSaira nem jogosult szemé
lyek rés_zére a kijelölt gyógyszertárak a nem tbc-s betegek részére 
a Streptomycint - a rendelkezésre álló kereten belül -magán
orvosi, .;tbc-s betegele részére a Streptomyeint a tbc. gondozó
intézet rendelvényére szolgáltathatják ki. 

8. §. 
A jelen utasitás az 1956. évi szeptember hó l. napján lép 

hatály ba. 

.Az eoü:zségiigyi 'JJ~iniszter 22/195'J'. (Eü. K. 11.) Eit. M. szám.ú 
utasítása a gonorrkoeás betegeknek streptomycinnel vagy chlomcül

dal való gyógykezelése tárgyában. 

l. §. 
A penicillinkezelésre nem gyógyuló szövődménvcs gonorr hocá

ban szenvcdő betegek gyógykezelésénél streptomyCin vagy eblaro
dd gyógyszer is alkalmazható. 

2. §. 
(1) A bőr-nemibeteggondozó intézetek kötelesek a penicillin

kezelésre nem gyógyuló szövődményes gonorrhoeás beteg gyógy
kezeléséhez szükséges streptomy.cin vagy chioraeid gyógyszert a 
penicillinre vonatkozó rendelkezések szerint kellő. időben be· 
azcrezni. 

(2) A körzeti orvosok a penicillinkezelésre nem gyÓg?uló 
-szövő<lményes gonorrlweás betegek gyógykezeléséhez szükséges 
streptomyein vagy chloroci<l g~·ógyszert a területileg· illetékes 
bőr-nemibeteggondozó intér.etből természetben igénylik. 

3. §. 
A jelen utasitás az 1957. év június hó l. napján lép hatályba. 
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116/1951. (VIII. 28.) Eii. M. számú rendelet a me8ter-séoes édesitő
szer (saechar·in) rendelésének és kiszolgáltatásának újabb szabályozása 

· tárgyában 
Egészségügyi Jogszabályok Gyüjteménye II. K. 759, és v. K. 

230. old.) 
(2) A gyógyszertárak saccharint orvosi rendelvény nélkül 

szolgáltathatnak ki. "' 
2. §. (l) A dolgozók egészségügyi ellátására (139/1950. (V. 

14.) M. T. számú rendelet) létesített állami egésr.ségügyi szaigálat 
orvosai a betegség esetére biztositottak és igényjogosult család
tagjaik részére saccharint -a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
a társadalombiztositás terhére nem rendelhctnek. .,_ 

(2) A táplálkozási ártalma}{ban szenvedő csecsemők részére, 
valammt az egyes gyógyszerek ízjavitására szükséges saccharint 
az állami egészségügyi szaigálat orvosai a társadalombiztosítás 
terhére továbbra is rendelhetik. 

SPIRlTUS VINI 
3406/A/20/1951. VII/1. sz, rendelet 

(Megjelent az "Orvosi Értesítő" 1951. 4. m~jusi számában 
Közöljük, hogy 

spiritus vini concentratissimus, 
spiritus vini concentratus, 
spiritus vini dilutus, 

továbbá "alcohol cum benzino" sterilizált müszerek (fecskendő, 
injectiós tük) eltartása céljából SzTK-vényen seiÍl beteg nevére, 
sem orvosi rendelő részére nem rendelhető. Az insulinellátásban 
részesillő betegelrot tájékoztatni kell, hogy az alcohol az insulint 
ldcsapja, er.ért az insulinnak alcoholba:n tartott fecskendővel 
beadása helytelen és hogy megfelelő időnként Idfőzéssel sterili
zálják a fees}{endőjüket, injectiós-t\ljükct. 

Szakrendelések és körzeti orvosok e szereket a fenti célra 
csakis a havi "pro amb." igénylésük lreretében igényelhetik. 

E rendelkezés betartásáért az orvosok fegyelmileg és anyagilag 
is felelősek. 

SZÜLÉSZETI EGYSJiGCSO~IAG 
19.'30/19M. (,XI. 21.) Eil, pzámú rendelet a szülőintézetben (szülő
ottlwnon) kívül lefolyó események egészségügyi feltételeinek elő· 

mozdítása tál'gydban 
(Egészségiigyi Jogszabályok Gy\ijteménye III. K. 110. old.) 

l. §. (1) A szülőintézeten (sztilőotthonon) kivill lefolyó szü
Iésnél, koraszülésnél, vetélésnél és gyermekágynál (a továbbiakban: 
szülési esemény) közreműködő szülés.znő (bába)-a szfilési esemény 
ellát.ásánál szülészeti egységcsomagot köteles hasY.nálni. 
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(2) A szülészeti ~~~:~:~:,~"~':;;,,,;~,',;;:',~~ ellátásánál szükséges a 
tartalma: 

a) egészségügyi gyapot (vatta), gr-os, csírátlanított 
MNOSZ 481 (felbontatlan) a gátvédelemhcll, 

b) gézlap, 5 x 10 db, csírátlanitva, csomagol va, 6 x 6 cm-es 
nagyságban az újszülött }{öldökellátásához, 

c) Neomagnol tabletta, 10 db l g-os, eredeti csomagolás
ban) fertőtlenitéshez, 

d) baba szappan l db 100 g-os az újszülött fiirdetéséhez, 
'e) mosószappan, l db, 100 g-os, a szülőnő (gyermekágyas) 

kezeléséhez és a szülésznő (bába) kézmosásához, 
f) Bisronthum subgallicum, l db 10 g-os, papiros dobozban, 

az újszülött köldökének ellátásához és a gyermeltágyas lágyrész
sérülésének }{ezeléséhcz, 

uJ bórsavpor, 3 db 3 g-os csomagolásban, paphtáskában, 
a megadott használati utasítás szerint az emlőbimbó mosásához 
sztikséges bórvíz l<észitéséhez. · 

(3) Az egységcsomag előállításáról-és a gyógyszertárak útján 
való forgalombahozataláról a Gyógyáruértékesít;ő Vállalat gon~ 
doskodik. ·.A szülészeti egyséqcsomagot a következő felirattal kell 
forgalomba hozni: "Csak az orvos vagy a· szülésznő áUal bont~ 
ható fel." (8100-4/1963 Eü. M. számú utasítás.) 

(4) A szillészeti egységcsomag a megállapitott áron a gyógy~ 
szertárakban szerezhető be. A gyógyszertárak kötelesek szülészeti 
egységcsomagot készletben tartani. 

(5) A szülészeti egységcsomagot a terhes nő ~szillőnő, el~ 
vetélő), illetőleg eltartására kötelezett hozzátartozója terhére 
hatósági orvos vénye alapján kell beszerezni. Ha a terhes nő 
(szülőnő, elvetélő) a társadalombiztosítás vagy a közgyógyszer~ 
ellátás szolgáltatására jogosult, a szülészeti egységcsomagot a 
rendelésre jogosított orvos vénye alapján a társadalombiztosítás, 
illetőleg a közgyógyszerellátás terhérc kell kiszolgáltatni. 

2. §. A szülési eseménynél közreműködő szülésznő (bába) 
köteles 

L a terhasség alatti, illetőleg szillés előtti vérzés esetébeu.
továbbá minden ,terhességi és szülési rendellenesség és szövőd~ 
mény (koraszülés, medencevégű és harántfekvés, fájásgyenge~ 
ség stb.) esetében a terhes nőt (szülőnőt, elvetélőt) közelebbi 
vizsgálat és beavatkozás nélkül haladéktalanul a logközelebbi 
szülőintézetbe (szülőotthonba) szálUHatni; amonnyiben pedig 
az intézetbe száJlitist elhárithatatlan akadály gátolja; orvos 
hiVásáról gondoskodni ; 

2. a szülőutak lágyrés;.~sérüléso esetében a sériiiés sebészeti 
ellátása végett a szillőnőhöz a szülés után azonnal orvost hivatni.-

3. §. (l) A terhes nővel közös háztartásban élő nagykorú 
hozzátartozó (férj, szülő, gyermek) köteles 

1. a szülészeti egységcsomagot már a szülés mé'gkczdése 
előtt beszerezni, illetőleg beszerzése iránt intézkedni ; 

380 

(3} .A gy6gysze1'tár köteles a szülészeti .euységcsomau kiszolgál· 
tatásakor a (2) bekezdésben foglalt rendelkezüre az e~ysé(Jcsorn<!ga! 
átvev8 személy fiuyelmét felhivni. ( 8199- 11/1953. Et~. M. szarnu 
utasitás.) , b.. tő d l 

4, §. '(1) .Amennyiben a cselekmény s·ulyosabb . m:te 1:en e · 
kezés alá nem esik, szabálysértést követ el és ötszáz {onntw tiM'Jedhető 
pénzbirsággal sújtható: 

a) a szülésznő (bába), ha az l. § (l) bek~r.désében vagy .a 
2. §-ban meghatározott kötelezettségének neki felróható okbol 
nem tesz eleget. " .. .. . 

b) a terhes nővel (szülőnővel, elvctélovel) kozos háztartás
ban élő nagylcorú hozzátartozó, ha a 3. §-bRn meghatároz~tt 
kötelességének teljesítését neki felróhat~ o_l{ból elmula~~~Ja. 

(2} A pénzbirság kiszabása a végrehaJtÓbMottsáu htttáskmébe 
tartozik. 

5, §. A jelen rendelet az 1952. é-vi január hó l. napján lép 
hatály ba. 

TETANUSZ 
3.330-9/1951. (I. 23.) JIJü. M. számú rendelet .a tetanuszbetegek 

gyógykezelésének szabályozá.~a tárgyaban 

(Egészségügyi Jogszabályok . Gyűjteménye IV. K. 776. old) 
1. §. (l) A tetanuszban szcnvedő, vagy a tetanuszra gyanu~ 

beteg esecsemőket és gyermekeket a jelen rendelet l. számu 
mellékletében felsorolt kórházak csecsemő~ és gyermeko~ztá
lyán, egyetemi gyermekkli~ikákon és állanu gyermekvédő mté-
zetekben kell gyógykezelnr. . , . 

(2) A kórházban (klinil,án, állami gyermekvé~ő rntézetben) 
a tet;muszbeteg eseesemőket és gyermeleeket a Jelen rendelet 
2. számú mellékletében meghatározott módon kell gyógyke-
zelni. . 

(3) A jelen rendelet rendelkezéseineJ>: alkalmazasa szem
pontjából tetanuszbeteg gyermek alatt a tizennegyedik életévé_t 
be nem töltött tetanuszbeteget kell érteni. (8300-15/1952. Eü. 
M. számú utasítás l. §-a.) . 

(4) Azokat a tetanuszban szenved~, vagy t_?t~.nuszra gyanus 
betegclcet, akik tizennegyedik életévüket betoltotték, a. J.elen 
rendelet 3. számú mell.ékletében felsorolt kórházak és kir.-~nkák 
sebészeti osztályán kell gyógylcezelni (8300-15/1952. Eu. M. 
számú utasítás· 2. § (l) bekezdése). 
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2. §. (l) Az orvos köteles azokat a betegeket, akiknél 'tet~'~: 
nuszbetegséget álla-pit meg, vagy tetanuszra gyanús tuueteket 
és:z;le~, a tet~~us.zbetcgck g~ógykezelésére kijelölt legközelebbi 
kor~z:tm (kbmkara) beutalm. Az orvos köteles a beutalással 
e~ylderfile~ gondoskodni arról, hogy a beteg kórházba (klini
kara) szálittása a 3. §, rendelkezései szerint történjék. 

{2) Ha a betegnek azonnali kórházi ápolást igénylő állapota 
~ tetanus?;betegek ~y.ógykezelésére kijelölt kórházba (klinlká 
aLJami gyermekvédo tntézotbe) való szállítását nem teszi Ieh!: 
~ové, a beteget, bármelyik kórházba (klinikára) be lehet utalni 
tllet~leg fel lch?t venni. A beteget azonban ebben az esetben is' 
ha t1zen!'egyed;k életévét. még. nem töltötte be, a jelell rendele' 
2. számu, ha trzennegyedrk élctévét betöltötte, a 4. számú mel~ 
lékletben meghatározott módon kell gyógykezelni (8300 
15/1952. Eü. !IL számú utasítás 3. §-a.) · -

. ~-l A teta_nus~~etcge~ különösen kiméleHel kell a kórházba 
(ldtmlmra) szájllta~l , szálirtására - arnennyiben erre Iehető:o:é 
van Ő m_entok_ocsit kell használni. A tetanuszbeteget szállítZ 
ment ~ocs1t oxigénzsákkal és morph!um injectio alknlma3á á-
boZi SZiukséges. felszereléssel }{ell ellátni. 

8 

4. §. A korh~zban (klinikán) a 14. életévüket betöltött tcta
uuszbcteffeket a JClen rendelet 4. számú mcllékletében meghatt. _ 
rozott modon kell gyógykezelui. a 

5. §. (l) Amen~yibcn a cselekmény súlyosabb büntető ren
tel~~gs alá ~cm esrk, szabálysértést követ el és ötszáz forintig 
ene pénzbrrsággal sújtható az az orvos, aki a tetauusY.bau 
szenvedő vagy teCanuszra gyanús beteget a 2. §-ban foglalt r • 
delkezés ellenére nem utalja kórházba. en 

(2) A pénzbírság kiszabása a végrehajtóbhottság hatáskö 
réhe tart.o:nk. ' -

2. számú melléklct a 3330-9/l95J. (L) 23. E .. lll ' ' 
lcthcz. (A 8300-15/1962. Eu"".M •. ""ámu· u. . szamu rende-~ "" utasítással megálla-

pított szöveg,) 

Ot1nutató 
a tetanuszbetell csecsem6k és uyermekek uyóuykezelbére 

. t. A t~tanu.~zbeteg csecsemők és gyermekek gyógykezelés! 
Ir,myelvei a_ ~ovctkező 3 csoportra oszthatók, 

l. SpeCifikus lcczelés. 
~- Kiegészítő Jwzclés. 
3. Általános tcnni'valók. 

l. Spoc"'tikus kezelés 
. A lehető legkorábban és minél magasabb antitoxin titeríi 

sa.voval kell a J~yógyke~elóst megkezdeni. Ha a csecsemő vagy 
gyermek megelozően faJidegen savót nem kapott, csecsemőnek 
40 000-100 OOO, gyermeknek 100 000-200 OOO AE. savót 
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i~tradurális adagolás felesleges és veszélyes~ 
a csecsemő vagy gyermek fajidogen savót már kapott, 

allagolását Besredka szerint !tell elkezdeni. 

2. Kiegészítő "kezelés 

a) Napi 3 nUagra elosztva legalább 300 OOO E. kristályos 
penieillint fecskendezzünk be i. nL Nagyobb gyermekeknél ez 
a mennyiség l , mi!lió egységig 'is eme11<edlwt. . 

ú) A fertőzés helyének sebészi felkutatása, teljes ldirtá.sa- és 
a seb nyitott kezelése sebés:d feladat. Különös figyelmet kell 
fordítani a fertőzés helyén levő idegen test (szálka, tüslte, fa
vagy fémszilánk stb.) eltávolítására, me:rt ezek a szövctelc mélyén 
a kórokozó búvóhelyéül szolgálnalc. Ra a klinikai tünetek 8 
napon belül lényeges javulást nem mutatnak, a fertőzés forrá
~ának helye újra feltára.ndó. 

a) A görasoldás céljából, a görcsös állapot megszüntetésére 
nyugtatólcat és altatókat alkalmazzunk. Enyhébb esetben a. 
gyermek korának és testsúlyának megfelelő Scvenal-injectioval 
tartós altatás elérésére törel<edjünlc Jó eredménnyel adható 
a gyermek l<Orának és testsúlyának megfelelűen a csőrében alkal
mazott chloralhydrát is. Súlyos esetben, vagy ha a fenti nyug
tatól(kal célt nem értünk, múlhatatlanul szükséges beavatkozásole 
előtt erőseb !J hatású altatókra is szükség lehét. Ánalános gy almr
latban jól bcvált az Evipan, melynek 10 százalékos olt~atból 
testsúly-kilogrammonként 0,1 cern-t minden veszély nélldU i. m. 
b efecskeml czhet ü n l<. 

Az adag naponta 2-3-szor megismételhető. Ali Evipan 
dosisa egyénenként változik, a mcgadot~ mennyiség csak irány
adag. Súlyos görcsrohamnál Magnesium sqlfát 2,5-5 százalékos 
oldatból 20-:30 com-t 20 százalékos dcxtroscban hígitva annyit 
fecskendezzünk be, hogY testsúly-kilogrammonként 10-20 
cg-nál a befecskendezett mennyiség ne legyen több. Az adag 
2± óra alatt még egyszer megismételhető. Az esetleges légzés
bénulás megszüntetésérc in~ravénás~m adható CaCl. injeetió 
mindig l{éznél tartandó. {Lásd: IsseimtZi: "Gyógys3ertan" 1951. 
:305. oldal.) Nagyobb gyermel,elmél a kornak és súlynak meg· 
felelő adagú morphintól is jó hatás várható . 

d) A légszomj oxigénbelélegeztetéssei (oxigén-sátor) eny-
híthető. 

e) .A vérlceringés egyensúlyának fenntartására a beteg 
korának és súlyánal,, valamint vérkeringési állapotának meg· 
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3. Általános tennivalók : 

a~ A ?etc~ nyugalmát a megfelelő környezettel is igyekezni 
kell_ biz~ositam. Amennyibep. ezt az osztály adottságai lehetűvé 
teszik, ugy a beteg csecsemo v~;tgy gyermek részére külün besöté
~ít:tt szo_bát kell biztosítani olyan helyen, ahol a legkevesebb 
.za] zavarJa a beteg nyugalmát. Gondozás és ápolás teldntetében 
fokozott figyelmet kell a tetanuszbeteg gyermeluc forditani 

. , b). Gondosan ügyeljünk arra, hogy a betegnél csak olyan: 
-vtz"gála:tokat V;t&"Y beavatkozásokat végezzünk el, melyek a 
diagnos1~ felálhtasáht;~z (például fertőzés helyének keresése) 
és a. gyogykezeléshez elengedhetetlenill szükségesek. Az összes 
tenmvaló!tat, ápolási és gyógykezelési teendőket egyaránt, úgy 
esoportositsuJ>;, . h?f[Y. az?kat lehetőleg egy időben végez7.ük el. 
{Példá~l pemCJlbmnJectió, altató injectió, pelenkázás etetés 
.egy Idoben történjék.) ' 

4. számú melléklet a 3.330-9/l951. (~3.) Eü. i'il. számú 
rendelethez. 

Útmutató a tetanuszbetegek gyógykezelésil'e 
(A_ ~udapest~ Orvostudományi Egyetem III. számú Scbészeti 
Khmkáján kidolgozott kezelési eljárás.) 
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;:~~1~:~tt~~~.~~'~:~:~~.~~~'•Ii:&~ és a_ tetanuszra gyanús beteget lehetőleg -l ágyas, lesütétitheM 
felügyelet mellett kell gyógy: 

(idegcntest) sebészileg kell ellátni. 
8. Az izommercvséget és az izomzat fokozott reflex 'lngcr

lékenységét meg lrell szüntetni, illetve le kell csökl{enteni. E cél
ból kifejezett tetanusz esetén 60-65 kg testsúlyú férfi betegnél 
az alábbi kezelést kell rtlkalmazni. (Nőlmél, gyermekeknél és le
romlott egyéneknél az adagokat a gyógyszertani szabályok sze
rint módosítani kell.) 

a) Izomba 0,5 gr evi:pan-nátriumot kell befecskendezni. 
Evipan ellenjavallat esetében mcgnesium-sulfát, vagy 3 gr-os 
csőrében chloralhydrat all{almazható. Ezeket az adagokat este, 
esetleg éjjel ~smételnllehet. Kombinálva is lehet a felsorolt gyógy
szereket alkalmazni. 

b) A sérülés helye, továbbá a tetanusz jellege szerint kü
lönbözően 0,25 %-os, adrenalinmentes nocovain oldattal -végzett 
blokádot kell a.lkalmaznl. Így helyi tetanusz, vagy helyi görcsök
kel kezdődő tetanusz esetében felsű-végtag sérülésénél a plexus 
brachialis blokádját, alsóvégtag sérülésénél ágyéki paravertebralis 
6rzéstelenitést vagy tokérzéstclenítést kell végzeni. Kezdődő 
általános görcsök, vagy kifejezett opisthotonu_s esetében nyaki 
vagosympathicus blokádot kell alkalmazni Visnyevszkij szerint. 
Oyanosis-mentes, opisthotonussa.I járó, az alsóvégtag sérüléseiből 
kiinduló tetanusznál, -vagy -visceralis tetanusznál perlrenalis 
blokádot kell végezni. ' 

c) A beteget alkoholos mámcirban kell tartani. Ebből a 
célból naponként 300 g 40%-os pálinka adható, amelyet 'borral 
vagy teával is lehet higítani. Az alkoholt intravénásan is lehet 
adni olyan súlyos betegeknél, akik a szájon ]{eresztül nem tudják 
fogyasztani. Ilyenkor 30-40 cm 30%-os alkoholt lehet adni 
intravénásan igen lassan befccskendezve. 

4. Specifilms kezelés céljából. naponként 200 OOO AE. kon
centrált tetanusz -immunsavót kell két részletben izomba be
fecskendezni. Az első. részlet 120 OOO AE., amelyet a beteg ellá
tásakor azonnal, szükség esetén Besredka szerint kell adni, a 
második részlet pedig 80 OOO AE. Súlyos tetanusz esetén a má
sodik részletet intravénásan is lehet adni. 

5. Naponként leh~tőleg l OOO OOO egység penicillint is cél-
szerű adni (társfcrtőzése]{, pneumonia stb.). 

6. A beteget belgyógyászatilag is állandóan ellenőrizni kell. 
A kezelés általában erélyes, folytonos és egyéni leg:ven. 
A második nap az első napon alkalmazott kezelést kell 

megismételuL A betegség klinikai lefolyása szerint a harmadik 
és a negyedik napon fokozatosan csökkentjük az immunsavó 
mennylségét és a többi bea-vatkozást is. A kúrát általában a 
hetedik; nyolcadik, esetleg a tizedik napon lehet befejezni. 
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Az egész kúra alatt a beteg a kö-vetkező 
kapja: 1-2 millió Al!l. tetanusz elleni immnnsa-vót, 
egység pcnicillint, 10-15 novaeain blokádot, 1-1,5llter all,olwlt, 
5-10 g evipant és egyéb gyógyszereket. 

Tüdőgyulladás és csigolyatörés lehetőségére ügyelni kell. 
Szükség esetén a beteg táplálását orrszandán keresztül kell vé· 
gezni. Gondot kell fordítani a testápolásra és a széklet rende· 
zésére. 

Tetanusz recidiva esetében féladag szérumot és görcsoldó~ 
szcreket, továbbá novaeain blol;:ádot kell alkalmazni. 

A rendelet l. és 3. számí~ melléklete a tetanusz-betegek gy6gy. 
kezelésére kijelölt intézeteket sorolja fel. 
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