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ELŐSZÓ 

A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" IV. 
kiadása a társadalombiztosítás szolgáltatásaira és a közgyógy
ellátásra jogosultal\ részére történő gyógyszerrendeléssel kap
csolatos utasításol;at tartalan1azza és tájékoztatást nyűjt a 
magyar gyógyszerkészítményekről, 

A kiadványban fel vannak sorolva a törzskönyvezett gyógy
szerkWönlegességek, szerobakteriológiai készítmények, gyógy
tápszerek és tápszerek, reagensek, valamint a magyar természe
tes gyógyvizek, kötszerek, ragtapaszok. 

A hatástani és indikációk szerinti csoportosításban a gyógy
szerl{ülönlegességek mellett utalás történik a szabványos vény
mintákra (For1nulae Normales, Fo-NoJ is. 

A gyógyszerkíilönlegességek felsorol3.sánál a címben a ké
szítn1ény neve, majd a gyártó cég, alatta a készlt1nény ldszere
lési fornulja (for1nái) szerepel, koncentráció csak akkor, ha a 
gyógyszerkül6nlcgesség, vagy annak bizonyos kiszerelt formája 
több, különböző koncentrációban kerül forgalomba, A cím jobb 
oldalán római száinmal a készítmény hatástani csoportositására 
történik utalás. 

Az összetételben először a kiszerelés legkisebb egysége (1 
tabi„ 1 amp., 1 üveg stb.) majd annak hatóanyaga van feltün~ 
tetve. Azoknál az injekeiókm.:\I, amelyeknél a hatóanyag olajban 
oldott, a dm-szó alatt erre külön utalás történik (olajos inj,). 
- Olyan készítményeknél, - ahol azonos koncentrációban 
többféle térfogatú kiszerelés létezik, az összetétel a legkisebb 
egység adatait tartalmazza, a nagyobb azzal a szorzószámmal 
kerül ismertetésre, a hányszorosa a legkisebb mennyiségnek (pl.: 
Peremin kenőcs, 1 tubus (15 g) 0.0375 g histamin. bihydrochl.-ot 
tartalmaz, 1 tégely (100 g) 6.66-szoros anyagmennyiséget 
tartalmaz.). 

A javal7atoknál általában csak a legfontosabb indikációk 
vannak felsorolva. 

Az adagolásnál megadott adato]{ a legáltalánosabb adagolá
si utasitó.soknak tekintendők. További részletek az egyes készlt
mények használati utasitásaiban, ismertetőiben stb. találhatók. 

A meyjeg.llzések című rovatban a kereszt jelzés r+ ~ kábító
szert jelent!), az SzTE és a közgyógyellátás terhére történő 
rendelésre vonatkozó szabályozás, a készítmény lejárati ideje, 
valamint a készítménynek esetleg vény nélkűli kiadhatóságára 
vonatko:;o;ó megjegyzés vannak felsorolva. (A 28/196'l. Eü. "!1-:L 
számú utasltás értehnében a közgyógyellátásra jogosultak részére 
az ingyene~ gyógyszerPllátás keretében - bizonyos kivételekkel 
- ugyanazok a készítmények rendelhetők, mint az SzTI{ ter
hére. Ezért a megjegyzés-rovatban a közgyógyellátás terhére 
történő rendelésre csak akJ<:or található utalás, ha a készítmény 
közgyógyellátás terhére nem rendelhető; amennyiben az ~zTK-
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rendelhetőség meilett erre külön utalás nincsen, ez azt jelenti, 
hogy a készítmény a közgyógyellátás terhére hasonlóképp ren
delhető, mint az SzTI{ esetében.) 

A csomagolás alatt a különböző kiszerelések árai és a bónt
hatóság (b.) van feltüntetve. 

A leggyakrabban előforduló 1nérgezések elsősegély-nyújtá
sával és gyógyításával foglalkozó fejezet, valamint néhány táb
lázat hasznos segítséget kíván nyújtani az orvosnak. - Végül a 
kiadvány a gyógyszere!{ rendelésével foglalkozó fontosabb ren
deleteket, illetőleg utasításokat is tartalmazza. 
, A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" IV. 

kiadása az 1963. jún. 1-i állapotnak 1negfelelő adatokat tartal
mazza. !lfegjelenése után a III. kiadás és annak pótfüZete hatá
lyát veszti. 
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Budapest, XIV., Uzsoki u. 36/a. 

amp. 
b. 
BE 
CoE 
comb. 
db 
dr 
Fo-No 

GYAKRABBAlV HAS7..iVALT RÖVIDÍTÉSEK_
ÉS JELZÉSEK 

"'Vigyázat, inaximális adag! 
ampulla 
bontható csomagolás 
bőregység 

koagulációs egység 
combinatum 
darab 
drazsé 
Formulae Normales 
gra1nm 
csepp 

g 
gtt. 
!E internacionális egység _(szcrobakieriológiai készít

ményeknél) 

inj. 
i· art. 
i. cut. 
i. lllUSC. 

f. ven. 
k 
kűp 

LF 
m 
masc. 

injekció 
intra arteriam 
intra cuthn 
intra musculum 
intra venam 
kórházi csoruagolás 
végbélkúp 
limes flocculans 
mota 
masculinum 

mg ruilligram1n 
ml milliliter 
n(0,1 n, stb.) normál (tized- stb. normáloldat) 
NE nemzetközi egység (gyógyszerkülönlcgességeknél) 
0 

old. 
p 
Ph. :E-Ig. V. 

SAE 
s. cut, 
tabi. 

orto 
oldat 
para 
Az V. l\Iagyar Gyógyszerkönyvben hivatalos 
készitmény 

scarlatina antitoxin egység 
sub cutim 
tabletta 
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A. 
B. 
Ch. 

E. Gy. T. 
Human 

I{:: Gy. 
R. 

Gi'óGYszEiíGYÁRAK RÖvmfT:ési<~i 

Alkaloida Vegyészeligyár, Tiszavasvári 
Biogal Gyógyszergyár, Debrecen 
Chinoio Gyógyszer- és Vegyészeti Termél>.ek Gyára 

Budapest, IV. • 
~gyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Budapest, X. 
I-1uman Oltóanyagtermelő és I-Cutató Intézet Bu

dapest, X:. ' 
I-Cőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest, X. 
Reanal Fínomvegyszerf,')"ár, Budapest, XIV. 
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GYÓGYSZERKÉSZÍTl\iÉNYEK .. 
HATÁSTANI l:SOPOHTOSÍTÁSA 

A KÖZPOl\'TI !DEGREl\'DSZEllRE HATÓ 
GYOGYSZEllliK 

I. Általános érzéstelenítők. Anaesthetica. 
l\arl'.Oliea 

Aether ad narcosim 
Chloraethyl 

II. Altatók. Hypnolica 

1~ 1. Sa\1-ureidek, savinlitl~k 
Albroman 
Noxyron 
Sonlhen 
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2. Barbitnrsev-származékok 

Barbituralum 
Belletoval 
Belloid 
Dorlotyn 
Etoval 
Etovaletta 

3. Nyújtotthatású altatószerek 

Tardyl 

Hypnoval 
Intranarcon 
Novopan 
Pulv. somnifer Fo. No. 175. 
Sevenal' 
Sevenaletta 

III. Csillapítók. Sedat.iva. Az epilepszia 
g~róg~rszerci. Arrtiepileptiea 

1. Valeriána 

Guti. valer. e. menthol. Fo. 
No. 161. 
Guti. vegelosed. Fo. No. 46, 
Hovaktten 
Inf. valer, Fo. No. 162. 
Legatin 
11cdivaler 

Pil. valerosed. Fo. No. 177. 
Spec. valer. comp. I<'o, 1'.'o. 
178. 
Tinct. valer. spil"it. Fo. J...'o. 
174. 
Valeriana composita 
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. 2. Brómsók 

Calcium bromatrnn 
Mixt. chloralo-br01n. Fo. ~vo. 
165. 
l1fixt, sedat. Fo. No. 166. 
Mixt. sedal. comp. Fo. ~fo.lo. 
167. 

3. Antlepileptica 

Diphedan 
Neophedan 
Ptimal 

Neupon 
Polybrom 
Sir. phosphobrom Fo. No. 
168. 
Sal, bromida Fo. No. 170. 
Sol, cotfobrom: Fo. l'lo. 172. 

Sacerno 
Scrtan forte 

IV* Ideg.., és ehnebetegségek gyógrszerei 
Psyehopharmaea 

i. Megnyugtatók 

Andaxin 
Dalgol 
Frenolon 
Klgsm. chloral, Fo. No. 163. 
Klgsm. chloral. pro infant. 
Fo. No. 164. 

2. Szkopolaruin 

Sol. bronibarb. l<'o. No. 169. 
Sol.chloral. hydr. pro infant. 
Fo. No 171. 
Sol parald. Fo. }.,To. 173. 
Trioxazin 

Scopolaminun1 hydrobromicurn 

3. HibernácUis gyóg~·szerek 

Hibcrnal 
Hirepin 

4. Th;pnoleptiea 
l\felipramin 

V. Fájdalomesillapít~lk. Analgetiea 
1. liorffn, ópium 

Dithescop forte 
Domatrin forte 
Domopon 
l\forphinuru hydrocltloricum 

2. Kodein, etilmoriln 

Codeinum hydrochloricum 
Codein-acisal 
Codein-stibium 
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Coderit 
Coderit gyermekeknek 
Diacodon 
Dolor 
GuU, aethylmorplz. Fo. }.,To. 
13. 

.l';forphlnum hydrochiorieum. 
- Atropinum sulfuricwn 
J\forphinum hydrochloricum 
- ScopolaminUP.1 l~ydrohro

micum 

Gutt. codein. Fo. JVo. 14. 
Hydroeodin 
Noscapin 
Pulv. codacelin, Fo, J.lo. 25. 
Pulv. codein. e. stib. Fo. No. 
207. 
Supp. analg. /ort. Fo. No, 
30. 
Supracodin 

:'i 

j, 

' ,. 

3, Szintetikus fájdalomcsillapítók 

Depridol 
Dolargan 
Oxycodon 

VI. Jiőesöklrnntők. 
gyógyszerei. 

1. Plrazolon-szárma:u'iliok 

Algopyrin 
Anüdazophenum 
Antincuralgica 
Azophenum coffeinum citrj
cu1n 
Barbamidum 
Den1algon 
Demalgonil 
Germicid 
l"Iypanodin 
I{aril 
Pu.lv. analg. Fo. 1\fo. 18, 
Pulv. antidolor. Fo. ~vo. 20. 
Pulv. antineW'alg. Fo. J•,To, 
21. 
Pulv. a.zoph. coff. citr. Fa. 
No. 22. 
Pulv. barbamid. cornp. I<'o, 
No. 23. 

2. Szalicllsav-szál'mazékok 

Eggosalil 
Istopirin 
Kalmopyrin 
Klysm. natr. salic. Fo. No, 
67. 
Natrium salicylicun1 L.'ltes
tinosolvens 
PubJ. cllinacisal. e. vit. C 
Fo. No. 24, 
Pulv. Petersi :Po. No. 13. 

Antipyretiea. A 
Antirheum.atica 

reuma 

Pulv, combinaí. Jio. l\'O. 
26. 
Rhcopyrin 
P..heosolon 
Salvador 
Sol. arnida.zoph. ppo infaní. 
Fo.No. 16. 
Supp. an1ido:zoph. Fo, J.lo. 
27. 
Supp. amida.::opl!. pro infant. 
Fo. ~i...ro. 29. 
Sapp. analg, Fo. J\'o. 29. 
Supp. analg. forte Fo. No, 
30. 
Supp. analg. pro parvul, 
Fa. No. 31, 

3, Kinin 

Chinium hydrochloricum 
Diapuhnon 

4. Kino!in- és ienil.kinolin
származékok 

Aciphen 
Acitophosan 
Amydosan 
Delagil 
Pu/v, antirheum, Fo. No. 72, 
ToJrunid 

vu. A központi idenrendszert izgatók 
Excitantiao Glutaminsav 

L Exeituntia 

Aktcdron 
Ccntedrin 
Gracidin 

Pondex 
Strychninum nitricun1 

2. Glutaminsav 

Glutarec 
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A KÖR\'l'ÉKI IDEGEKRE ÉS IZMOKRA HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

VIII. Helyi érzéstelenitök. Localanaesthetiea 

Cofocain 
Corbocain 
E/eosricchar. anaeslh. 
Fo. i\10. 18. 
Lidoeain 
Lidocain -Adrenalin 
Neotonocaiil 

Neotonocain sine tonogeno 
Oticur 
Otogult. phenol. Fo.1,/o. 229. 
Susp. anaeslh. Fo. l-,'o. 11. 
Telracain 
Ung. anaeslh, Fo. },To. 115, 

IX. Cholinerg végkészülék izgatók 
Paras~1mpathorrtimetiea 

Prostkhol 
Stigmosan 

X. clonn{'rq végkésziiléli bénítók. 
Paras~1mpatholytica 

Atropinun1 sulfuricuin 
Bella fit 
Gastrobamat 
Gaslropin 
Gutl. methylhoznatrop. comp. 
l<~o. ~vo. 1;;. 

Neopepulsan-duplex 
Novatropin 
Pepulsai1 
Tinct. bellad. Fo. 1'.1o. 51, 

XI. A harántcsikolt izmok tónusát csökkentők 

1. Relaxantia 

Relaxii-G 

2. Autipurkinsnn szerek 

l\ilydeton 
Parkan 

' XII. A sima izmok görcsét oldók. Spasmol;~rtiea 

l\ieristin 
N eotroparin 
No-Spa 
Papaverinum hydrochlori
cu1n 
Perparin 
Pulv. anlispasmodolor. Fo. 
No. 52. 

Pulv. anlispru;t. Fo. l•lo. 530 

Pulv. spasmalg. ~Fú. No. 55. 
Ridol 
Steralgin 
Surparil forte 
Supp. spasmolut. J<'o. No. 60. 
Troparin 
Troparin combinatum 

A LEGZESRE ES A VERKERINGESRE HATÓ 
GYÓGYSZEREK 

XIII. A légző„ és a vasomotorliözpontot 
llgatók. Analeptiea 

1. Lobclin•csoport 

Lobelinum hydrochloricum 
Spi.ractin 

2. Pent.ametazoI, koretruni.d 

Corediol 
Tetracor 
Tetracor-Epherit 
Tetracor-Neocod 

3. Koffein 
Coffeinum natriun1 benzoi
cun1 
Kofka 
Pii. cof!. Fo. iVo. 36. 

4. Am1nonia 
Ammonia párna 

5. G1utársav:-származékok 
Hcdymil 

XIV. Digitáli~z batásúa}{. Cardiotoniea. Kinidin 
1. Digitálisz 

Acedoxin 
Carditoxin 
Digoxin 
ln/. digil. Fo. No. 32. 
ln/. digit, e. tlzeobromin. 
Fo. l'Io. 33. 
Isolanid 
Lanadarin 
Neo-Adigan 
Pulv. digit, Fo. No. 34. 
Pulv. digillieobr. Fo. ,Vo, 35. 
Supp. digit. J?o. No, 37 

Supp. 
38. 

digit. /ort. 

Supp. digitheobr. 
39. 
\Venckebach 

2. Sztrofantin 
K-Strophantosid 
J{-S trophantoinusc 

3. Kinidin 

Fo. 

Fa. 

Chinidinum sulfuricuin 

No, 

J.i'o, 

XV. Adrener!J, véokésziilék izoatók. 
Sympathomimelica. Erszükítők. Vasoeonstrietoriea 

Tonogen 
Epherit 
Noradrenalin 

Pulsotyl 
Sympathomim 

X\FI. Adreneríl vé9késriilék bénítók. S~rmpatholytiea 
Értágítók. Vasodilatatoriea 

1. S;ympathfous úénítók 
Bivelin 
Corontln 
I<efalgin 
Rederµ;a1u 
Sec(oldol 

2. Ganglion b0nf1.ók 
Synapleg 

e 

3. Salétromsav- és salétro
mossa\•-észtm:ek 

Amylnitrit párna 
Natrlun1 nitrosum 
Nitrominl 
Nitropenton 
Pul.v. ni_trotheobfilb. Fo. No. 
.54 •. 
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4. Nikotinsav 
Acidum nicotinicum 
Paniverin 
Pil. nicophyllin. Fo. ]\To. 

57. 

5. Teobromín, teoflllin 
Diaphyllin 
Pil. nicophyllin_. Fa. No. 5'!. 
Pulv. theopliyllin. comp. Fo. 
A'o. 56. 
l{utophyllin 
Supp, theophyllin, Fo. l'{o. 

~~eobr'ominum natrium 
salicylicum 

6. Szcrl'kivonatok 
Atriphos 
Corhonnon 

7. PGriíé-riús értágítók 
Tolazolin 

n. A h~·pcrtonia és az artcriob 
sclerosis gyóg;rszcrei 

Agatheosan 
Aljodan 
Erpozid 
Etopurin 
Intrajod 
J odpapaverintheosan 
Jodtheosan 
Niton 
Provezid 
Rausedyl 
Sol, 11.al. jod. Fo. l>lo. 41. 
Sol, Imi. jod. comp. Fo, No. 
48, 
Sol. theobromojod. Fo. No. 
49. 
Sol. Uzeobromorhod. Fo. No. 
50. 
Spec. hypotens. Fo. }lo. 58, 
Tensatrin 
'Tasobroman 

XVII. l\.z asztma gyógyszerei. Antiasthmatica 
Köptetők. Ex1iectorantia. A nátha g~róg~rszerei. 

1. Antiasthmatica 

Anasthirn 
Asthmainid 
Asztina elleni cigaretta 
Inlial. aslnwlyt. Fo. l>.'o. 
40. 
Propylon 
Pulv. asthmaiyt. Fo. 1Vo. 
41. 
Pulv, asllunalyt, e. atropin. 
.Po. l'lo. 42 
Pulv. tL~thmalyt. /ort. Fo. 
1Vo, 43. 
Pulv. dyspnosed. Fo. No. 
44. 
Solvasthnlin 
Svec. anliasthm. ad fumig. 
Fo. J.lo, 45. 

2. Expeetorantia 

Aelherol. pro inhal. Fo. ~vo. 
196, 
Asaropect 
Deeoci, primul. Fo. }la. 197. 
Decoct. sapon. Fo. l\ro, 198. 
Elix, gu}acofaulfon. Fo. ~vo. 
199. 

Elix. illymi comp. Fo. 1'lo. 
200. 
Erigon 
Expectin 
Fagifor 
Gull. expect, Fo. }•lo. 201. 
Inf. ipecac. Fo. No. 202. 
ln/. ipecac. pro infanl. Fo. 
No. 203, 
Mixt. pector. Fo. No. 204, 
.1Vlixt. solv. Fo. l'lo. 205. 
Pulv codein. e. stib. Fo. 1Vo. 
207, 
Pulv, expect. Fo. No. 208. 
Radipon 
Spec. contratuss Fo. 1'vo. 
209. 
Spec. thymi comp. Fo. 1\lo. 
210. 
Spec. urtic. comp. Fo. No. 
211. 
Susp. terpin. hydr. Fo, No. 
206. 

3. Nátha gyógyszerei 

Naphazoiin 
1'./asogutl. ru-gent. prot. Fo. 
J\To, 212. 

J 
1 

Nasogutt. eplteclr. Fo, r.ro. 
213, 
;Vasogutt. ephedr. pro infant, 
Fo . .i.Vo. 214, 
1'/asogutl. zinc, Fo. ~Vo. 215. 

Tonacll·in 
Ung. nasal. Fo. 1'\'o. 216. 
Ung. nasal. comp. Fo. ~Vo. 
217. 

A VÉRRE HATÓ GYÓGYSZEIIEK 

X'\TIII. \Téralvadást szabál~rozók 
1. Véralvadástfokozók 

Calcium ch!oratum 
Fibrostan 
Natrium ch.loratu1n 
Thrombofort 

2. Véralvadás gátlók 

Heparin 
N'atrium citricum 
Syncurnar 

XIX. Vérképzűk. Haematopoetiea 
1. Vas 

Athenstaedt 
~.\thenstaedt arzénes 
Fercupar 
Ferroplex 
Ferrum protoxalatu1n arzé

' nes 
Gutt. ferrars. Fo. 1'.To. 233. 
Pil. ferr. sulf, oxydul. Fo. 
No. 239. 
Pil. robor. Fo. J\To, 240. 
Sir. ferr. chlor. oxydul. 
Fo. No. 235. 

Sir ferr. jod. oxydul. Fo. A'o. 
236, 
Sir. lzypophosph, comp. Fo. _-vo. 237. ~ 
Vas-Arsotonin 

2, B12-1rltamin. 1\iájkészitmó
nyek 
Neoperhepar 
'l'rifa,>it 
Vitanlin Bu 

3. Folsav 
Folsav 

XX. Folyadékpót!ók. Infúziós oldatok 
Natrium chloratum Plasmodex 

AZ El!ÉSZTÉSRE IIATÓ GYÓGYSZEREK 
" 

XXI. Emésztést elősegítők. Stomaehica 
1. SavpótlóJ4 savközömhii

sítők 

Acid, hydro'chldr. Fo. No. 
243, 
Alumínium hydroxydatum 
Betacid 
Gutt. stomach. Fo. ]\!o, 245. 
Optacid 

Pulv. antacid. e. bellad. Fo. 
J\70, 251. 
Puiv. alcal. e. bellad. Fo. No. 
249. 

2. Enzimek 
Dipankrin 
Lukullin 
Pulv. pepsin Fo. !-lo. 254. 
So[. pepsin. Fo. ~Vo. 247. 

:l P:!lv. anta.cid. Fo. No. 250. . : 

- !( i íl 
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Arlin 
Diotilan 

, . a Má]\,édők. Hepotiea !lli!>lagog • 
Spec. clw!agoy. Fo. l•.'o. 257, 

' Suprachol 

2. Hcpaticll 
CholiI}chiorid 
11ethionin 
Sirepar · 

Hányáscsillapftók. Antiemetica 
Nautisan 
Supp. antiemet. Fo, JVo, 59. 

Ilasltajtók. Laxantia. Végbélkfürllők 
Obstipansok 

Pulv, purgat. Fo. No, 155. 
Pulv. purgat, e. bellad, Fo. 
No. 156. 

Emu/s. ol, ricin. Fo, No. 
147. 

Pu!v. sennae. comp. Fo. No. 
157. 

Emu'ls, j)aJ'aff. e. phenolpht. 
Fo.No. J48. 
Fenolax 

Purgo 
Sir. Iax. Fo. No, 152, 
Spec. /rang. comp. Fo. 1•.To. 
159. 

í 

J ln/. sennae e, natr. sulf. Fo. 
No. 149, 
Magnes, sulf. Fo. No. 153. 
l'tfaltalax 
Natr. sulfuric. Fo, 1Vo. 154. 
Neocarbolax 
01, ricin. Fo, lVo. 150. 
PaJ'aff. aromat. Fo. No, 151. 
Phenolphthaleinum 
Pil, lax, Fo. 1Vo. 158. 

Spec. lax. Fo. No.160. 
Vid ex 

2. llégbélkiiirft&k 

Glicerines végbélkúp 

3. Obstipansok 

Pulv. Doveri, e. bism. Fo. No 
64. 

1 
Pulu. Caroli. ~Po. No, 252. 

Pulv, obstip, Fo. J..lo. 65. 

A HúGYIVARSZERVEKREHATó GYÓGYSZEREK 

XXV. Húgyhajtók. Diuretiea. Vizeletfertőtlemtó'k 
Urodesinficientia 

t. Diuretlca 
Chlorurit 
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Fonurit 
Hypothiazid 
ln/, digit. e, theobromin. 
Fo. No, 33. 
Pulu, carbamid, Fo. -·"ro. 144, 
Pu!v. digifheobr, ~Fo, No. 35, 
Spec. diuret, Fo. zv·o. 145. 
Urofort 

2. Kémhatás szabályok 

Ammoniuin chloratum 

3. Urodes:inJ'fo.ientia 

Coerulainln 
Hexamethylentetraminum 
Spec. uvae. ursi. Fo. No. 
147. 
Vestin 

/ 
1 

! 

X."'X\TI. llíéhre hatö g~rög!'szerek. Uterotoniea 
1. H,ypoph;rsis pars poslcl·ior 

Glunduitrin 
Oxytocin 

.2. Seeale eornutum 
Ergam 

Ergoinetrin 
b'xfr. secal. corn. fluid. Fo. 
lVo. 259, 
Neo-G;ruofort 

XXVII. Ilüvelyfertőtlenítők, i'Iuoresökkentó'k 
:Fogamzást gátlók 

Acet. pyrolign. rect. Fo. 1Vo. 
1. Pulv. ad irrig. Fo. A'o. 3. 

Pulv. :zinc, alum. Fo. lVo. 9, 
Sol. 2inci. chlor. ~Fo. }lfo. 7. 
Sulfavagiu 

Acid, lact. dil. Fo, 1..ro. 2, 
Boragiu 
Hexetidin 
Glycerin. ichthyol. F_o. ~vo. 4. Tetraxan 

Timidon 

XXVIII. Nemi ösztönt fokozók. Aphrodisiaca 
Yohistrin masculinum 

AZ Al\'YAGCSEMRE HATÓ GYóGYSZEmm: 

Calcm.it 
XXIX. Mészpótlók 

Calcimusc 
Calcipliedriu 
Calcium bromatum 
Calcüun chloratum 

Calcium lacticum 
Gran. calc. plwspfJ. Fo, l\'o, 
265, 
Pulv. calc. laclaphosp!J. Fo. 
No. 266, 

XXX. Arzén, Sztrihnin 
Arsotonin 
Guit, ferrars. Fo. No. 233. 
Pil. arsen, Fo, No. 238, 

Pi!. 1•obor. Fo. ]\~o. 240. 
Pit. toaisans. Fo. 1'lo. 2 41. 

1. A-vitamin 
Vitamin A 

XXXI. Vitaminok 

2. B-vitandn csoport 
Acidum nicotinicurn 
Nikotinsavamid 
Polybé 
Vitamin Bi 
Vitamin Bt 
Vitamin Bu 
Trifai.it 

3. C-vitamin, rutin 
Calcevit 
Rutascorbin 
Rutin 
Vitamin C 

4, D-vita1nJn csoport 
Vitamin D! 

5, E-vltaznin 
Vitamin E 
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U. I{-vitamin 
Vilaplex 1{ 

7. Polhritamin-késútmények 
Caldea 
E1nuls. ol. jecnr. Fo. No. 231 

Emuls. ol. jecor comp. 
No. 232. 
Gerovit 
Ol. jecor. Fo. l\1o. 234. 
Polyvitaplcx 8 
Polyvitaplex 10 
Vitamin A·+ D1 

XXXII. Jód és pajzsmirigy 

1. Jód.vegyületek 
J odostrumit 

2. ThyreiJldca 
Thyreoidea · 

3. A llascdow-kór gyógyszerei 
Dilyrin 
11elolhyrin 

xxxm. Agyfüggelék. Ilypophysis 
1. lly1w11h~'sis pm•s, anter.ior. 

Gonfülotrop-hol'mon. Adrc
nocorticotrop-hormon 
Choriogonin 
Exacthin 

2. H111oph~·sis pars posterior 
Glanduitrin 
Hypophysis szippantó por 

XXXIV. Szteroid.,,hormonok 
. 1. Tüszőhormon, egyéJJ ösztro• 

gén hatású gyúu~'SZcrck 

Akrofollin 
Ambosex 
Depofollan 
Dienoestrol 
Glandubolin 
I-Iogival 
l\Ienotheosan 
11iluofollin 
Syntestrin 
Valovosan 

2. Progeszteron, eg~·eö prow 
geszteron hatású gyóyy
i;ztwck 
Colutoid 
Glanducorpin 
I{limovan 

3. Hím nemi hormonok 
Ambosex 
Androral 
Relandrol 

5. A n1ellékvesekére{i horm6n• 
jai 
Decosteron 
Hydrocort~son 
Prednisoloil 
Predn.isolon J 

XXX\T. Insulin, egyéb véreukorcsöWrentó"k. 
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Bucarban 
ID'3Ulin 

Oradian 
Zinkporothinsulin 

XXX\TI. Cukor,.,készítmén~.rek 
Glucosrun 

X...XXVlI. Anabolikus és geriatrilrns hatású 
gyóg}'SZerek 

Gerovit 
Nerobol 

Neroboletta 
Ncrobolil 

A GYULLADÁSRA: HATÓ GYÓGYSZEREK 

XXXVIII. Hisztamin~ antihisztantlnoli; 
Allergica 

.A.zulenol 
Dehistin 
Histazolin 
Peremin 

Pernovi.n 
Pipolphen 
Su:[lrastin 

XXXIX. Nem specifikus inger ... , protein-terápia 
gyógyszerei. Irritantia, alterantia 

1. Állati fehél'jék 
Aktoprotin 

2. Ba.ktériur.1-prnte!nek 
Neurolysin 
Polysan 
Pyrago 

XL. Adszorbeálok. Adsorbentia 
Carbo. activ. Fo. No. 63. 
Carbo medicinalis 
Susp. bisnt. snbsalic. pro 

_ínfant. I,'o, J\'o. 62. 
Tannocarbon 

XLI. Összehúzók. Adstringeutia 
..:ilum. acet. tart. .~ol. Fo. No. 3, 
Burofix 

Plumb. a-cet. ba.s. sol. Fo . 
1\TQ• 5. 

XLII. A visszértágulás és az aranyér 
gyógyszerei. Antivaricosa. Haemorrhoidalia 

Hemorid 
Heparin kenőcs 
Nodicid 
Noditran 
Posterisan 
Supp. adnod. Fo. 1''o. 106. 

Supp. haemorrlwid. Fo. No. 
107. 
Trombogen 
Ung. haem.orrhoid, ~Fo. Nu. 
125. 

·XLIII. A reuma külsőleges gyógyszere.i. 
Antirhemnatiea externa 

Aciphen 
Capsoderma 
Gerosan 
Linim. ammon. Fo. No. 68. 

2 Gyógyszerkészítmények 

Mixt. anlirlu.>unL l<'o. J\'o. 69. 
Opodcldol{ 
Spir. c.ntirheum. Fo. ]'.lo. 71. 
Ung. antirheum. Fo. No. 74. 
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XLIV. A bőrgyógyászat gyógyszerei. Detmatologiea f 
Acid. boric. Fo. No. 97. Trypsin sebhintőpor , 
Alsol Tetran-hydrocortison -4 
Bism. su/Jgall. f'o. Jilo. 98. kV~nőcs d r -~ 
Bórsavas vazelin ng, a manum. Fo. ~\a. 
Cadogel „ 112. 
Clllorocid kenoc~ ff:::· ad prur~lum Fo. JVo, ·t 
Chorocid H kenocs -1 
Cinkoxidos vazelin Ung. alum.acet. tart. Fo. JVo. 
Collod. e. acid. salic. Fo.1Vo. 114, 
75. Ung. anaesth, Fo, 1\lo. 115, 
Dermasept Ung. antiscpt. .Fo. ,1_Vo. 
Elastosan cinkenyv-pólya 116. 
Excoriatin Ung, beruosalic, Fa, No, 117. 
Higanylcenőcs Ung, borax. l"o. No. 118. 
:Higanyos kaucsuktapasz Ung. borosalic, J?o. _"l\1o. 119. 
Hydrocortison kenőcs Ung. caniph. ad pernion. 
Linim. calc. Fa. l>lo. 79, Fo. No. 120. 
Linum. ad pernion. J.'o. 1'.'o. Ung. dilorogen. Fo. JVo. 
78. 121, 
Neogranorinon Ung. contra dolor. Fo. No. 
Úlo1n-kaucsuktapasz 122. 
Past. íecor. Fo. No. 108. Ung. contra rhagad. mamill. 
Past. Lassari. Fo. No. 109. Fo. No. 12. 
Past.zinc.oleos. Fo. No. 110. Ung. diachylon salic, Fo. 
Pasi. :zinc, oxyd. Fa. ]\lo. No. 124. 
111. Ung. ichliolsalic, Fo. ~vo. 
Pernovin kenőcs 128. 
Prednisolon kenőcs Ung. hydrarg. amidochlor. 
PI"ednisolon J kenőcs Fo. No. 126. 
Pulv. boropermany. Fa. l>lo. Ung. lzydrarg, sulf. Fa. 1'.ro. 
101. 127. 
Pyrochol Ung. infant. Fo. No. 129. 
Sárga vazelin Ung. íodat ad pernion Fo. 
Sol. antisudor. Fa. J\To, 84. l>lo. 130. 
Sol, Castellani. Fo. No, 85. Ung. Mikulitz Fo. No. 
Sol, Castellani sine fuchsin. 1J1. 
Fo. No. 86. Ung. norcain. ad rhagad. 
Sal. contra rhagades mamil- Fo. No. 132, 
lae Fo. No. 6. Ung, re/rig. Fo. l•lo. 133. 
Spars. antisudor. Fo. No. Ung, salic. 2 % Fo, No. 
103. 134. 
Spars. infant. Fo, No. 104. Ung. salic. 10% Fo. No. 
Spars.suifabor. Fo. l'Yo.105. 135, 
Spir. salic. Fo. -Vo. 90, Ung. sfearin. Fo. No. 136. 
Spir. salic. e. resorcin. Fo. Ung. sul/athiazol. Fo. No. 
No. 91. 1J7. 
Spir. jodosalic. Fo. J.lo. 89. Ung. sulfurat. flav. Fa. No. 
Sudeol 138, 
Susp. aniiseborrh. Fo. _\To. Ung, tannic. Fo. No. 139. 
92, Ung. tola::ol, Fo, No. 140. 
Snsp. sicc. Fo. l\ro, 93. Ung. zinc. alum. Fo. No. 
Susp. zinc. aguos. Fo, A'o. 141. 
94. Ung. zinc. oxyd. Fo. No. 
Susp, zinc. oleos. Fo, 1'lo. 142. 
95. Vasel. acid. boric. Fo. No. 
Szalicilsavas kaucsuktapasz 14J. 
Tetran kenőcs Zenon 
Thlosept kenőcs Zinc. gelatin. Fo. ]\Yo. 96,. 
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XLV. A szemészet gyógyszerei. Ophthalmiea 
Bór-cink szemkenőcs 
Chinorto 
Chlorocid H 
Co/lyr bor. Fo. l\7o. __ 179. 
Noviform_ szemkenocs . 
Noviform-cink szemkenőcs 
Oculent. alb. Fo. No. 189, 
Oculent. antisept. Fo. J>lo. 
190. 
Ocnlent. borozinc. Fo. No. 
191. 
Oculent. chloramphen. Fo. 
No. 192. 
Oculent, /lav. Fo. No. 193. 
Ocnlenf, oxyteiracycl. :Fo. A7o. 
194. 
Oculent, tolazol. Fo. J>lo. 
195. 
Oculogutt. argent. acet. Fo. 
No. 180. 

Ocu/ogutt. argenf. prot. Fo. 
No. 181. 
Oculogutt. atrop. Fo. l\'o. 
182. 
Oculogutt. physost. mit. Fo. 
.1.\10. 183. 
Oculogutl. pilocarp. Fo. l\To, 
184. 
Oculogutl. resorcin. Fo. l\'o. 
185, 
Oculogutl, ietracain. Fo. l\'o, 
186. 
Ocnlogult. zinc. Fo. 1'-70. 187. 
Ocnlogutt. zinc, e. adrenal. 
Fo. }..ro .. 188, 
Septosyl 
Tetran· szemkenőcs 
Unguentum ophthalmieum 
albu1n 
Unguentum ophthalmiemn 
flavum 

KÓROKOZÓKRA ÉS ÉLŐSDIBKRE HATÓ 
GYÓGYSZEIIBK 

XLVI. Fertőtlenitők. Desinfieientia. Antiseptiea 
Gombás fertőzések g~1ógyszerei. Antimycotiea 

1. Fertőtlenítök 2. Sebfertötlenítők 
Chlorocid sebhintőpor 
Dennaforine 
._Glycosept 
Superseptyl-urca 
Tetran sebhintőpor 
Tctraxan 

Hydrarg}Tum oxycyanatum 
Hyperol 
Jód párna 
Kal. permang. Fo. No. 100. 
Liqu, /ormald, sap. Fo. No. 
81. 
Magnosterin 
Neomagnol 
Ritosept 
Sol. xantlw.eridin. Fo. No. 
221. 
Sterogenol 

3. Anti.mycotiea 
Fungifen 
Glycerin. borax, Fo. l>lo. 77, 
11ycosid _ 
Oiogutt. fungicid. Fo. No. 
227. 
Sol. ad i11terfrig, Fo. J\To, 83. 
Sal. tricolor, Fo. No. 88, 

XL VII. A kemoterá1iia "yógyszerei 
Chemotherapeutiea 

1. A malária gyógyszerei 
Delagil 
Pentilen 

2• 

2. A lues gyógyszerei 
l\ledobis 
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3. A tul1erkolózis g~'óu:rszerel 
Cycloserin 
Isonicid 
Phtyson 
Pyrazinamid 
Rigenicid 
Tebaminal-natrium 

4. BéUertö'zések gyógyszel'ei 
Dy se ural 
Enteroseptol 
Sulfaguanidin 

5. Szulfanilamidok 

Otogutt, sulfametlzylll;_iazol. 
Fo. No, 230. 
Quinoseptyl 

Salvoseptyl 
Superscptyl 
Triaseptyl 
Ultraseptyl 

G. AntibJotfoa 

Beacillin 
Chlorocid 
Dihydrostreptomycin 
Penicillin 
Promptcillin 
Rat:irdillin 
Streptomycin 
Streptoplex 
Tetran 
Tetran B 
Tetrinfan 
Vegacillin 
Xantomycin 

XLVIII. Féreghajwk. An!helmintiea 

Emuls, [ilic, Fo, 1'lo. 258. 
Genticid 
Klysm. Izexylresorcin, F'o. 
No. 260, 
Klym. Izexylresorc. pro inf-

ant. Fo. No, 261. 
Piperascat 
Ung. contra o:cyur. Fo. ]\rn. 
123. 

XLIX. Rovarirtók. Inseet.icida 

1, A seabies gyó!J:vszerei 

Linim. scabicid, Fo. ]\To, 80. 
Novascabin 

2, A ped!enlosis gyógyszeHii 
Neocupritox 
Spars. antiparasit. Fa. l\"o. 
102. 
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Ung, sulfurat. flav. Fo. 1'-lo. 
138. 

EGTh'B GYÓGYSZEREK ÉS SEGÉDANYAGOK 

L. Sejtosztódást gátlók. Cytostatiea 

Dcgranol 
Leupurin 
l\1erapid 

LI. Enzimek 

'J'rypsin 

·'.•,! 

l ... i•1 

~ q 
:1 

LII. l\Iérgezés ell~ni fi!'Ógy~zerek. ~ntidoti. 
Az alkoholizmus gyogyszere1 

1. Antidoti 
Dicaptol 
Nalorphin 
Rediinyl 

2, Az alkoholizmus gyó9ysze· 
rei 
Antaethyl 

LIII. Kórjelzők. Diagnostiea 
1. Röntgenologica 

Barium. sulf. cond. Fo. 1-lo. 
264. 

Bilospekt 
Novobarium 

LIV. Oldószerek 

Aqua destillata 
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GYÓGYSZERKÉSZÍTJIIÉNYEK 

INDIKÁCIÓK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA 

Ablaetat:,~: pieuoestrol, Glandubolín, Hogival, 11-fikrofollin, 
Syntestr1n. 

Aborl';ls:_ babi!uaUs:. Colutoi_d, Depo_follan, Dienoestrol, Choriogo
n1n, Gland,ubol!n, l·Iogtval, KI1movan, Syntestrin Vitanlin
E, i~inlnens: qolutoid, qhoriogonin, GlanducorPin, Neot
roI?ar:1n, Perpann, Troparrn comb., ineipiens: Chinin, Glan
du1tnn ineo1npletus: Ergrun Ergometrin Neo-Gynofort 
septfoa: Peni7illin-készítn1én~·ek, Quinosep'tyl, Superseptyl; 
Tetran-B, Tria;Septyl, Ultraseptyl. 

Abseessw;: Chloroc1d sebhintőpor - kenőcs Beacillin Quino
s~ptyl, Peni_ci~lin, Supersept~:l, Tetran s~bhintőpor' - ke-
nocs, Vegac1H1n. ' 

Abseessus frigldus: Isonocid, Tebarninal. 
Absc~ssus puim_o1!um: ~eacillin, Isonicid, Penicillin, Prompcil

~n, I-leta:d1ll1n, Qu~nose1?tyl, Superseptyl, Tetran-B, 
Aeh}lia gastrrna: Betac1d, D1pankrin .Lukullin Optacid, Pulv 

pepsin. Fo-No 254, Sol. pepsi::i. Fo-No '247 Vitamin e" 
Acne: Akrofol~in, Die_noestrol, Ferrum protoxalat'um arzénes: 

Glandubolm, Hog1val, Susp. antiseborrh. Fo-No 92 Titio-
sept. ' 

Addison kór: ~eco~teron, Natrirnn chloratum inj. 10 %, Predin
solo°:, . Ad1pos!las: Akrofollin, Choriogonin, Glandubolin, 
G!~c1d,in, Hogival,_ Novurit, Pondex, Thyreoidea, · 

Adnex~t1s: a_m.~ta: Beac1lin, Calcium inj., Calcimusc, Penicillin, 
P1omtcilhn, Rheopyr1n, Rheosolon, Retardillin Quinosep
tyl, Superseptyl, Vegacillin, chronfoa: Aktoproti~, Beacillin, 
Calcevit, Calc1musc, (vérzés esetén) Calcium inj Penicillin 
Polysan, !'romtcillin, Pyrago, RetardHlin. ., ' 

Agranulocrtmns: ~xact.Wn, Folsav, Neoperhepar, Penicillin 
Predn1solon, V:rtam1n B~, Bu és C, ' 

Aktlnomycosis: Pe.nicHlin, Quliioseptyl, Superseptyl. 
Alkohnlis1nus: AntaethyI. 
Allergia: Calcimusc; Calcevit, Calcium chloraturn Calc Iaci:iu~ 

~ehistin, Exacthin, Histazolin, Pernovin, PiPolph~n, Pred
n1solon, Suprastin, Tonadrin. 

Amenorrhoea: Akrofollin, "Depofoilan Dienoestrol Glandubolin 
~~anducorpin, ID.itnovan, 1.:l:ikroÍollin, Synte;trin, Vita.mid 

Anaemia: h;i;'poeh.rom: Arso1:onin, Athenstaedt arzénes, Ferrop
lex, Pe_rrurn protoxalatum arzénes, Gutt. ferrars, Po-No 
233, P~l. arsen. Po-No 238, PiI. ferr. sulf. oxvdul. Fo-No 
239, P1l.. robor. ~o-No 240., Sir. ferr. chlor. oiydul. Fo-No 
235, Str1chnotor.un,. Vas.-Arsotonin, hyperehroni: Folsav 
Neoperhepar, Trifav1t, V1tainin B

1
,. • 

Anapb;i.·Jaxia: Calcevit, Calcimusc Calcium chloratum Dehistin 
Exacth~n Epherit, Norad,re~alin, Pipolphen, P;ednisolon' 
Suprashn, Tonogen, -' 
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Angina follicularis: lásd tonsilitis, 
Angina Ludovici: Bcacillin, Hyperol, Penicillin, Quinoseptyl, 

Superseptyl, Vegacillin, Tetran. 
Angina pectoris: Acidum nicotinicum, An1ylnitrit párna, Atrip

hos, Barbiturahun, Corontin, Diaphyllin, Natr. nitros., 
Nitromint, Nitropenton, No-Spa, Oxycodon, Papaverin, 
Perparin, K-Sirophantosid, Supp. theophyllin. Fo-No 61., 
Troparin. 

Angiospasmus: Agatheosru1, Corontin, Etopurin, N_iton, Pani
verin, Papaverin, Perparin, PH. nicophyllin. Pó-No 57 „ 
Pulv. nitrotheobarb. Fo-No 54., Vasobroman, 

Antrax: Lépfene lószérum, Penicillin, Tetran-Il. 
Apopll',xla cerebri: Intrajod, Relaxil-G, lHyd;eton. 
Arrhyt1nia: Carditoxin, Chinidin, Digoxin. 
Arterioselerosis: Agatheosan, Aljodan, Barbiiuralum, Intrajod, 

Jodpapaverintheosan, Jodteosan, Niton, Paniverin, Ruto
phyllin, Sol. kal. jod. Fo-No 4.7., Sol. theobrornojod. Fo-No 
49., Sol. theobromorhod. Fo-No 50., ·vasobroman. 

ArthrJtis rhenmatiea: Aciphen, Acitophosan, An1ydosan, Capso
derma, Delagil, Eggosalil, Exacthin, Gerosan, Hydrocorti
son, Istopirin, Natrium salycilicum, Linim. arnmon, Fo-No 
68., Opodeldok, Peremin, Prednisolon, Rheosolon, Rheo
pyrin, Tofamid, Vitamin E„ Ung. antirheum, Fo-No 74, 

Asph~-xia: Corediol, Lobelinum, Spiractin, Tetracor, Tetracor
Epherit. 

Asthenia: Arsotonin, Decosteron, Feroconstans arzénes, Pii. 
arsen. Fo-No 238., Pil. robor. Fo-No 240., Pii. tonisans 
Fo-No 241., Sir. hypophosph. comp. Fo-No 237 ., Slryc
notonin, Vas-Arsotonin. 

Asthma bronebfo.Ie: Anasthim, Atropin, Asthmarr..id, Asztma 
cigaretta, Calcimusc, Corecliol, Dehistin, Diaphyllin, Epherit, 
Exactin, Expectin, Inhal. asthmalyt. Fo-No 40., Norad
renalin, Pernovin, Pil. nicophyllin. Fo-No 57., Prednisolon, 
Propylon, Pulv. nitrotheobarb. Fo-No 54., Pulv. theophyl
Iin. comp. Fa-No 56., Pulv. asthmalyt. Fo-No 4I ., Pulv 
asthmalyt. e. atropin. Fo-No 42., Pulv. asthmalyt. fort. 
Fo-No 43., Solvasthmin, Spec. antiasthm. ad fumig. Fo
No 45., Suprastin, Tetracor-Epherit, Tetracor-1'\eocod., 
Tonogen. 

Asthma cardiale: Depridol, Diaphyllin, lHorphin, K-Strophan
tosid, l{-Strophantomusc, Supp. theophyllin. Fo-No 61., 

Atonia utel'i: Ergam, Neo-Gynofort, Ergometrin, Glanduitrin, 
Oxytocin, 

Barbit.ural intoxfoatio: Redimyl, Sp1ractin. 
nascdow-kór: lásd: hyperthyreosis. 
Illepharitls: Hydrocortison szemkenőcs, Chlorocid-H, Oculent, 

alb. F9-No 189., .Oculent. borozinc. Fo-No 191., Oculent. 
chloramphen. Fo-No 192., Oculent. flav. Fo-No 193., 
Oculent. oxytetracycl. Fo-No 194., Septosyl, Tetran szen1-
kenőcs. 

Bronchitis: Aetherol. pro inhal. Fo-No 196., Amrnonium ch1o
ratnm, Asa.ropect, Coderit, Decoct. prirnul. Fo-No 197., 
Decoct. sapon. Fo-No 198., Diapulmon, Diacodon, Elix. 
thym.i comp. Fo-No 200., Expectin, Fagifor., GutL expect, 
Fo-No 201., Nosce.pin, Mixt. pecior. Fo-No 204., Mixt. 
solv. Fo-No 205., Oxycodon, Radipon, Supracodin, Su~p. 
terpin. hydr. Fo·No 206., Spec. contratuss. Fo-No 209„ 
Tetracor-Neocod, Trypsin. 
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Bronehopneumonia: Beacillin, Corediol, Diapulmon, Penicillin, 
Pron1tcillin, Retardillin, Quinoseptyl, S1:1-perseptyl, Supra
cod,in, Sympathomin, Tetracor-Ephent, Tetracor-Neo
cod, Vegacillin, Vitamin C, Tetran. 

Careinoma mamniae: Androral, Nerobolil, PLetandrol, prostatae: 
Dienoestrol, Hexoestrol, Syntestrin. A carcinoinában mint 
adjuváns: i\lerapid. . . . 

Caries; Calcium chloratum, Galcrwu lacticum, Calcrmusc, Vitamin 
Cés D. 

Chlorosis: lásd: anae1nia hypochrom. 
Gl1lole1Jystitis: Atropin, Bilocid, Bilagit, Depridol, Ditonal, Gast

ropin, . Gastrobrunat, No:Spa, ~ovatr~pin, Papaverin, 
Pcrpann, Pulv. cholagog. Fo-No 2;J3„ Ridol Salvoseptvl 
Spec, cholagog. Fo-No 257 „ Suprachol, Trop:i.rin, Tropfilni. 
comb. 

Cholelithias!s: Algopyrin, Depridol, Dolargan, Domatrin Do
mopon, Gas~robamat, Gastropin, Neopepulsan-dupleX: No
Spa, ll:Iorphrn, Oxycodon, Papaverin Perparin Pulv anti
dolor 1;0-No 20., Ridol, Salvosepty'I, Steralgi~, Tro.parin, 
T;opann comb., Supp. spas1nolyt. Fo-No 60. 

Chorea: Arsotonin, Sevenal, Sevenaletta. 
Chrhos~s: hepa~is:. Chlorurit, Cholinchlorid, Fonurit, Hypothi

a~1d, :&lleth1ornn, Novurit, Neoperhepar, Sirepar Suprachol 
V1taplex-K, ' ' 

Colitis: Chlorocid, Enteroseptol, Gastrobamat, Gastropin, Neo
pepulsa.n-dupli;x~ No-Spa., Papaverin, Perparin, Salvosep
tyl, Sulfaguan1d1n, Tarwcarbon, Tetran, Troparin, Troparin 
conlb., Supp. spasmolyt. Fo-1',To 60. 

.C?llapsus: Corediol,. Coff. natr. benz., Pulsotyl, Sympathomim, 
Tetracor-Epherit, Noradrenalin, Tonogen. 

Coma: Ak.tedro~1, C~ff. natr. benz., Corediol, Lobelinum, Norad
renalin, Spiract1n, Sympathmnhn Tetracor 

Coma ~i.al:ietlea: Insulin + Glucosum', PulsotYI, K-Strophan
tos1d, Sympathotnim. 

CombustiG: Azulenol kenőcs, Chlorocid kenőcs Neogranormon, 
• Pyroc!J.?l, Trypsin ~ebhintőpor. ' 

CORJU1!,etlv1tis: Chloroc1d-H, Dehistin, Hydrocortison szemke
i:;; nocs, Oculent. borozinc. Fo-No 191., Oculent. chloramp
~ hen. Fo-No 192_., Oculopitt. argent. prot. Fo-No 181., 

Oculogutt. resorcin. Fo-No 185., Oculogutt. zinc Fo-No 
?l 187 ., Oculogutt. zinc. c. adrenal. Fo-No 188., p'ernovin, 

Septosyl, Suprastin, Ung ophthalm 
Cystitis: Coerulamin, Hexrun~thylentetr~nin, Penicillin-készít

mé~yek, Salvoseptyl, Superseptyl, Quinoseptyl, Spec. uvae 
urs1 Fo-No 146., Triaseptyl, Vestin. 

Deeompensatio: Digitalis készítn1ények (Fo-No 32-39) K· 
Strophantomusc, K-Strophruitosid. · ' 

Decub!tus: Azulenol kenőcs, Bórsavas vazelin, Cinkoxidos ke
nocs, Deri;nasept, Neogranormon, Past. jecor. Fo-No 108, 
Un7. tannrn. F?-No 139., Ung. tolazol. Fo-No 140. 

DeprflSS!<,!: Centednn, flfelipramin. 
Derm~t1t1s: Alsol, Azt:-l~nol, Dermasept. Hydrocortison kenőcs, 

Neogranorinon, L1n1m. calc. Fo-No 79., Prednisolon kenőcs 
Past. Lassari Fo-No No 190., Ung. altun. acet. tart. Fo-N~ 
114., U:ng chlorogen. Fo-No 121., Ung. refrig. Fo-No 133. 

. Susp: z~n~. aquos. Fo-_N!? 94„ Susp. zínc. oleos. Fo-No 95. 
D!abetes 1ns1fndus: Glandwtr1n, Hypophysis szippantópor. -
Diabetes mel.lit.us: Bucarban, ln.sulin, üradian, Zink-protinsulin. 
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Diathesis exsudativa: Calcevit, Calcimusc, Calcium bromatum, 
Calcium ehloratum, Calcium lacticum, Hydrocortison ke
nőcs Gran. ealc. phosph. Po-No 265., Pulv. calc. lacto
phos'ph. Fo-Xo 266., Prednisolon kenőcs, Rutascorbin, Ru
tin, Vitamin A, D., haemorrhagie~: lás~: scorb~t. 

Diphtheria: Coff. natr. benz., Corediol, D1phthena szérumok, 
(lásd: szerobakteriológiai készítmények fejezetében), Pul-
sotyl, Sympathmnlln.:,. Tetraeor.. . . . 

Dysentér!a: Carbo activ. t<o-No 63., Carbo 1nedicn1:al1s, Chlo~o
cid Don1atrin, Domopon, Dyscural, Ncotropar1n, Pe.r:parrn, 
Quinoseptyl, Sulfaguanidin, Superseptyl, Tannocarbon, 
Tetran. 

Dvshidrosis: Fungifen, !\fycosid, Prednisolon J kenőcs, Sol. Cas
- tellani Fo-No 85., Sterogenol. 

Dvsmenorriloea: Akrofollin, Depofollan, Dienoestrol, Gastropin, 
• Glandubolin, Glanducorpin, No-Spa, I\:fenotheosru1, I\:fe

ristin, .i\1ikrofollin, Pcrparin, Rídol, Sleralgin, Supp. spas -
n1olyt. Fo-No 60., Syntestrin. 

DYspep,:ia: Betaeid, Carho medicinalis, Dipankri.n, Enteroseptol, 
~ Gutt. stomach. Fo-No 245„ Luk.ullin, Neocarbolax, Tinct. 

runar. Fo-No 248. 
Dystrophia (izom): Decosteron, Stigmosan, Vitamin Bu B6, E. 

Eclampsia: Etoval, NO'"l'1ll'it, Sevenal, Sevenalil. 
Eceema: Alsol, Cadogel, Calcimusc, Dermas':?pt, Hydroco!tison 

kenőcs, Pil. arsen. Fo-No 238., Predn1solon, Prednisolon 
kenőcs, P;cdnisolon J kenőcs, Pulv. boropennang. Fo-No 
101., Past Lassari Fo-No 109„ Thiosept, Ung. alum. acet. 
tart. Fo-No 114., Ung. ichthyolsalic. Fo-No 128., Ung. ref-
rig. Fo-No 133., Vitamin B 1 és A. . 

Embolia: Acid. nicotinicum, Bivelin, Heparin, Natr. mlrosrnn, 
Panaverin, Perparin, Syncumar. 

EmnhvSema: Corediol, Diapulmon, Epherit, Intrajod, Sol. theob· 
~ bfomojod. Fo· No 49., Trypsin. 

Empyeina: Isonicid, Penicillin, Quinoseptyl, Superseptyl, Strep-
torn;.'cin, Tebaminal, Tetran-B. . . . 

Encephalitis: chron: Aktedron, Bellaf1t, Etoval, H1bernal, Hll'e
pin, 1fydeton, Relaxil-G, Scopolaminum hydrobromicum, 
Sevenal. 

EndarterUtis obI.: Acidum nicotinicum, Glandubolin, llogival, 
1fydeton, Paniverin, Tolazolin. 

Endoeardltls: Digitalis-készítmények, Penicillin-készítmények 
Quinoseptyl, Superseptyl, Tetran-Il. 

Endoeardltis rheumatiea: Anlidazophen, Eggosalil, Natrimn sali-
cylicum, Rheopyrin, Rheosolon, Prednisolon. . 

Endometritis: Fájdalomcsillapítók, Neomagnol, Qumoseptyl, 
Penicillin-készitmények, Supcrseptyl, Triaseptyl. 

Enteritis: Bellafit, Betacid, Cru·bo activ. Fo-No 63., Carbo 
medicinalis, Dipankrin, Enteroseptol, Lukullin, Sulfagua
nidiu, Susp. bism. subsalic. p;o infant Fo-No 62., Tanno
carbon. 

Enuyesis noeturna: Epherit, Polybrom, Strychnin, Thyreoidea. 
Epidvdimitis: Neurolysin, Penicillin-készítmények, Polysan 

·Quinoseptyl, Superseptyl, Triaseptyl. . 
Epilepsia: Diphcdan, Glucosum 40 %, Neophedan, Ptimal, Ser· 

tan, Sacerno, Sevenal. . 
Er~'sÍpelas: Penicillin-készítmények, Sertésorbáncszérurn, QUlllo· 
, septyl, Superseptyl, Triaseptyl, Te1.ra!1. . , 
Et\'ágytalanság: Fercupar, Ferroplex, Insuhn, Spec. aper1t1v. Fo-

No 256., Tinct. :;imar, Fo-No 248. 
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1 :. __ '-:-- --: _ Dienoestrol kenőcs, Linim. ad pernion. E 

-~,~ilenolkenoes~ tyl urea, Ung. campll. ad pernion. ~ 
OfNO -78., SÜ:!'sj.fd. ad pernion. Fo-No 130., Ung, tola- {( 

,.Fo-No 120., - • . . . • '" 
-.-'. --::<-'·:.,_-_zo~. _Fo--No 1~0Ánaieptica, Peu1cr!lin-kész1Unények, Strepto- $ 
·-. -·:F~)'trIS puerpara~fs.septvl SuperseptyI. ~ 

.;:mycin, Q~1.~~- EXa'cthln, Prednisolon, Rheosolon, Szalici- " if,;b_ris rbeuma J ' • 'l 
· látok .. Acet pyrolign. rect. Fo-No 1., Acid lact. dH. Fo- 8 

.Fiuo~ uJ~us.Boragin, Glandubolin, Hexetidin, Bogival, Pulv. ad fi 
i;ig .. 'Fo-.No ~-· Pulv. zinc. _:i!m:1. _Fo-No 9., Sol. zinc. , 
chior. Fo-hro L., Sterogenol, Sulfa>ag1n. ~ 

Gázaedema: Gázoedema szérum, Penlcilllu-készítményeir, Super-
septyl Urea. . • ~· . 

Giagil•itis: Hyperol, T:inct. adstr. Fo-No 223., V1tam1n C. 
GJauemna: Chinorto, Ergam, Oculogutt. physost. mit. Fo-No 

183., Oculogut. pilocarp. Fo-No 184., Rutascorbin. 
Go.ncrl'I.toea: Chlorocid, Penicillin-készítményel{, Quinoseptyl, 

Streptomycin, Superseptyl, Tetran, Triaseptyl. 

Raemat.uria: Calc_evit, Calcimusc, Calcimn chloratum, Rutin, 
Rutascorbin, Vitrunin C, K. 

Ilányáscsillapítás: Atropin, Deadeion, Do1natrin, Nautisan! Neo
troplll'in, Novai.ropin, Scopolamin, Sevenal, Supp. antiemet. 
Fo-No 59., Vitamin Bs. 

Hordeolum: Bór-cink szemkenőcs, Chlorocid kenőcs, ücuJent. 
flav, Fo-No 193., Tetran kenőcs. 

Hyperaeiditas: Alun1inium hydroxydatum, Atropin.__ Belafit, Gast. 
ropin, Gastrobamat, Novatropin, Optacid, .Pulv. acal. c.-
beilad. Fo-No 249., Pulv, antacid. Fo-No 250,, Pulv. 
antacid. e. bellad. Fo-No 251. 

- Hyperemesis gra\'ldarum: Belloid, Deadalon, Gianducorpin, 
ln.sulin, Nautisan, Ncopepulsan-duplex, Neoperhepar, Seve
nal, Supp. antíemet. Fo-No 59., Vitamin A és B •• 

Ryperthyrf.'osis: Arsotonin, Belloid, Ditryn, Etoval, Etovaletta, 
Metothyrin, Sevenal, Sevenaletta, Strychnotonin. 

H~]Jertonia: Agatheo~an, Chlorurit, Erpozid, EtovaI, Etov~letta, 
Hypothiazid, Intrajod, Jodpapa\'erintheosan, Natr. n1tros., 
Niton, Provezid, Pulv. nitrotheobarb. Fo-No 54., Pulv. 
theophyllin. comp. Fo-No 56., Pil. nicophyllin. Fo-No 57., 
Rauscdyl, Redergam, R.utophyllin, Scvena!, Sevena!etta, 

t! Synapleg, Sol. kal. jod. Fo-1\To 47., Sol. kal. jod. comp. 
Fo-No _ 48., SoL theobromojod. Fo-No 49., Sol. theobro
morhoc\. Fo-No 50., Spec. hYPotens. Fo-No 58., Tensat
rin, Vasobroman. 

H:n1othJTeosis: Thyrcoidea. 
Hy_potonia: Corediol, Ephcrit, Noradrenalin, Pulsotyl~ Strych

notonin, Sy1npathomim, Tetracor, Tetr·acor-Ephent. 
H:n1ovitaminosis: Gcrovit, Polyvitaplex-8, PoI:yvitaplex-10. 

Icterus: Bilagit, Bilocid, Cholinchlorid, Insulin, ll-Iet11ionin, Niko
tinsavainid, Neoperllepar, Polybé, Pul. cholagog, Fo-N-o 
253., Spec. agriinon. comp. Po-:t\To 255., Spec. cbolagog. 
Fo-No 257., Vitan1in C., Vitaplex I{. 

JmpetJgo: Chloroeid kenőcs, Chlorocid-H, Dermasept, Stero
genol, Tetran kenőcs, Tetran-!-Iydrocortison kenőcs, Thio
sept, Zenon, 

Jnilnenza: Chinin, Coderit, Gernti.cid,. fiydro~odin, IstollitJ: 
E:aimopyrin, Pulsotv!, Pulv, ch1i;iac1sal. e. vrL C Fo-No zjt• 
Pulv. coctacetin Fo-N? 25., Quinosc:ptyl, SuI_>e_rsept:yl Su. ·• 
racodin, Syn1pathonun1, Tetracor-Neocod, 1r1aseptyl, ~
tarnin e. - Szövődmények esetében,: Antilliotikumok -e; -
Ke1noterapeutikumok. 

Insuff, cordis: Jásd: Decon1pci:isatio. . 
Ischias: Acitopllosan, Algopyrin, Amydosan, Cofocmn, Demalgon 

Dolor, Eggosalil, Istopirin, Natr. sa!icy!., Peren1i.n, ~olybé, 
Pulv. antidolor. Po-No 20., Pulv. analp.;. E0-No 19., 
Rheopyrin, Steraigin, Tofanlid, Trifavit, Vitamin Bi. Vita
min B12. 

Klimakterium: Arnbosex, BeIIoid Dienoestrol, Giandubolin, Hi
bernal, Klilnovan, Mclipranün, Menotheosan, l\Iiluófolin, 
Syntcstrin. 

Kolpitis: lásd: Fluor albus. 
Kretenismus: Glutarec, Thyreoidea. 

Larl:ngitis: Codcin, Coderit, Hydrocodin, Istopirin, Oxycodon, 
Supracodin. 

Lenkaemia: .Arsotonin, Degranol, Leupurin, Prednisolon, Pil 
arsen. Fo-No 239. 

Lues: J\.-ledobis, Penicillin. 
Lvmphogranulon1a: Chlorocid, DegranoI, Prednisolon, Quinoscp

~ tyl, SuperseptyI, Triaseptyl. 
:11.falaria: Delagil, Cll!nin, Pentilen. 

irill.0us: N eoniagii01, -PeiiiCiiliD.;-Quinoseptyl, SuperseptyI, Tria
septyl. 

l\fastltis: QuinoseptyI, Peni.eillin-készítmények, Supcrseptyl, 
l\!astoiditis: Peniciliin-készítmények, Quinoseptyl, Superseptyl, 

Triaseptyl, . . 
l\Ieniére-tünet: Dea(!alon, Nautisan, Neotropann, Stigmosan, 

Troparin, . 
l\feningitfo epid.: Pe..'licillin, QuinoseptyI, Superseptyl, TebammaI, 

Ultraseptyl. 
11.:renorrhagia: AlcrofoIIín, Ergam, Ergor_netrin, Glar-'duco:pin, 

Neo-Gynofort, Extr. secal. corn. flUid. Fo-No 1;:,9. Vitap
Iex K . 

.iiletropatbia haemorrhagica: Ergan1, Extr. sccal. corn. fluid. Fo
No 259., Ergonie~in, GlanducorJ?i.I_J, ~eo-qynofo;rt. 

1\feteorlsmus: Atropin, Carbo n1ed1c1nalis, D1pankr1n, Gutt. 
carmlnat. Fo-No 244., Lukullin, Neocarbolax, Neo~ 
Troparin, Papaverin, Perparin, Troparin. 

lliurain; Algopyrin, Anlidozophen, Antineura!gica, Az~phenum 
coff. citr. Bai·banlid, Belioid, Coffein, Dernalgon, D1apbylI!n, 
Dienoestrol, Glandubolin, Hogíval, Istopirin, Kalmopyrin, 
J-{aril, Kefalgin, Nitron1int, PipolpI1en, Pulv. analg. Fo-No 
19., Pul\'. azoph. coff. citr. Fo-No 22., Redergmn, Ridol, 
Secadol. 

1\Iorphiuru into:s:Ieatio: }.'alorphin, Spiractin. 
:Uvalgla: Aciphen, Capsodcr1na, Amyd,osan, Cofocain, DemaJgon, 

- Demalgonil, Eggosalil, lslopirin, Natr. salicyl., Linim. am
mon. Fo-h'o 68., Peremin, Pulv. an'alg. Fo-1'.1o 19., Pulv_. com
binat. Po-No 26., Rbeopyrin, Steralgin. 

M:yoearditis: Atriphos, Dig'italis-készít1nények, Penicillín, Pred
nisolon, Pc.lsotyl, Vitamin B 1 és C. 

1'-fyopall:ia cordis: C~rhormon. 
lUl'xoedema: Th;)TC01ctea, 



Nephyritis: Diaphyllin, Digitalis-ké~zítrnények (Inf. digit. Fo
No 32., lnf. digit;. e. theobromrn, i:o-No 33„ Pulv. digi
thl'obr Fo-No 3o.), K-Strophantos1d. 

NephrolitW~sls: Demalgonil, Depridol, Dornatrin. Dolargan 
Gastropin, G~strobamat_, Gutt. 111ethylh01natrop. Fo-No, 
15., I-Iypanog.1n, Morphin, Neotroparin, Oxycodon, Papa
verin, Perpann, Pulv. antidolor. Fo-No 20., Ridol Steral
gin, Stig~osan •. Supp. spasmolyt. Fo-No 60., No-sPa. 

Nephros_is: Diaphylhn, 1-\:-Stropantosid, Prednisolon. 
Neuralgia: ~crtopho_s~n, Algoyrin, Cofocain, Deinalgon, Dolor, 

Eggosal1l,_ Istopir1n, IWmopyrin, Natr. salicyl., Polybé, 
Pulv, anhueuralg. Po~No 21., Pulv. barbainid comp. Fo
N? 23.,_ Puly. cod~cet1n, Fo-No 25., llidol, Steralgin Tofa-
m1d, ".:Itamin B, es B„, Trifavit. ' 

Neurasthenm: Andaxin. Arsotonin Belloid Etovaletta, DalgoJ 
Hovaletten, Legatin, l\Iedival~r, Neup'on, Polybrom, l\Iixt'. 
sedat. Po-No 166., Sevenaletta, Sir. phosphobrom. Fo-No 

, 1~8., Sol. co~fobrmn. Po-No 172., Trioxazin. 
Neuritls: Algopyrr!l, Barbmnid, Depridol, Dcn1algon, Dolargan, 

Dolor~ Polybe, Pulv. barbamid, comp. Fo-No 23., Pulv. 
CO!fib1nat. Fo-No 26., Rheopyrin, Steralgin, Trifavit, Vita
min Bu B,2 • 

Neurosis: Albroman, Andaxiu, Dalgol, Etovaletta, Frenolon, 
Gutt. valer: e. 1!1-enthol. Fo-No 161., Inf. valer. Fo-No 
162., Legatrn, Il11xt. sedat. Fo-No 166., l\íixt. sedat. comp. 
Fo-N? 167., Sal. b~ombarb. Fo-No 169,, Polybrom. Sol. 
brom1da Fo-No 110., Tinct. valer. spir. Fo-No 174„ Pil. 
valerosed. F-N.o 1~7., Sevenaletta, Spec. valer. comp. 
Fo-No 178., Tr10xaz1n, Valeriana comp. 

Nodus hae~orrhoidalis: Azulenol, Hemorid, Nodicid, Noditran, 
Poster1san, Supp. ad nod. Fo-No 106., Supp. haemorrhoid. 
Fo-No 107., Ung. haemorrhoid. Fo-No 125. 

Obesftas: Gracidin, Pondex, Thyreoidea. 
Obstipatio: Artin, Diotilan, E1nuls, ol. ricin. Fo-No 147., Emuls. 

paraff. c. phenolphth. Fo-No 148., Fenolax, Inf. sennae c. 
natr. sulf. Fo-No 149., Neocarbolax, ül. ricin. Fo-1\To 
150., Paraff. aromat. Po-No 151. Phenolphthalcin Pj.l 
lax. Fo-No 158., Purgo, Sir. Iax'. Fo-No 152., Pul.;.. pur: 
gat. Po-No 155., Pulv, sennae comp. Fo-No 157., Spec. 
fr:mg. comp. Fo-N9 159., Spec. Iax. Fa-No 160., Taxin, 
Vtdex. spasmus eseten: Papaverin, Perparin, No-Spa, Pulv. 
purgat. c. bellad. Fo-No 156., Troparin, Troparin comb. 

Oedema ca!'l1ialis (lásd: Decmnpensatio): Chlorurit Hypothiazid 
Fonur1t, Novurit. Urofort. ' ' 
- glottitis: Calcium chlorat„ Calcimusc, Noradrenalin 
Tonogen. 
- .QuJneke: Calciphedrin, Calc. chlorat., Epherit, Glandu
boli°:, Hcxoestr_ol, Hogival, Pipolphen, Sympathomim, Syn
testrin, Thyreo1ctea. Pl'ednisolon. 

Osteomalacia: Androral, ~alcimusc, Calcevit, Calc. chlorat., Calc. 
Iact., Caldea, GeroVIt, Emuls, ol. jecor. comp. Fo-No 232., 
~ran, calc. phosph. Fo-No 265., Nerobol, Nerobolil, 01. 
Je~or. ~o-No 234„ Pulv, calc. lactophosph. Fo-No 266. 
V1tanun A + Dg, Vitamin D 2• ' 

Otitis merdla: J?eacillin, Chlorocid sebhintöpor, Otogutt. boric, 
Fo-No 22:J., Otogutt. chloramphen. Fo-No 226., Otogutt 
peroxyd, Po-No 228., Otogutt, phenol. Fo-No 229,, Oto.: 
1p1tt. s1;1-lfamethyl thiazol. Fo-No 230., Penicillin, Promtcil~ 
hn, QUinoseptyl, Superseptyl, Triascptyl, Streptomycin. 
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OX~'lll'iasis: Ascaricid, Genticid, Klysm, hexylresorcin. Fo-No 
260., Piperescat, Ung. contra oxyur. Fa-No 123. 

Parametritis: Calcevit, Calcimusc. Calc. chlorat., Neotroparin 
Penicillin-készítmények, Glycerin. ichthyol. Fo-No 4.' 
Glob. ichthyol. Fo-No 11, Streptomycin, Quinoseptyl', 
Triaseptyl. 

Parkinsonisn1us: Lásd: Encephalitis, 
Pedieulosis: Neocupritox, Spars. antiparasit. Fo-No 102. 
Pellagra: Acid. nicotinicum, Nikotinsavarnid, Vitamin B-8 • 

Pemphigus: Dienoestrol, Glandubolln, Hogival, Hexoestrol, Nco-
perhepar, Polybé, Pred,nisolon, Exachtin. 

Periearditls: Digitalis-lcészitmények (!), Hydrocodin, Natr. salyM 
cil., Prednisolon, Supracodin, Vitamin C. 

Perito1Jitls: Penicillin -k észi tmények, Pulsoty I, Quinosepty l,Strey
to1nycin, Superseptyl, Sympathomim, Tetran, Chloroc1d. 

Pernio: lásd: fagyás. 
Pertussis: Cholorocid, Expcctin, Gutt, expcct. Fo-No 201., 

Hydrocodin, Pertussis vaccina, Supracodin, Spec. contra
tuss. Fo-No 209„ Tctran B, Tetrinfan. 

Pharyngitis: Codein-Stibium, Coderit, Fag:ifor, Germicid, Glyco
sept, Istopirin, Gargarism. chlorof. Fo-No 218., Kalmopy
rin, Naphazolin, Natr, salicyl. 

Phleomone: Burofix, Chlorocid sebhintőpor, Penicillin-készít
mények, Tetran sebhintőpor. 

PlcUI'itis sleca: Eggosalil, Natr. salicyl„ 
- exsudativa: Calcimusc. Calcevit, Calc, chlorat., Chloru· 

rit, Novurit, 
- purulenta: Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Super

septyl, Ultraseptyl, Streptomycin. 
Pneumonia: Calcevit, Chlorocid, Penicillin-készítmények, Pul

sotyl, Quinoseptyl, K-Strophantosid, Salvoseptyl, Super
septyl, Sympathornim, Tetran B, Triaseptyl, Vitamin C. 

Polyneuritis: lásd: Neuritis. 
Prostata carchnona: Dienocstrol, Glandubolin, Syntestrin, 

-hypertrophia: Andoral, Retandrol, Syntestrin. 
Prostatitis: Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Superseptyl, 

Triaseptyl. 
Prurigo: Dehistin, Arsotonin, Calc. bromat, Chlorocid-I-I, Per· 

nuvin, Pipolphen, Strychnotonin, Suprastin, 
Pniritus: Calcimusc, Calcevit, Calc. bromat .• Calc. chlorat, Die

noestrol, Glandubolin, Hibernal, Iiexoestrol, Bogival, Hyd
rocortison kenöcs, Legatin, Polybrom, Prednisolon kenöcs, 
Prednisolon J kenőcs, Syntestrin, Spir. salic. Fo-No 90., 
Susp. sicc. Fo-No 93., Susp. zinc, aquos. Fo-No 94., Ung, 
ad prurit. Fo-No 113„ Ung, anaesth. Fo-No 115., Ung. 
contra dolor. Fo-No 122„ Ung. refrig. Fo-No 133. 

Psychasthenia: Glutarec. 
Psyr-hosis~ Andaxin, Dalgol, Hibernal, Hirepin, Frenolon. 
Pyelitis: Cocrularnio, I-Iexamethylentetraminum, Penicillin-ké-

szitmények, Quinos0ptyl, Salvoseptyl, Spec. uvae ursi Fa-No 
146„ Tetran, Urocarmin, Vestin. 

Rachitis~ Calcium Iaclicum, Caldea, Gran. calc. phosph. Fo-No 
265., Emuls. ol. jccor. Fo-No 231., Emul. ol. jecor. comp. 
Fo-No 232., ül. jecor. Fo-No 234., Pulv. calc. lacto
phosph. Fo-No 266., Vitamin A + D2, Vitamin D2. 

Raynaud-kór: Acid nicotinicum, Ambosex, Akrofollin, Atriphos, 
Dienoestrol, Enterotonin, Glandubolin, Hogival, Papaverin, 
Syntestrin, Tolazolin. 
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1teconvalcscl:lnda· Arsotonii'.I, Fercupar, Emuls. -ol. jecor. Fo-1"1'0 
231., FerropÍex, Gerovit, Nerobol, Ner~bol.ctta, . Nero?olil, 
OI jecor .Fo-No 234., Pil. arsen. Fo-No 238., Pll. ton1sans 
Fo

0

-No 241., Polybé, Strichnotonin, Vitamin B1 és e, Poly-

vitaplex. h A . h C d E ai·1 Rheumath;mus: Acitop o;an, crp. _en, aps_o _ erma, , ""ggos. 1, 
Linin an1mon. Fo-No 68., .i\1Ixt, antirhcum. Fo-No 69., 
Opod~IJ.ok Prednisolon, Pulv. antirheum. Fo-No 72., 
Pulv Pcte~si Fo-No 73., Rheopyrin, Rheosolon, Sol. sul
fw·at: pro baln, Fo-N<? 70., Sp}r .. an!irhewn. Fo-No 71„ 
Szalicilátok, Ung. ant1rheu1n. I·o-No 14. 

Rhinltis: Calcü11.11sc, C.alcevit, Calc~u1n chlorat. Calcium Iact. 
Dehistin, l-f1slazolin, Naphazolin, Nasogutt. argent. prot. 
Fo-No 212, Nasogult. ephedr. Fo-No 213., Nasogutt. zinc. 
Fo-No 215., Pernovin, Prednisolon, Suprastin, Tonad.:rhi, 
Tonogen, Ung. nasal. Fo-No 216., Ung, nasal, comp. 
Fo-No 217. 

Röntgen esümör: Acid. nicotinic, Neoperhepar, Vitamin Bi, 
Polybé. 

Scables: Linim. scabicid. Fo-No 80„ Ung. sulfurat. flav. Fo-NO 
138. 

Scarlatina: Penicillin-készítmények, Supracillin, ·vörheny-szérum. 
Se1erasis-1nultiplex: Mydeton, Neoperhepar, Nicotinsavamid, 

Vitainin E. 
Scorbut: Rutin, Rutascorbin, Vitamin C és D. 
Se11sls:- Penicil!in-késútinények, Quinoseptyl, Superseptyl, Sirep-

totnycin, Tetran, Triaseptyl, Ultraseptyl. _ 
Shock: Coff. natr. benz„ Corediol, Exacthin, Noradrenalin 

Prednisolon, PulsotyI, Sympathomim, Tctracor, Tonogen: 
Simonds-kói': Decosteron, Prednisolon, Exacthin, Choriogonin. 
;Seborrhoea: Spir". salie. Po-No 90., Spir. salic. e. resorcin. Fo

No 91., Sterogenol, Ung. hydrarg. suli. Fo-No 127., Ung. 
ichthyolsalic. Fo-No 128., 

Soor: Gargaris1n. chlorogen. Fo-No 219., Glycerin. horax. Fo-
No 77. _ , 

Spasinoph~'lia: Calcimusc., Calcevit, Calcium chlorat., Calciurri 
lact., Enunuls. ol, jecor. Fo-No 231., Emmuls. ol jecor, 
eomp. i:-o-'.'l? 232., Sol. chloral. hydr. pro infant. Fo-No 
171., V1tan11n D,. 

Sprue: Folsav, Neoperhepar forte, Nikotinsavamid, Vitamin Bu. 
Sterilitas: Dienoestrol, Glandubolin, Glanducorpin ( + Thyreoi

dea), Hogival, Syntestrin, Vitamin E. 
Stomatitis: Acidum nicotinicum, I-Iyperol, Sol. xanthacridin. Fo

No 221., Spir. chamom. Fo-No 222., Tinct. adstr. Fo-No 
223., Vita1nin C. 

Sirihilis: lásd: Lues. 
Szülés: Fájdalo1n-csillapító: Dolargan, Steralgin, - Fáj:iselö.; 

segítés: Chinin, Glanduitrin, Oxytocin, - Vérzés-csillapitás: 
Ergam, Ergometrin, Neo-Gynofort. 

Tabes dorsalis: l\fedobis, Pyrago, Stryehnotonin. 
Tachycardia paroxysmalh: Atripllos, Carditoxin, Chinidin Chl-

nin, Digitalis-készítn1ények, K-Strophantosid. ' 
Tenes1nus: Dolargan, Dolofort, Domopon, Neotroparin, Papave

rin, Steralgin, Ridol, Oxycodon, Troparin comb, 
Tetanin: Calcimusc, Calcevit, Calc. chlorat., Relaxil-G, Vitamin 

D„ l{lysm. ehloral. Fo.:~..:o 163. 
Tetauus: Etoval, Relaxll-G, Sevenal, Klysm. chloral. Fo-No 

163„ Tetanusz-szérum. 
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'l'hrombopenla: Folsav, Vitantln C: és K .. 
l'hroiubopblebitis: ~ivelin, Hep:::nn kenőcs. 
Thr mbosis• Heparin, Sy11cwnai. hln S enal 

~eorona;ia: Atriphos, Atropin, Etoval, 1:l:orp U.'Il, ev • 
K Strophantosid, Syncun1ar. . th 

Tb omliosis eerebri: Aljodan, Intrajod, Jódpapaver1n eosan, 
's l kal jotl Fo~No 47. T 

-
0

: • • liI n 'perol, Gargarism. chlorogen. Fo-N.o 
Tons~l~~· I~t~g~~~1 , '1{al~nopy~in, Penicillin-készitn1ények, Qui-

, t 11 Superseptyl Tr1aseptyl. . 
nosep is' flrror" BoragÍn I-:lexetidin, Sterogenol, Sulf~:v::i,gm. 

Trlch~r::::i~is: l{e~loterápiá~a: Cycloserir.i-, Isonici~, Phtyson, 
Tube~ razinamid, Rigenicid, Streptomye111, Tebarn1nal. 

rÍzadás ellen: ~tropin, Gas.tropin, Gutt. methylhomatrop 
comp. Fo-No 1n., Novatrop1n, . . G tt tl 'l 
Köhögés csillapító: Codein, Coder1t, Dtacodon, u ; ae 1} -
mor h. F~-No 13., Gutt. codein, Fo_-No 14., .. NoscaJ?lll. 

T\ hus a~dominaUs: A1nid.ozophcn, Chlorocij., Gerrruc1d, Tettan, 
.'P Vitamin C. Supp. arrudozoph. Fo~No 2t. 

m s corncae- Noviform, Noviform~Zinc, . 
~cruris: A~ulenol, Oculent„, tolazol F.o~No 195., ~~st. JeCor. 

Fo-No 108., I-Ieparin kenoes, Predn1solon-J, kcno~s, Pyro
chol Ela"tosan-pólya, Ung. anacsth. Fo-No 11a., Ung. 
cont'ra dolor. Fo-No 122., Ung. tolazol. Fo·t:Jo 140., 

-ventl'icrrli: Alum. hydroxyd., A1nb?sex, Bellaf1t. Belletl?val, 
Dienoestrol, Gastroba..·nat, Gastropin, Glan~ubolln, Hog1v~l, 
Neopepulsan-duplex, No-Spa, Neotropann, NovatropNn, 
Papaverin, Pepulsan, Perparin~ Pulv. alcal. S· bellad. Fo- .o 
249., Syntestrin, Susp. ~na~~th. f'.o-No 1 t ., Pulv. ant1-
s ast. Fo-No 53., Tropann,_ l roparm. comb. 

Urtieri-ia: Calcilnusc, Calciphedrin, Ca.Icevit, C~lc. chlora~. Calc~ 
Jact Dehistin Pernovin, Predntsolon, P1polphen, uprg: 
tin 'Susp sicc.' Fo-No 93., Susp. zinc. aquos. i:o-No · 

UrethriÍls sim'plex: Coeru~amin, Hex3:1llethylentetrannn, Tetran 
B, Quinoseptyl, V.e~ti:i-, Uroc;arm111, 

-gonorrhoica: Pen1cilhn, QUinoseptyl, Salvoseptyl, Super
septyl, Triaseptyl. 

Varfoositas: Tron1bogen, Eiastosan-pólya,. 
Vizelet~fcrtötlcnítés: l:lexamethylentetram1n, Salvoseptyl, Uro-

carmin, Vestin. hl t Fib tan 
Vérzéscsillapítás: Calci;;vit, ~alci_musc, Calc. e ora „ ros , 

Rutascorbin, Rutin, V1tam1n. C és l{. 
Vitium eordis: lásd,: Decompensat10. 
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GYÖGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK 

ACEDOXIN K. GY. 
inj., tabl. 
Összetétel: 1 amp, (2 ml) 0,2 mg acetyldigitoxint, 

1 tabl. 0,2 mg acetyldigitoxint tartalmaz. 

XIV. l 
'i 
I' 

Javallatok: A keringési elégtelenség (kardiális dekompenzá-
ció) helyreállítása és a kompenzáció fenntartása, · ;Í 

Adagolás: A kompenzáció hel)TCállítására az első (esetleg j 
második) napon nagyobb adag - 2-3ampulla i. ven., illetve 
3-5 tabletta - alkalmazható, amit a következő napokban 
akkor is helyes csökkenteni, ha toxikus jelenség egyáltalán 
nem mutatkozik, A helyreállított kompenzáció f enntarlására 
általában napi 1/ 2 -3 tabletta szükséges. - Az Acedoxin 
mellékhatásai megegyeznek más digitalis készítmények 
mellékhatásaival (étvágytalanság, hányinger, látászavarok, 
bigeminia, bradycardia). Az ingerképzést és az ingerveze· 
tést kifejezetten csökkenti. 

Megjegyzések: +~ SzTI{ terhére szabad,on rendelhető. -
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 x 2 ml amp. 8,50 Ft, 100 x 2 ml amp. 128, -
Ft. 
40 tabi. 11,- Ft, 250 tabi. 49,60 Ft. 

ACIDUl\1 NICOTINICUM K. Gy. 
inj., tabl. 

XVI/XXXI. 

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,025 g acid, nicot.-ot, 
1 tabi. 0,05 g acid. nicot.·ot tartahuaz. 

Javallatok: Érspazmusok, migrain, szulfamidok detoxiká
lása, fagyás, anaciditas, sclerosis multiplex. 

Ellenjavallatok: Vérzésre \raló. hajlamosság, haemorrhagiás 
diathesis. 

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 ampulla s. cut„ ' 
i. musc„ i. ven„ vagy háromszor naponta 1 tabletta. i . 

l\.'[egjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. . 1 
Csomagolás: 20 tabi. 2,90 Ft, 100 tabl, 7,30 Ft, , 

5 x 5 ml amp. 15,20 Ft, 50 x 5 ml amp. 88,90 Ft. 

ACIPHEN Ch. 
kenőcs 

VI/XLIII. 
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Összetétel: 1 tubus (20 g) 2 g diaethylanlln, salic.·ot tartal
maz, lemosható kenőcsben. 

Javallatok: Krónikus polyarthritis (rheumatoid arthritis), 
egyéb arthritisek és tendovaginitisek, arthrosis, myalgia. 

,.L-- --··------·- ·-·. 

Spondylosishoz és spondyl:trthrosishoz csatlakozó neural
giál~ stb. 

All•aln1azás: A fájdalmas területet meleg szap:panos vízzel 
Jemossuk, szárazra töröljük és a kenőccsel vekonya~ be
dörzsöljük naponta 1-2-szer. Akut gyull~dás eseten a 
bekent bőrfelületre vizes párakötést, krómkus gyulladás 
esetén csak száraz (flanell) kötést alkalmazzunk. 

'.ii:Pf;~egyzés: SzTI{: terhére szabadon rendelhető. 
Csonrn.í.!Glás: 1 tubus (20 g) 5,40 Ft. 

AC!TOPHOSAN K. Gy. 
tabl. 

VI. 

üsszetét(ll: 1 tabi. 0,27 g phenocbinolincalc„ 0,25 g acid. 
acetylsal., 0,07 g calc. carb.-ot tartalmaz. 

Jin1al!atok: Influenza, bronchitis, tonsillitis, neuralgiák, 
polyarthritis, rh~uma, köszvény. 

Adafiol:ís: Háromszor napjában 1·-2 tabletta. 
l\Ic;:;Jegyzés: s:~ SzTíC terhére .szahado~ r?n~ell1~tő. Lejárati 

idő: 2 év. 10 tabletta orvosi vény nclkül iS kiadható. 
Csomagolás~ b. 20 tab1. 8,- Ft, b. 100 tabi, 40,--: Ft. 

AETHER AD NARCOSilli Ch. 
Összetétel: 1 üveg 100 g aether ad narc.-ot tartalmaz. 
JavaUat: Narcosis, 

I. 

Thieu3egyzis: SzTK terhére szabadon rendélhető. Lejárati 
idő: 2 év. 

Cso1uago!Ss: 1 üveg (100 g) 23,30 Ft. 

AGATIIEO§Al"IJ E. Gy. T. 
drazsé 

XVI. 

Összetéf.el: 1 drazsé 0,25 g theobromin„ 0,02 g phenobarbitu
. ral., 0,005 B pentaerythrit·tetranitrat.-ot tartalmaz. 
Jal.'alfa.\ok: Angina pectoris, stenocardia, arteriosc1erosis, 

neurosis cord.is. 
Adanolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
l\'l:egjegyzés: *' SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagoliis~ 20 drazsé 9,40 Ft. 

AKROFOLUN Ch. 
olajos inj. 1 és 5 mg 

XXXIV. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1, ill. 5 mg oestrol. _:pr~p.-ot tartal
maz (1 mg 10 OOO NE, 5 mg 50 OOO NE tuszohormonnak 
felel n1eg), 

Jayfillatuk: Ovariális hypofuncüon alapuló menstruációs 
zavarok amenorrlloea, castratio, ·clirnax, dysmenorrhoea, 
steriliÍ:R~, abortus habitualis, depressio, frigiditas, ovariop
riv arthritis és pruritus, psoriasis, acne rosacea, ulc. ventr. 

3 Gyóg"Yszerkészítmények 
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_ét:_-duód., etÍdarteriitis oblitera11"· stenocardia, Raynaud4 

1iót. 
/:_:J~-_-,_: __ --._-_- _- :, __ df'\'iCÍuális pruner amenorrhoea: az első 2 hét 
.:'.?} :- ~5 Illg i. gJ.;_t., utána Glanducorpin. Sec. amenor-
;~;~1;- _ --. 55-.25 Jllg. qumax: 1 mg 2 naponként a panaszok 
--'_> n~'éig.-Hgpopfasids menfar. zavarok: a ciklus első felé-

:_L'.< '-ben 2-3 naponként 1 mg. . 
- · --!f~nJegyzések: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 

:Csoinugolás: b. 5X1 mg amp. 11,- Ft, b, 50X1 mg amp. 
110,- Ft. 
b. 5x5 mg amp. 23,90 Ft, h. 50x5 mg amp. 239,- Ft. 

AKTEDRON Ch. 
inj., tabi. VII. 

Ös~zetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg benzpropamin, phosp.-ot 
.t tabl, 5 mg henzpropamin. phosp.-ot tartalmaz. • 

Javall~tok: , Fokozott szellemi vagy fizikai teljesítmény ki
váltasa, faradékonyság, kimerültség, nervosus és climaxos 
depr:essio, elmeza':ar depressziós szaka, enyhébb melan
choh::i-, nar~oleps1a, . altatószermérgezés, alkoholizmus 
morfmelvonas, enures1s. ' 

Ad~golás: Reggel vagy délelőtt étkezés után 1-2 tahl., ill. 
1~~dl. amp. s. cut. Alkalmazása délután vagy este kerü-

l-iegjegyzés: ~ @ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5x1amp.630 Ft 

10 tahi, 2,20 Ft. • . 

AKTOPROTIN. Ch. 
inj. XXXIX. 

Öss(5etmlóro)I5: 1 .!;l-~P· (1 ml) 0,06 g easein.-ot tartalmaz. 1 amp. 
-szorös hatóanyagmennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Fertőzéses b?r-, .urogenitalis-, fül-, női és szem~ 
betegsé~ek, ul~us yentr1cul!, .tahes, paralysis progr., ízületi 
reum:itlZm.us, rschias, neur1tis, neuralgia, obesitas. 

Ad~golas: Individuális. Akut esetben kezdő adag izomba 
k7~-1 ml, krónikus esetben 2-5 ml hetenként 2-sze-.. Egy ura 10-12 inj, " 

Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető 
Cs7~~o~t= h. 5 X 1 ml amp. 7 ,30 Ft, b. so" x 1 mI amp. 

h. 5x5 mlamp.16,- Ft, b.100x5 ml amp. 320,- Ft. 

ALllROMAN Ch. 
tabl. II. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,50 g hromvalerocarh.-ot tartalmaz. 
Javallatok: ~edatiyum, enyhe hypnoticum. Gyermekeknek is 

~dhat<;). N;uros1s •. al~?hopzmus, clim.a.x-szal kapcsolatos 
alamgerleken~ ség, k1merilltsegen, az idegrendszer izgalmán 

puió alvászavar, pruritus, fülzűgás, _ 

Adagolás: IIHnt sedativum: naponta 3 X 1 tabletta; mint 
hypnoticum: 2-3 tabletta lefekvés előtt. Csecsemőnek: 
0,05-0,1 g, 2-3 évesnek: 0,1-0,2 g. 

Illegjegyzés: '*" SzTK terhére csak barbitursav származéko
kat nem tűrő betegek részére rendelhető. Közgyógyellátás 
terhére nem rendelhető. 5 tabl. orvosi vény nelkül is ki
adható. 

Csomagolás: b. 20 tahi. 16,- Ft, b, 100 tabl. 80,- Ft, 

ALGOPYRIN Ch. 
inj., tabl. 

VI. 

összetétel: 1 amp. (2, ill. 5 ml) 1, ill. 2,5 g novamidazoph.-ol, 
1 tabl. 0,5 g novamidazoph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: 1'\Hndennemű fájdalmas állapot, még a legheYc
sebb fájdalmak is. (Epe- és vesekólika.) ízületi és izon1-
rheurnatismus, lum.bago és ischias. Neuralgiák, meghűlé
ses betegségek. 

Adagolás: 3-4-szer naponta 1-2 tabletta, vagy 1-2-szer 
naponta 0,5-1-2 ml i.- musc. Heves fájdalmak esetén 
5 ml i, musc., görcsös fájdalmak esetén (kökólika) 5 ml i. 
ven. 

Megjegyzések: SzTK terhére csak abban az nsetben rendel
hető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését m:ís 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: b. 5 X 2 ml amp. 24,20 Ft, b. 100 X 2 nlI amp. 
484,- Ft. 
b. 5 x 5 ml amp. 42,80 Ft. 
10 tabl. 13,10 Ft, 100 tabl. 114,40 Ft. 

ALJODAN Ch. 
tabi. 

XVI. 

Összetétel: 1 tahl, 0,25 g aethylium jod. allophan.-ot ( = J 
49 %) tartalmaz. 

Javallatok: Arteriosclerosis, encephalitis, chron. bronchitis, 
scrophulosis, stenocardia, ólommérgezés, alkoholizmus, 
lues III. és IV. stad„ hipofunkciós struma. 

Adagolás: Naponta 3-4x1-2 tabl. 
Megjegyzés; SzTK terhére csak abban az esetben rendel

hető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: h. 20 tahl. 10,50 Ft. 

ALSOL E. Gy. T. 
kenőcs 

XLIV. 

s• 

Összetétel: 1 tubus (18 g) 0,27 g a]um. acet. tart. bor. sol; 
(AL,03 = 23,4%, H 3BO„ = 1 %)-ot tartalmaz, vazelin 
típusú kenőcsben, 1 tubus ( 45 g) 2,5-szeres hatóanyag
mennyiséget tartalmaz. 
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Ja:~~tok: Enyhén antiszeptikus, adstringens hűsítő ke

Adagolás: Külsőleg. 
1\Iegjeg~'zés: SzTI{ terhére csak abban az esetbe -d l 

hető, ha az adott esetben a beteg gy_ógykezcié !:11 8
. -

-;- szabadon rendelhető - gyógyszer m gf 1 l"se mas 
biztositaná. - Közgyógyellátás terhére n:m e :e~~~lh~~p 

Csomagolás: 1 t_ubus (18 g) 5,80 Ft, 1 tubus (45 g) 8,50 p;: 
AI,U~HNIUM HYDROXYDATUM E Gy T 

tabl., por · · · XXI. 
Összetétel: 1 tabl. 0 5 g al h dr hydr.-ot tartalm~. um. Y .-ot, 1 doboz 100 g alum. 

Jad::i~tok: I-Iyperaciditas, p~osis, ulcus ventriculi et duo4 

Adagolás: Étkezés előtt és tá 
a tablettából 2-2 darabot jól r.fueag 1orbóll 1 klnié~hegynyit, 

:n.I • é r gva enye 
· egJegyz s: SzTK, terhére szabadon rendelhető ' 

Csomagolás: b. 50 tabl. 9 _ Ft • 
b. 100 g por 9,90 Ft. ' - ' 

AMBOSEX K. Gy. 
subling. tabl. XXXIX. 

Összetétel: 1 tabi o 004 . 
testosteron.-ot iariaim~g aethyniloes?"ol., 4 mg methyl-

Javallatok_: Klimaxos k 1 r · 
!Jypophysaer kache~~:aro1/· { imaxos arthrJ~is, frigiditas. 
mvoluciós melancholia 'klim~axos tit!J-ó~'agmcontinentia. 
porosis senilis, otoscler'osis -Raynos a~d ~~ efo

1 
rmans, osteo- _ 

et duodeni. , ' - or, u cus ventriculi 

Adagolá1n Naponta 2-4 suhlingualis tabletta. 
Megjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető 
Csomagolás: 20 tabi. 6,20 Ft, 100 tabi. 23,- Ft. . 

AMIDOZOPHENUM Ch. 
tabl. 0,1 g. és 0,3 g VI. 

Összetétel: 1 tabI. o 10 g ill 0 30 . J all ' • · • g anudazoph.-t tartalmaz 
av a!ok: Antipyreticum és analgeticum. ' 

AdagoJas: Naponta 3 x l tabl. 
Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető 
Cs28,~o~~: b. 10 tabi. 0,1 g 2,80 Ft, b. 10Ö tabi. 0,1 g 

b. 10 tabl. 0,3 g 5,50 Ft, b. 100 tabl. 0,30- g 55,_ Ft. 

AM~IONIA párna Il. XIII. 
Összetétel: 1 pályázott am 1 1 ammoniac) tartalmaz. p. m ammon, sol, 10 %-t (liqu. 

Javallat: Ájulás esetén elsősegélynyújtásra. 
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Adagolás: Szükség esetén 1 amp. tartalmát belélegeztetni. 
l\-'Ienienyzés: SzTl{ terhére szabadon rendelhető. 
csomagoiás: b. 3 db 3,- Ft, b. 6 db 6,- Ft, b. 12 db 12,- Ft. 

AM~lONIUM CHLORATUM E. Gy. T. 
intestinosolvens drazsé 

XXV. 

összetétel: 1 drazsé 0,5 g ammon. chlor.-ot tartalmaz. 
Javallatok: A Hg-vegyületek vizelethajtó hatásának foko-

zására. A vizelet savanyítására (spasmophilia, -tetania 
stb.). 

Adagolás: Naponta 6X1-4 drazsé. 
l\legjegy:T.és: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 20 drazsé 8,70 !?t· 

AJllYDOSAN B. i 0 
inj. 

VI. 

összetétel: 1 amp. (10 ml) 0,544 g phenochinolinnatr„ 0,25 g 
amidazoph., 0,25 g natr. salic.-ot tartalmaz. 

Javallat: Rheumatismus. 
Ellenjavallatok: Májmegbetegedés, icterus, vesemegbetege

dés. 
Adagolás: Naponta 1 amp. i, musc. vagy i. ven. 
:Me11!egyzés: >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. Az oldat 

gyengén sárgás színe nem kifogásolható. 
Csomagolás: b. 5x 10 ml amp. -16,40 Ft, b, 50X10 ml amp. 

164,- Ft. -

AMYLNITRIT párna E. Gy. T. XVI. 
Összetétel: 1 (pólyázott) amp. gtt. III. amyl. nitros.-ot tar

talmaz. 
Javallatolc Angina pectoris, spastikus migrai.n, heveny agJ'i 

anaemia, kokainmérgezés esetén elsősegélynyújtásra. 
Adagolás: Külsőleg. A párnába csomagolt ampullát össze

törni és a gőzt belélegezni. Szükség esetén Yz-1 óra múlva 
ismételhető. 

l\Iegjeg~rzés: >I~ SzTK terhére szabadon rendell1ető. Hyperto· 
nia esetén collapsust okozhat ! 

Csomagolás: 5 db 9,10 Ft. 

ANASTHIM K. Gy. 
inj. 

XVII. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,6 NE hypophys. p. post. extr„ 
0,5 mg adrenal.-ot tartalmaz. 

Javallat: Asthma bronchiale. 
Adagolás: Roham eseté2 Yz-1 ml s. cut. vagy i. musc. 

Legfeljebb naponL.'1 3-szor. 
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l\!cgjegvzések• >t< .r~ SzTK terhére csak abban az esetben 
rendclhető ' ha 8Z adott esetben a beteg gyógykezelését 
más _ szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. - J{özb'YÓgycllátás terhére nem rendelhető. 

Csoinagolás: h. 5x1 ml arup. 20,70 Ft, b. 100x1 ml amp •. 
414,- Ft. '"--,. 

ANDAXIN E. Gy. T. 
tabl. 

IV. 

összetétel: 1 tabl. 0,2 g 2-niethyl-2-n-propyl-1,3-propandiol
dicarbamat.-ot tartalmaz. 

Javall8;tok: P.szichoneur9~ik:us félelmi . állapot, psycho
pathm, konfhktus-reakcrok, neurastherna, neurosis endo
gen depr~~s!o, vegetatív és pszichotikus dystonia, ~lectro
shoek elo~t1 félelemérzés. - Izomrelaxánsként rheuma
tismusban, piramidális spasmusban. 

Adagolás: 3-szor naponta 1-2 tabletta. Altató ada<tként 
lefekvés előtt 2-3 tabletta. "' 

Megje,t;Jyzés: >t< SzTI{ terhére csak abban az esetben rendel
heio, ha az adott esetben a beteg gyógykezeléset más 
- szabadon rendelhető - .gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: b. 20 tabi. 15,- Ft; b. 200 tabl. 150,- Ft. 

ANDRORAL K. Gy. 
sublingualis tabl. XXXIV. 
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Összetétel: 1 tabl, 10 mg methyltestosteron.-ot tartahnaz. 
Javallatok: . liypogenitalismus masculinus, eunuchoidismus 

kr;yptorclusmus, castratio utáni kiesési tünetek későÍ 
pubert_as, férfi climacterium és kísérő pszichés tÜnetek 
p~tentra-z_avaroJ;c ~gyes alakjai. Prostatahypertrophia. -' 
l\"-astodynrn, kron1kus mastopathia, endometriosis puber
tas praecox, climax-~avarok, carcinoma manuUae. _ 
Egyeb„ nem. hoi:-i;nonáli.s e~~detű megbetegedések: angina 
pectori~, periférias ~er1n.~es1 zavarok, ulcus ventriculi et 
du~den1, o~teopor~s.1s, csokkent callus-képződés, acne vul
garis, pruntus senilis. 

Ell?i;iJava!latok: Prostata-carcinoma abszolút ellenjavallatot J,epez, 

Adaflolás: Androgen-terápia céljaira általában naponta 1-2 
tabletta, prostatah;ypertrophiában napi 1-3 tabletta 
1\J~na ~arcino~ban napi 3-5 tabletta 8-10 hétig~ 
ruűtct ntan, ma,id az adagolás napi 1-2 tablettára csök
~cnt!1ető. E&yéb javallatoknál a szükséglet szerint indivi
duálisan napr 1-2 tabletta. 

:iiiegjegyzésel.r: + SzTIC terhére szabadon rendelhető. Emlő
rákból kiindult áttételes csontrák esetében a megyei 
i;inkoló~.us_ (Bud~pesten: Onkológiai Gondozók főorvosai) 
al~al k1allitott ven}'en, vagy az általuk engedélyezett, alá
irasukkal, bélyegzolenyomatukkal ellátott szakorvosi kör
ze"l;i stb. orvosi vényen térítésmentesen rendelhető. 1\1Índen 
ruas m~gbete~edés esetében térítésköteles, illetőleg csakis 
a 4ű/9n8. (Eu. I{, 19.) Eü. M. számú utasítás 6. §-ában 

említett esetekben rendelhető térítésmentesen. - Apbro
disiacumként az SzTK terhére nem rendelhető, 

csomagolás: 20 tabi. 10,10 Ft; 100 tabi. 43,60 Ft. 

M-rAETHYL Ch. LII. 
tabl. 
összetétel: 1 tabl. 0,5 g tetraaethylthiuramdisuliid.-ot tar-

talmaz. 
Javallat: Alkoholisták elvonókúrája. 
Adagolás: Egyéni, csak gyógyintézet javaslata alapján. 
Megjegyzések: +. Gyógyintézetí ápolás alatt J!em álló bete-

gek részére csak abban az esetben rendelheto, ha az Ant
althyl elvonókűrát ehne-, illetőleg ideggyógyintézetben 
kezdték meg, továbbá, ha a gyógyintézet a gyógyintézeti 
ápolás befejezése után a kórházi zárójelentésben az elvonó· 
kúra folytatását javasolta és vállalta, hogy a gyógyintéze
ten kívüli elvonókúra tartama alatt a beteget rendszeresen 
ellenőrzi, 

A gyógyintézet az Antaethj~~ elvonó-kúra tpváb~folyt<1;~
sának javasolása esetében koteles a kórházi záróJelentese
ben egyben a rendelendő Antaethyl gyógyszerkillönleges· 
ség mennyiségére és adagolására vonatkozó javaslatát is 
feltüntetni. Az állami egészségügyi szolgálat orvosai az 
Antaethyl gyógyszerkülönlegesség .rendelésénél a ~ógy
intézet javaslata szerint kötelesek eljárni. A gyógymtéze
tek a betegnek a gyógyintézeten kívüli elvonókúra tartama 
alatti ellenőrzésébe a területileg ille'tékes ídegbeteggondo
zót bevonhatják, SzTH: terhére csak kivételesen, az eset
ben rendelhető, ha az elvonókúrát gyógyintézeti osztályon 
kezdték el és a kúrának rendszeres ellenőrzését gyógyinté
zet vállalta. A vényre az orvos köteles rávezetni: „A szük
séges ellenőrzést gyógyintézet vállalta." 

Csomagolás: 20 tabi. 24,10 Ft, 250 tabi. 266,20 Ft. 

ANTINEURALGICA E. Gy. T. 
tabl. 

VI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,05 g coffein, 0,20 g amidazoph. 0,30 g 
phenacetin.-ot tartalmaz, 

Javallatok: Fájdalmak, neuralgiák, láz. 
Adagolás: Naponta 1-3x1-2 tabletta. 
J!egjegyzések·: SzTI{. terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: h. 10 tabi. 7,50 Ft. 

AQUA DESTILLATA K. Gy. 
pro inj. 
Javallat: Oldószer. 

LIV. 

l\iegjegyLések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10x5 :ml amp. 15,- Ft, b. 100x5 ml a1np. 

150,- Ft, 
b. 10 X10 ml amp. 19,20 Ft, 100 XlO íni amp. 192,- Ft. 
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1. 

xxx. 
1; '"''''' 
t· _;;,-, __ :- (t 4 ml) o;os g n~tr. methylarson.-ot, 
-;.:n:m~Íc. fuetJJylar~~n.-oL tartal'.11az. , 

<:.:---.-- ülönféle anacmrnk! lcukaeI11:1a, reconvace~ccu
ura_:iierrla, Basedow-kor, malana, tbc, psoriasis, 

::-~uber, eccema chron, 
- -- ~ . Naponta vagy másodnaponként -1 amp. s. cut,, 

,___ :-~vihl. emelkedő adagolásban, Yagy hosszabb időn át 
:+1- onta 3-szor 1-2 tabl. Gy~rmekadagok naponta: 10-

_.;;<-<<-~péves· 1-6 tabl., 5-10 eves %-4 tabl.,,_l-5 éves: ·;--:~·<::<:-%-3 t~I. emelkedő adagolásban, ~ 
·ilfegjegyz:és: >!< >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 X 1,4 ml amp. 19,70 Ft, 100X1,4 ml amp. 

98,50 Ft, 
-100 tabl. 4,50 Ft. 

ARTIN E. Gy. T. 
drazsé XXIV. 

összetétel: 1 d~az~é 16 mg aloin., 32 n1g pl~enolphth., 4 mg 
extr. strycJuu. sicc„ 2,4 mg, extr. bellad. s1cc., 4 ing ipeeac, 
rad.-ot tartalmaz. 

Ja\'allatok: A.kut és krónikus obstipatío, 
Adagolás: Este lefekvés előtt 1-3 drazsé. 
I\'Iegjegyzések: SzTI{ terhére szabadon rendelli:ető. 
Csomagolás: b. 20 drazsé 3,20 Ft, b. 60 drazsé 9,60 Ft, 

ASAROPECT K. Gy. 
, cseppek XVII. 

Öss~etéteI: ~ µveg (25 ml) 5 mg aethylmorph. hydrochlor„ 
2<J mg chlnm. hydrobrom„ 25 mg ephedr. has., 50 mg 
n;i.ethyl, p. oxyb~nz„ 0,15 ml acid. hydrochior, concentra
tiss„ decoc. asan. europ. herb. (0,5: 25} ad 25 inI-t tartalmaz. 

Ja~allatok:. Bronchi~is catarrhalis .acut3; et chronica, bronchi
t1~ chronr~ ~pashca és bronch1ectas1a eseteiben köptető
!'-ent; ad.11;1-Vans kezelésre asthma bronchialeban a köz
ismert egyeb antiasthinaticumoI< használata mellett. 

Adagolás: Napi 3 X 5 csepptől 3 X 10 cs~ppig emelkedő ada"-
ban, Használat előtt felrázandó. "' 

lf':gjegy~:é~.: 7'. SzTI{ terhére szabadon rendell1ető. - Le
~ára111do: .1 ev. - 25 ml (1 üveg) orvosi rendelvény nélk'iil 
is lnadhato. 

Csoll:rn.golás: 1 üveg ~~1;'.!· 

ASTffillAJHID E. Gy. T. 
tabi. XVII. 
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Összetétel: 1 .tabI. 0,00035 g atrop, su!f. 0,10 g theophyllin, 
0,20 g all'.!1dazoph„ 0,04 g papavcr. hydrochlor. 0,04 g 
phenobarbrturaI.-ot tartalmaz. 

Javallatok: At; hma bronchiale, 1nigrain, stenocardia • 
J\.!egjeg~'zések: >f< ~I-< SzTI{: terhére szabadon rendelhető. 
C'.'iorr.ui.uolás: 20 tabl. 34,- Ft. 

ASZT3iA ELLENI CIGARETTA B. XVII. 
Összetétel: 1cigaretta0,15,..g ~ellad._f~I., 0,175 g hyose. fal., 

0,15 g stramon. fol., 0,02.:> g Kal. nitr1e.-ot tartalmaz. 
Javallat: Asthma bronchiale. 
Adag{l'.lás: Roham kezdetén 1 cigarettát elszívni. ; 
liiegje!n'zés: >{-< SzTI{ t~rhére szah~_tlon_ ~eJ?.delhetö; 20 db 
· orvosi vény nélkül is kiadható. Leiarati ido: 1 év. 
csomagolás: 20 db 10,60 Ft. 

ATHENSTAEDT B. 
oldat 

XIX. 

összetétel: 1 üveg (250 g old~t) 5 g forr. oxyd. s'.'.lceh. (= Fe 
10'7() 25 g spir. concentratiss.-ot tartalmaz. 1 uveg (oOO g) 
2-sz~r'es anyag1nennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Chlorosis, másodlagos anaemia, hi.hadozás. 
Jidag9!á.s: Naponta 3-szor 1 evőkanál. Gyermekeknek 

3.szor 1 gyermekkanál, 
iiierdeovzés: SzTK terhére csak 12 éven aluli gyermekek 

részél-e rendelhető. SzTI{ terhére ennél idősebbeknek nem 
rendclhelő. 

Csomagolás: 1 üveg (250 g) 13,90 Ft, 1 üveg (500 g) 27,10 Ft 

ATHENSTAEDT arzénes B. 
oldat 

XIX. 

összetétel: 1 üveg (250 g) 0,01 g acid. arsenicos., 5 g ferr. 
oxyd. sacch, (= Fe ·103), 25 g spir. concentr3;tiss.-ot tar· 
talmaz. 1 üveg (500 g) 2-szeres anyagmenny1seget tartal· 
1naz. 

JavallatGk: Chlorosis, másodlagos anaemia, recouvales -
centia. 

Adagolás: Napi 3-szor. 1 évőkanállal étkezés utá!l· 6 _éven 
felüli gyermeknek egesz napra 2-3 gyermekkanal, 6 cvnél 
fiatalabb gyermekek.."'lek nem adható. 

Thiegjeu:vzések: >!< .r~ SzT.I{ terhére csa;{ 12 éven ~l!-;!li gyerrne
kek részére rendelhető. SzTK terhcre ennél rdosehbeknek 
nen1 rendelhető. - 250 g orvosi vény nélkül is kiszolgál
tatható. 

Csomugolús: 1 üveg (250 g) 13,90 Ft, 1 üveg (500 g) 27,10 Ft. 

ATRIPHOS K. Gy. 
inj. 

XVI. 

összetétel: 1 amp. (2 ml) 20 mg aeid. adcnosintriphosph.-ot 
(70 %-os náh·iuinsó alakjában) tartalmaz. 

.Javallat.ok: A koszorúerek és környéki véredények görcsei, 
angina pectoris, coronaria-thrombosis, iufarctusok, hyper· 



tonii;-, pa~oxysmalis tachycardia, claudicatio intermittens, 
h~mI~r8;n1a, Ra~yi::aud-féle betegség, vérkeringési zavarok 
rnkot1nartalom kovetkeztében. 

Adagolás: Naponta 1-? amp. i. musc. Kúraszerű adagolás: 
30 ~~pon át naponkent 1 ampulla. Paroxysmalis tachy
~rdias roham alatt 1-2 amp. i. ven. óvatosan! (asysto-
lra). - · 

l\Ieujegyl';~sék: ~r· SzTIC terhére csak abban ·az esetben ren
delheto, ha az adott ~.sctben .a beteg gyógykezelését más 

szabadon rendelheto - gyogyszer merrfelelően nem biz-
tosítaná. - Lejárati idő: 2 év. "' 

Cs~Ts~~l~L b. 20X2 ml amp. 86,60 Ft, b. 100X2 inl amp. 

ATROPilllUJlI SULFURICUJlI B. 
inj. 0,05% és 0,1 %, tabl. 

x. 

Összetétel: 1 a.mp. (1 ml) 0,5, ill. 1,0 mg atrop. sulf.-ot, 
1 tabl. 0,33 mg atrop. sulf.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Sim~izomgörcsök, hyperaciditas, kóros izzadás 
asthma broncluale, mérgezések (morfin, pilokarpin IégyölŐ 
galóca) esetében. ' "' 

Adagolás: Naponta 1 amp. s. cut., vagy 3-szor 1-2 tabi. 
1legjegrzések: +. '1• SzTIC terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b, 10 X 1 nll amp. 0,05 % 10 50 Ft b 50x1 ml 

amp. 0,05 % 52,50 Ft, ' ' . 
b, 10 X 1 nll amo. 0,1 % 11,80 Ft, b 50x1 ml runp o t 01 59-Ft ~ • '>lo 

b. '50 tabi. 3,80 Ft, b. 500 tabl. 38,- Ft. 

AZOPHE!\'UM COFFEINUM CITRICIDf K. 
tabl. 

Gy. 
VI. 

Összetétel: 1 tahl. 0,5 g azoph. coff. citr.·t tartalmaz. 
Javallatok: 11Hgrain, fejfájás, 
Adaoolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabl. 
J\.iegjegyzések: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 20 tabl. 12,- Ft, b, 100 tabl. 60,- Ft. 

AZULENOL 
kenőcs 

XXXVIII. 
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Öss~etét~l: 1 tubus (20 g) 0,03 g azulent tartahnaz vazelin 
tlpusu kenőcsben. 

Javall~tok: . Sarjadzás elősegítése, portio erosio, ulcus 
crur1s, égési és fagyási sebek, decubitusok, 

Alkalmazás: Külsőleg, 

::\'fegjegyzések: SzTI{ terhére szabadon rendelhelő, 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,10 Ft. 

BARBAJIUDUM Ch. 
tabi. 

VI. 

összetétel: 1 tab • 0,13 g barbitural. natr., 0,284 g amida
zoph.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Erélyes fájdalomcsillapító. 1Iigrain, neuralgia, 
dysmenorrhoea, rheumatismus, arthritis. 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabl. 
J\Iegjegyzések: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 

5 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható. 
csomagolás: b. 10 tabl. 9,10 Ft, b. 100 tabl. 91,- Ft. 

BARBITURALUlll: K. Gy. 
tabi. 
összetétel: 1 tabl. 0,5 g barbitural.·ot tartalmaz. 
Javallat: Hypnoticum. 
Adagolás: 1-2 tabl. lefekvés előtt. 
Megjegyzések: tii SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabl. 12,80 Ft, 11. 100 tabl. 128,- Ft. 

II. 

BEACILLIN E. Gy. T. XLVII. 
tabi., szirup, inj. 600 OOO NE és 1 200 OOO NE 
összetétel: 1 tabl. 200 OOO NE dilienzyl~aethylen-diamino~ 

dipenicillin-G-t, 
1 üveg szirup (60 ml) 2 400 OOO NE dibenzyl-aethylen
diamino·dipenicillin-G-t, 
1 üveg inj. 600 OOO NE, ill. 1 200 OOO NE dibenzyl-aethy
len~diamino-dipenicillin-G-t tartalmaz. 
1 oldószerampulla 3 ml, ill. 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tar~ 
ialmaz. 

Javallatol{: Összes penicillin-érzékeny fertőzés megelőzése 
vagy kezelése, különösen azokban az esetekben, amikor 
hosszantartó penicillin~adagolásra van szükség, · 
Megelőzésre: Streptococcus-fertőzés létrejöttének, illetve 
megismétlődésének megakadályozására, elsősorban reumás 
láz és nephritis esetében. Reumás lázban nemcsak az aktiv 
szakban, hanem ennek lezajlása után is szükséges -adago
lása, továbbá streptococcus-fertőzés 1negelőzésére az utolsó 
rohamot követő hosszabb időn át. A kezelés során strepto~ 
coccus-mentessé lett skarlátos betegek újrafertőzésének 
megakadályozására, különösen intézetekben, - Tonsillitis 
tömegesebb felléptekor a betegség terjedésének meggátlá
sára zárt közösségekben. Tonsillectomia után másodlagos 
fertőzések megakadályozá.sára. A felső légutak streptococ-~..
cusoktól való mentesítése céljából (pozitív bakteriológiai 
lelet esetén) olyankor, amikor ez a baktériun1hordozó vagy 
annak környezete szen1pontjából kívánatos, Mindazou 
beavatkozásokban, anükor penicillin megelőző adagolása 
szükséges. 
Kezelésre: 11inden olyan enyhe és középsúlyos fertőzés le· 
küzdésére, amelyet penicillin-érzékeny kórokozók, elsősor
ban streptococcus, gonococcus idéznek elő (angina, ill. ton· 
sillitis, erysipelas, scarlatiua, pneumonia, gonorrhoea, 
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syphíllis, továbbá aktinomycosis, 1né!y pyodermiák, otitis 

media stb.). 'á" • kó k ó eniciUin-allerg1 Ja es a ro oz 
Ellenj!l\'.al.Iatok~ A 1?.':l~eg Íülérzékenységre utaló jelek eseté-perucillin -res1szenCJ aJa · . 

hen nem szabad alkalmazn1. „ •• 

Adai olás• MegeTőzésre: Tartós megelozés célJa:a gyermeJ;rekcL áIÜilában napi 1 tabletta, vagy 1 káveskanál szirup 
n NE) . 
?e~~őot~~knek 0

ál'lalában napi f. ,table~ta, vagy 2 kávéskanál 
szirup (400 OOO N~) a re~gelt etkezcs után. . 
Streptococcus-ferto::és ~ozvetlen ve:s~élye . eset?n ketszer 
annvi az adag (a masodik adag a déli etkezes utan). 
StrePtococcus-hordozás megszüntetésére napi 3-6 tab
letta, V%'Y 3-6 kávéskanál szirup 10 napon át, egész 
napra elosztva. 
ACTH, Cortisonnal stb. történő kezelés alatt általában 
napi 1-2 tabletta vagy 1-2 kávéskanál szirup. 
l\:Iűtéti beavatkozások előtt és után napi 3-6 tabletta vagy 
3-6 kávéskanál szirup, 
I{ezelésre: A beteg kora, ill. testsúlya és a betegség súlyos
sága szerint általában napi 3-6 tabletta vagy 3-6 kávés
kanál szirup, egész napra elosztva az étkezések után. 
Gyermek therápiás adagja 6600-7000 NE/testsúlykg-nak 
felel meg 6-8 órás időközökben történő adagolás mellett. 
Ha a beteg állapota súlyos, a kezelést penicillin befecsken
dezésekkel kezdjük, majd fokozatosan peroralis kezelésre 
térhetünk át. A tablettákat, ill. szirupot a láz megszűnése, 
ill. a tünetek visszafejlődése után is, még legalább 2-3 na~ 
pon át tovább kell adnunk. 
Az inj. adagok nagyságát és számát a beteg állapota szabja 
meg. Általában 600 OOO NE-t 5 naponként, az 1 200 OOO 
NE-t pedig legalább 2 hetenként kell adni. SYJ>hillis keze
lésében kezdeti 200 OOO NE után napi 600 OOO NE, vagy 
5-6 naponként 1 200 OOO NE, kűránként 10 OOO OOO NE 
összmennyiségben. Cardiovascularis syphilisben kezdeti 
100 OOO NE után naponta 200 OOO NE 2-3 OOO OOO NE 
összmennyiségben. - I-Ia a beteg állapota súlyos, a keze
lést vízben oldódó kristályos kaliumpenicillin befecsken
dezésekkel kezdjük, majd Beacilin kezelésre térhetünk át. 
- Műtéti beavatkozások előtt és után 600 OOO NE egyszeri 
befecskendezése elegendő. - Beacillin inj. alkalmazása 
előtt - minden esetben, tehát akkor ís, amikor feltétlez
hető, hogy a kezelendő személy még semmilyen penicillin
terápiában nem részesült - az esetleges túlérzékenység 
megállapítására skarifikációs bőrpróbát kell végezni, 
Folyamatos Beacillin-kezelés esetén ez azonban csak a 
kezelés megkezdésekor szükséges. (A skarifikációs bőrpróba 
elvégzésére vonatkozó tájékoztatás a csomagoláshoz mel
lékelve van,) 

Megjegyzés: 7< SzTK terhére a tabi. és inj, szabadon rendel
hető. A szirup csakis 12 éves életkoron alulinak rendel
hető. 

Csomagolás: 12 tabl, 30,90 Ft, 250 tabi. 643, 70 Ft; 60 m.I 
szirup 37,40 Ft; 

1 üveg á 600 OOO NE + 1 amp. oldószer 16,50 Ft, 50 üves: 
á 600 OOO NE+ 50 ainp. o_ldószer 718,- Ft. 
1 üveg á 1 200 OOO NE + 1 amp oldószer 30,40 Ft, 50 üveg 
á 1 200 OOO NE+ 50 aznp. oldószer 1400,- Ft. 

BELLAFIT K. Gy. 
tabi. X. 
Összetétel: 1 tabi, 0,3. 1:1g 1-hyoscyamin. sulf.-ot tartalmaz. 
Javallat?k~ .Hyperac1drtas, ulcus ventriculi et duodeni 

cholehthiasis, asthrna bronchiale, gyomor- és bélgörcs, 
hólyagte:1~smus, dys!lleno;rhoea, terhességi hányás, post
encephaliti~~s. park~nsorusmus, vegetatív ide"rendszeri 
zavarok, éJJeh 1zzadas, nyálfobrás. 0 

Adagolás: hTaponta 2-3-szor 1 tabL 

~f<:gjegyzések: + >!< S~TE: 1~rhére e~sősorbau postencepha
lit1ses vagy e~éb okbol bekovetkezo parkinsonis1nus eseté
ben rendelheto. 

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

BELLETOVAL K. Gy. 
tabi. II. 

Összetétel: 1 tabi. 0,25 m" 1-hyoscyamin. sulf., 50 mg buto
barbitural.-ot tartalmaz~ 

Javallatok: f'ari;i,Iysis agitans, extrapyrarnidalis mozgás-
zavarok, m1grarn, dysnicnorrhoea, h,yperemesis, 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 tahi. 

ll-Iegjegyzések: 7< + SzTK terhére szabadon rendelhető 
Csomagolás: 20 tabi. 7,60 Ft, 100 tabi. 28,70 Ft. · 

BELLOID K. Gy. 
drazsé II. 

Összetétel.: 1 drazs~ 0.'1 mg l-hyoscyamin. sulf., 0,3 mg secal, 
corn. osszalkalo1dat (ergotoxínban kifejezve) 30 mg 
butobarbitural.-ot tartalmaz. ' 

Jav!lllatolc Vegetatív dystonia, h)perthyreosis, tachycar
dia, vasoneuros1s, centralis vegetatív zavarok, angiospas
tIB;us diathesis, migrain, hYPerhydros1s, asthma bron· chiale. 

Adagol~s: Naponta 3-szor 1-2 drazsé kúraszerű adagolá _ 
ban is. ' s 

Megj~gyz~s~k,: + .:r~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
LeJárat1 1do: 3 év. 

Csomagolás: b, 50 drazsé 23,40 Ft, b, 250 drazsé 117,- Ft. 

BETACID K. Gy. 
pasztilla XXI. 

Összetétel: 1 pas:z;t. 0,1 g pepsin„ 0,4 g betain. hydrochlor -ot 
tartalmaz. • 

Ja\•alla~o.1::: Achyli~ .gastrica (anaemia perniciosában is), 
anac1dit~s, hypac1d1tas, gastrogen diarrhoea rothadásos dyspeps1a. ' 

Adagolás: Felnőtteknek 1-2 tabi„ gyermekeknek 1 tabl 
cs~csemőknek % tabl. vízben oldva étkezés közben· vagy"' utan, 
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Megjeg'\·zések: SzTK terhére csa~_is olyan munkavál~aló 
részéi·e rendelhető, ald a munkal{orének termész~te m1att, 
folyékony gyógyszert nem vihet magával. 

Csomagol:is: 10 tabl. 10,- Ft, 30 tabl. 30,- Ft. 

BILAGIT Ch. 
drazsé 

XXII. 

összetétel: 1 drazsé 0,06 g natr. choleinic„ 0,02 g phenolphth., 
o 08 g hexrunetl1. tetr., 0,02 g papaver. hydrochlor., 0,001 g 
~ethylhomatrop. brom., 0,0075 g menthol.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Cholelithiasis, cholccystitis, cholecystectomia 
utáni panaszok. 

AdagOlás: Naponta 2-3-szor 1-2 drazsé étkezés után. 
l\iegjeg\"Zések: >!< >f< SzTK terhére szabadon rendelhető. 

10 diazsé orvosi vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás: b. 30 dra-:sé 10,20 Ft, b. 250 drazsé 85,- Ft. 

BILOCID K. Gy. 
tabi. 

XXII. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 g nicotamid. oxymethylic.-ot tartal-
m=. 

Ja\'allatok: Cholecystitis, cholangitis, hepatitis epidemica 
utáni cholepathiák, cholelithiasis, gastroduodenitis, enteri
tis acuta. 

Adagolás: Lökésterápia: 2-4 napi 3-szor 2 tabletta étkezés 
után, majd napi 4 tablettával folytatjuk a kezelést. Súlyos 
esetekben 2 óránként 1 tabletta. 

l'.iegjegrzés: SzTK terhére csak abban az esetben rendel
l1ető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: 20 tab1. 36,70 Ft, 100 tabl. 166,70 Ft. 

BILOSPEKT E. Gy. T. 
por 

LIII. 

Összetétele: 1 ÜYeg (4 g) 3 g acid . .B-(4-oxy-3,5-dijodphenyl)
a:·phenylpropion., 0,01 g hydrocodein. bitart„ 0,03 g 
papaver. bas.-ot tartalmaz. 

.Tal'allatok: Röntgen kontrasztanyag perorális cholecysto• 
graphiához. 

Ellenjavallatok: A máj funkciós zavarai: hep.atitis, icterus 
stb. Urobilinogenuria, májfunkciós próbák gyenge pozitivi
tása. 
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Adagolás: Tu1egíelelő diétás előkészítés után a röntgen
felvételt megelőző napon este az üveg tartalmát apránként 
vízzel, vagy teával bevenni, majd egy órát jobb oldalon j , 
feküdni. A másnapi felvételig enni, inni, gyógyszert fogyasz- 1 

tani tilos. Ha az epe összehűzódóképességét vizsgáljuk, 1 
akkor kevés csokoládé, rántotta, vagy étolaj fogyaszt-ása : " 

után 30 perccel újabb felvételt készítünk. Az ada.-r 70 kg-os 
emberre vonatkozik, ettől eltérő súlyú betegnek 'az adag a 
testsúly arányában változtatandó. 

l\Iegjeg:\'Zések: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg ( 4 g) 9,50 Ft. 

BIVELIN K. Gy. 
inj. 

XVI. 

Összetétele: 1 a1np, (5 .ml) 0,3 mg dil1idroergotoxin. acthan· 
sulfon„ 200 mg p-ammobenzoyl-N-diaethyl\eucinol methan· 
sulfonat-ot tartalmaz. 

Javallatok: Thrombo~oliák megelőzése és terápiája. 
Akut. thrombophleb1tis, phlebothrombosis, tüdőembólia 
artenás embólia. ' 

Adag_?lás: Thromb.osis ves~élyében profHaktikusan, továbbá 
fel~etes végtagtnrombos,rs~an és phlebitisben 6- 8 napig 
napr 2 :;unpulla adhat? rntramuskulárisan. J{ifejlődött 
thromb_os1sban n.em !eszi nélkülözhetővé az anticoagnlán
sok adasát. Prof1lakt1kusan azonban önállóan is alkalmaz. 
hat?. Súlyos, mély thrombosisban, tüdőembóliában, 
anticoagulánsok mellett 4 napig napi 2 X 2 amp. esepp
infuzió 400 ml ~iziol~~iás konyhasó oldatban, vagy 5 %-os 
dextrozban (az infuz10 tartama 90-120 perc), továbbiak· 
ban a beteg áll~P.?tától függően napi. egy infuzió, majd 
naponta 2 X 1, kcsobb 1X1 ampulla B1velin intramuszkn· 
lárisap.. A .~ivelin inj. kizárólag muszkulárisan, vagy lassú 
cseppi.nfuz10ban adható. Vénás adása ellenjavallt! 

Afegjegyzések: >I< >I< SzTK terhére csak abban az esetben ren
delhető, ha az adott es~tben a beteg gyógykezelését más 
-: szabadon rendelheto - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 x 5 ml 57,50 Ft, 50 x 5 ml 565,70 Ft. 

BORAGIN Ch. 
tabi. 

XXVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g acid. 4~oxy-3-acetylaminophenyl
arson., 0,03 g acid. boric.·ot tartalmaz. 

Ja\'allfl.t~k: Fiuo.~ albus, .k;!-il?n?s_en trichomonaskolpitis, 
v~lam1nt a huvelyfaJ mukodes1 gycncreségén alapuló 
minden egyéb fluor, Hllvelyi műtétek előkészítésére. 

Adagolás: l{ezdetben naponta 1-2 tabi., később 2-3-szor 
h~tenlsént 2 tabi. mélyen a hüvelybe vezetve. A kezelést 
koveto reggel ülőfürdő; hüvelyöblítés hetenként egyszer 
Ha secretiós rendellenesség miatt a tabletták nem esneÚ 
szét, akkor célszerű azok..'l.t behelyezés előtt. vízbe mártani 
Csak külsőleg alkalmazható. · 

i\fegjegyzések: ~I- >I< SzTK terhére csak trichomonas okozta 
fluor esetében rendelhető. 

Csumayolás: 15 tabl. 18,- Ft, 150 tabi. 130,- Ft. 
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BÓR•Cil\'K„ E. Gy. T. VLX. 
szemkenocs . _ . 

--· · ·. b (5 g) o 25 g ac1d. bor„ 0,2;:i g zmc. oxyd.-ot 
'összetétel: 1 tu ~fn típusú. kenőcsben. tarta!Jnaz vaze 

-· BJepharitis ulcerosa, ulcus corneae, nonot,eoctt<>, 
Javallat '"n"g· á7 ló szekréciót csökkentő szemkehőcs, ads rl • 
Adagnlús: Külsőleg. 

liegjeg;i.rzés: SzTIC terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 1 tubus (5 g) 3,- Ft. 

BÓRSAVAS VAZELIN B. XLIV. 
Összeté!el: 1 tubus (20 g) 1 g add. bor., 19 g vasel. fluv.-ot 

tartalmaz. 
IU:egjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2,60 Ft. 

BUCARBAN Ch. 
tabi. XXXV. 

Össz0tétel: 1 tahi. 0,5 g N 1-sulfanylil-N ~-n-butyl carbamid.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Diabetes mellitus, per os terápiája. 
Adagolás: Kizárólag gyógyintézeti vagy szakorvosi járó

beteg rendelésen történt beállítás után és csak állandó 
orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. A kezelést általá
ban lökéssel kezdjük meg, a következő adagolás szerint: 
első nap 5 tabl„ második nap 4 labl., harmadik és negyedik 
nap 3 tabl., ötödik nap 2 tabl., hatodik nap 1 tabl. Ezután 
(esetleg 1-2 heti szünet után) naponta 1-2 tabI. fenn
tartó adagot adunk. A_ tablettákat kevés vízzel, az étkezés
sel kapcsolatosan, egyesével arányosan elosztva vétetjük 
be, A beállítás idején gyógyintézetben fekvő betegen na
ponta kétszer, ambuláns betegen egyszer vértükörszint 
meghatározást végzünk, valamint a 24 órás vizeletből 
megállapítjuk a eukorürítés mennsiségét. A kezelés alatt 
a diétás előírásokat be kell tartani. 

:ilfegjegyzések: >!< Rendelését utasítás szabályozza, I. 340. 
oldal. 

Csomagolás: 20 tabi. 27,10 Ft, 250 t~bl. 293,80 Ft. 

BUROFIX E. Gy. T. 
tabi. XLI. 

Összetétel: 1 tabi. I. 2,2 g calc. acetic.-ot, 
1 tabl. II. 3 g alrun. sulf.-ot tartalmaz, 

Javallatok: Fájdalmas duzzanatok, gyulladások, zűzódásoko 
rándulások borogatására; bőrgyulladásokban a bőrfeszülés 
enyhítésére. 

Adauolás: Külsőleg: % liter vízben egy I. és egy II. iablettá t 
feloldva kapjuk a borogató oldatot, 

1Uegjeg;rzések: SzTI{ terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: b, 4 tabi, I. + 4 tabi. II. 3,50 Ft, 
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CADOGEJ, Ch. 
kenőcs 33 'Jb Xttv. 
összetétel: 1 tubus (15 g) 4,95 g Cadogel-t (pi.-..:: junip.-bőI elő

állított kolloidális kátrányszárrnazékot) tartalma.z vazelin 
típusú kenőcsben. 

,Javallatok: Eccema, prurigo, psoriasis. 
Alkalmaziísa: _<\.beteg felület mogtisztítása és a pörkös fel

rakódások olajjal történő cltávolitása után ac .kenőcsöt 
enyhén bedörzsöljük és lehetőleg gézlappal fedjük, szűk
ség szerint naponta 1-2-szer váltYa. 

JI:egje;n'zések: SzTIC terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (15 g) 18,- Ft. 

CALCEVIT K. Gy. 
inj. XXIX/XXXI. 

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,25 g acid. ascorbinic., 0,5 g calc, 
gluconic.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Gyulladásos, allergiás betegsógek (asthma, urti
caria), szérumbetegség, exsudativ diathesis, osteopathiák, 
haemorrhag:iás diathesis és fertőző betegség után fellépő 
vérzéshajlam. 

Adagolás: Na1Jo1lta 1-3-szor 1 amp. i. musc, 
ll.íegjeo:rzésck: SzTI{ terhére sza11adon rendelhető, - Le

járati idő: 2 év. 

Csomagolás: h. 5X5 ml amp. 13,50 Ft, b. 50x5 ml arnp, 
157,- Ft. 

CALCIJUUSC K. Gy. 
inj. XXIX. 

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,5 calc, glueon.-ot tartalmaz, 
1 amp. (10 ml) 2-szeres mennyiséget tartalmaz. 

Javallatok: Vérzéses, gyulladásos, allergiás betegségek, 
asthma, urticaria, haemoptoe, szérumbetegség, adnexitis, 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1 ampulla i. musc, vagy i. 
ven, 

Megjegyzés: SzTJC terhére szabadon rendelhető, 
Az oldatban esetleg található ki·:álás az ampulla meleg 
vízbe helyezésével néhány perc alatt oldódik. I{izárólag 
kristályos tiszta oldat használható. 

Csonu!fl<llás: b. 10x5 ml a.mp. 27,70 Ft, b, 50x5 ml amp. 
108,50 Ft, 
b, 10 X10 ml amp. 34,80 Ft, b, 50x 10 n1l amp. 174,- Ft. 

CALC!PHEDRIN E. Gy. T. 
tabi. 

Összet~tel: 1 tabl. 0,285 g calc. phosph„ 0,024 
hydrochlor., 0,028 g calc. glucon.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás betegségek, gyulladások. 

4 Gyógyszerkészítmények 

XXIX. 

g ephedr, 
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Adagolás: 3-szor naponta 1 tabl. 

1\Ieujegl'Zés: ~E< Sz'l'K terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 20 tabl. 6,50 Ft. 

CALCIUllf BROMATUM K. Gy. 
inj. 10% rn;xxrx. 
Összetétel: 1 amp. (5, ill. 10 ml) 0,5, ill. 1 g calc. hrom.-ot tartalmaz. 

J1nra1Iatoln Általános nyugtató, spasmophilia, tetania. 
Adagobís:. Naponta 1-3xl amp. I{izárólag i. ven. alka!mazhato, 

1\fegjegl'Zések: SzTI{ teshére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10x5 ml amp. 22,20 Ft, b. 50x5 1nl amp. 111,- Ft, 

b. px10 ml an1p. 14,50 Ft, b. lOxlo ml amp. 29,- Ft, 
b. vOxlO n1l amp. 145,- Ft. 

CALCIDM CHLORATUM B. 
inj. 10% xvrrr;xxrx. 
Összetétel: 1 amp. (5, UI. 10 ml) 0,5, ill. 1 g calc. chlor, cr~yst.-ot tartalmaz. 
Javallat: Kalciumterápia. 
Adagoliís: 1 amp. i. ven. 

1\Iegjegyzések: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10x5 ml amp. 18,- Ft, b. 100x5 ml a111p. 180,- Ft, 

b. lOxlOmiamp. 21,20 Ft, b.100x10mlamp. 212,- Ft. 

CALCITmi LACTICUM B. 
tabi. XXIX. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g calc, laet.-ot tartahnaz. 
Javallatok: Urticaria, szénaláz, jodismus, haemorrhagiás 

diathesis, asthma, hYPertonia. A szervezet mészveszteségé
nek pótlására; szoptatás, osteoporosis, tbc. 

Adagolás: Naponta 3-5-ször 1-4 tabi. 
Megjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: b. 50 tabi. 8,50 Ft. 

CALDEA E. Gy. T. 
tabi. XXXI. 
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Összetétel: 1 tabl. 500 NE axerophth. (A-·vitamin) 750 NE 
calciferol. (D-vitamin), 400 mg calc. phosph.,' 200 mg calc. lactic.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Rachitis, csontanyagcsere-zavar terhes anyák
nak a __ g~aviditás második felében, tetani~, spasmophilia 
csonttores, exudativ diathesis. Rachitis-profilaxis. ' 

Adagolás: Csecsemőknek 1-2, gyermekeknek 2-3, felnőt4 
teknek 3-6 tabl. naponta. 

1 

l\fegjeg:rzés: >I~ SzTK terhér~ szabad9n _rei:ide~etO. Lejár ti 
idő: 1 év. - 20 tabl. orvosi vény nelkül 1s kiadható. a 

Csomagolás: 20 labl. 5,30 Ft. 

CAPSODERJ\!A B. 
kenőcs 

összetétel: 1 tubus (20 g) 0,02 g capsaicin„ 0,5 f$ campbor, 
0,5 g ol. tereb.-t tartalmaz vazelin típusú_ken?_Csben. 

Javallatok: Arthrosis (osteoarthrosis), myalgia, spondyl
arthrosishoz csatlakozó neuralgiák, krónikus polyartl~r~t~s 
(rheumatoid arthritis), egyéb arthritisek és tendovagnut1-
sek megnyugodott szakában. 

Ellenjavallatok: ll:linden gyulladás aktiv szaka. Capsoderm,a 
kenőcs által okozott ízU.leti folyamat aktiválódása. A bőr 
tűlérzékcnységi reakciója. 

Alkalmazás: A fájdalmas területet langyos szappanos vízzel 
lemossuk, szárazra töröljük és a kenőccsel vékonyan be
kenjük. A bekenés után a kezeket meleg vízben, szappan
nal alaposan meg kell mosni! A kezelést 3 napon át egyszer, 
majd naponta kétszer - reggel és este - végezzük, a pana
szok megszűntéig. - A gyulladásos fellobbanás szubakut 
szalcihan vizes párakötés alkalmazható. 

Jliegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. - Köz
gyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 16,60 Ft. 

CARBO l\IEDICINALIS E. Gy. T. 
tabi. XL. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g carbo activ.-t tartalmaz. 
Javallatok: Szénterápiához, bélhurut, tífusz, vérhas és egyéb 

fertőző gyomor-, bélbetegségekben, ::VIérgezések esetén a 
még fel nem szívódott méreg megkötésére, 

Adagolás: Szükség szerint 2-3-szor 2-6 tabl.-t kevés vízzel 
lenyelni. 

Megjegyzések: SzTK terhére szabadon rendell1et6. 
Csomagolás: b. 25 tabi. 4,75 Ft, b. 250 tabi. 47,50 Ft. 

CARDITOXIN K. Gy. 
drazsé XI\T, 

4• 

Összetétel: 1 drazsé 0,1 mg digitoxin. cryst.-ot tartahnaz. 
Javallatok: A keringési elégtelenség (kardiális dekompenz{i-

ció) helyreállítása és a kompenzáció fenntartása. \' ezctéses 
zavarok esetén nagy óvatosság szükséges. 

.Adagolás: A kompenzáció helyreállítására ajánlatos a keze
lést nagyobb adaggal (napi 5-8 drazsé) elkez?-cni, amit~ 
következő napokban csökkenteni helyes akkor 1s, ha seinnu 
toxicus jelenség nem mutatkozik. A helyreállított kom
penzáció fenntartására napi 1-1 % drazsé szükséges általú~ 
ban. Kumulációs tendenciája miatt krónikus fcnntarto 
kezeléskor célszerű heti 1-2 szünnap beiktatása. 

51 



1'fegJen:vz~s~k: >I• •!'- SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Lejárati 1do: 3 év. 

Cr;omagol:is: 40 drazsé 13,90 Ft, 250 drazsé 70,90 Ft. 

CENTEDRIN K. Gy. 
tabi. VII. 

Összet~tel: 1 tabletta 0,01 methylitim-(o:-piperidyl)-phenyl
acetic. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Gyors szellemi kifáradás, koncentrálóképesség 
hiánya, gyenge emlékezés, a koordinációs és asszociációs 
képesség elégtelensége, depressziós állapotok (climaxban 
\·agy reconvalcscenth-íban), föhnpanaszok. Az elmekórtan
h.'.ln a Centendrin figyelembe jön Reserpin-kúráknál 
éspedig olyan esetekben; arnikor a feszültsé<> megoldódás~ 
mellett sf-imuláló hahis is kívánatos. 0 

Ellenja\·allatok: Ag'yvérzésre való hajlam, angina pectoris, hyperthyreosis. 

Adagolás: Az átlagos napi adag 2 X 1 tabletta, esetleg 2 X 2 
tabletta. A készítményt általában ne alkalmazzuk 16 óra 
után, hogy az alvászavarokat elkerüljük. 

i'ifcgjegrzések: + -r~ SzTI-C terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabl. 8,20 Ft; 250 tabl. 148,60 Pt. 

CHINIDINUM SULFURICUM E. Gy. T. 
tabi. XIV. 

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g chinidin. suif.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Extrasystolia, arrhythmia absoluta, pitvari 

ren1egés, pitvari lebegés, paroxys1nalis tachycardia. 
Ellenjavallat: Szív-block és súlyos decompensatio. 
Adagolás: Naponta 1-4-szer 1 tabi. fokozatosan emel

kedve; vagy este 1 tabl., következő reggel 2 tabi., majd 
öt napon át 3-4-szer 1 tabi. Nyolc nap után szünet. Ennél 
nagyobb adag alkalmazása csak gyógyintézetben ajánlatos. 

liegjeg!'Zés: o-I< SzTI-C terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabi. 10,10 Ft. 

CHININUlli HYDROCID.ORICUM K. Gy. VI. 
tabi. 0,15 g 
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Összetétel: 1 tabi. 0,15 g chinin. hydrochlor.-ot tartalmaz. 
JaVallatok: I\ialária, híiléses betegségek, ínlluenza, pnemno-nia. 

Ellenjavallatok: Status asthmaticus, graviditas. 
Adagolás: I\faláriában: naponta háromszor 0,15-0,3 g-ig 

egy héten át étkezés után. Lázcsillapításra: naponta háromszor 1 tabl. 

M:egjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: h. 10 x 0,15 g tabl. 4,60 Ft, b. 100 x 0,15 g tabi. 46,- Ft. 

1 

' 

CHINORTO Ch. 
szemcsepp és forte szemcsepp 
összetétel: 5 g szemcsepp (0,017 %) 0,00083 g p-nítrophenyl

diaethylphosph., 4,99917 g paraffin. liquid.-ot; 
5 g forte szemcsepp (0,033%) 0,00167 g p-nitrophenyl
diaethyl-phosph„ 4,99833 g paraffin. liquid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Atropin és rokon veg~·illetek által okozott 
pupillatágulás megszüntetése._ Elsődleges heveny ~_p.;!au.co
más roham megszüntetése. Idillt glaucoma kezelése, pilo
carpinra érzéketlen esetekben is, továbbá pilocarpin.~ 
hurut esetén. Szurkehályog 1nűté-U utókezelése. Összetéro 
kancsalság, tovúhbá rejtett összetérítéssel ,iúró .. szem
kifáradás és kezdődő örcgszen1űséggel ,járó szemkifuradás 
kezelése. Szemhéjszéli tetvesség és a szein légyfertőzésének 
kezelése. 

Adagalás: Becseppentéshez az alsó sze1nhéjat ujjunkkal le
húzzuk és az így megnyílt kötőhártyazsákha egY_etlenegy 
cseppet ejtünk. A becseppentés után a szembo.gar 1ne~
szűkillése miatt néhány órára, vagy egy napra sotét lál>;-s 
támadhat. Általában célszerű a cseppentést este, lefekves 
előtt vé"ezni. - l-Iosszú ideig tartó alkalmazása, vagy 
túladagolása szein- és fejfájást, néha hányingert,, háff 
nyást és hasmenést okozhat. Ilyenkor a cseppentest a 
tÜnetek megszűnéséig ki kell ha6".}'ni. A szemlünetek ellen 
1 %-os homatropin-, vagy 0,5 %-os atropin-szemcsepp 
alkalmazható, naponta többször is, kivéve a glaucomas 
vagy glaucomára gyanús szemeket. 

}[egjegyzések: of< + SzTK terhéi;e sz,abadon re1_ld7ll1ctö. -
Szemészeti szakrendelések a b1ztositottak ellatasára ne1n 
az SzTl-C terhére, hanem a pro ambuiantia szerekre meg
határozott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 5 g szemcsepp 14,- Ft; 5 g forte-szemcsepp 
21,90 Ft. 

CHLORAETHYL Ch. I. 
Összetétel: 1 fiola 100 g aeth. chlor.-t tartalmaz. 
Javallatok: Külsőleg. Inhalációs bódítás, fagyasztásos érzés~ 

tclenítés. 

Megjegvzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. Szak
rendelések a biztosítottak részére nem az SzTI{ terhére, 

, hanem a pro ambulantia szerekre meglla.tározott módon 
szerezhetik be. 

Csomagolás: 100 g emeltyűs zfu:ószeleppel ellátott fiola 
26,90 Ft. 

CHLOROCID E. Gy. T. XLVII. 
drazsé gyermekeknek, drazsé, szirup 
Összetétel: 1 drazsé gyermekeknek 50 mg, 1 drazsé 250 mg 

chloramphcnicol.-ot, . . 
1 üveg szirup (50 g) 2,5 g chloramphenicoI. palm1t.-ot 
{1,438 g chloramphenicol.) tartahnaz. 

Javallatok: Dysenteria, dyspepsia coli, pertussis, tYJ?hus 
abd., paratyphus A és B, antrax,'l:yphus exar1thematicus, 
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brucellosis, colicystitis, colipyelitis, colifertőzés okozta 
súlyos meg1letegedés~k, bármilyen gennyes folyamat, ha a 
penicillin, sulfanilam1~ hatá~~alann~k bIZonyult? a gonorr
hoea valamennyi kor~orm~a, viruspneumonia, mono
nucleosís infectiosa, onuthos1s, Q-láz. 

l!cllékhatáso.k: Nause:i, stoma~tis, lingua nigra, dermatitis, 
herpes Iabialis, pruritus, kettoslátás, amelyek a gyógyszer 
elhagyásáyal megszűnnek. 

Adauol:ís: Általános adagja naponta testsúlykg-ként 50 mg, 
ezt a napi rnennyiséget 4 egyenlő részre elosztva (6 órán
J;:ént) ]{ell beadni. Gycrruekek részére 50 mg hatóanyagot 
tartalmazó Chlorocid gyermekd:razsét, illetve teáskanalan
ként (4 nll-es lapos kiskanál) 125 mg hatóanyagot tartal
mazó Chlorocid szirupot adagoljunk, Pl. 10 kg-os gyermek 
naponta 0,5 g-ot, 6 óránként 2 Y2 gyermekdrazsét, ill. 
1 teáskanál szirupot (12,5 ctg hatóanyag) kap. 
A kezelés időtartama dysenteria és dyspepsia coli esetén 
általában 4~5 nap, pertussísban pedig általában 7 nap. 
Typhus abdominalis esetén felnőtteknek napi 1,5-2 g a 
láz kifejezett csökkenéséig (általában 2-3 napon át). Ha 
ez 3 napon belill bekövetkezik, a reeidiva elkerülése céljá
ból fokozatosan (kb. 5 nap alatt) lecsökkentjük a „fenn
tartó adagra" napi 0,5-0,75 g-ra és ezt a kezelést legalább 
14 napig folytatjuk a typhus-dieta fenntartásával, Egy 
hétnél hosszabb ideig tarló, vagy megismételt adagolás esetén 
a vérkép 1nindcn esetben ellenőrizendő, A granulociták ki
niutatható csökkenésekor, valamint hányás, hasmenés 
esetén a kezelés azonnal abbahagyandó! 
I-Iosszabb időn át történt alkalmazása esetén a gyógyszer 
szedésének befejezése után 2 hét 1núlva is ajánlatos a vér
kép ellenőrzése. 

l\lefl]C-!iYZésck: -I• i{• A társadalornbiztosítás terhére történő 
rendelés feltételei: 
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1. JJysenlcl'iánál: a szokásos szulfonamid készítményekkel 
(suUoguanidin stb.) történt előzetes kezelés eredmény-
telensége. , 

2. Brucellosisnál: ha kórház, klinika vagy rendelőintézet .. !i 
vállalta az ellenőrzést. 

3. Colicystitisnél és pyelititisnél és egyéb colifertőzés okozta 
súlyos megbetegedésnél: ha a vizelet colipozitív és a 
gyógyszert kórház vagy szakrendelés javasolta. 

4. Bármilyen gennyes folyamat esetében, ha azt penicillin 
vagy szulfonamid rezisztens kórokozó okozza. 

5. Gonorrhoeánál, amennyiben a penicillinnel ·való keze
lés kontraindikált, vagy az ered1nénye nem volt kielé
gítő. Gonorrhoeánál a Chlorocidot az illetékes bőr
nc1uibeteggondozó intézettel a beteg számára termé-
szetben kell igényelni. 'i 

6. Viruspneumonia, mononucleosis infectiosa sz.öu5dme- i' 
nyci, ornitlwsis, Q-láz esetei. 
SzTIC terhére történő rendelése esetében mindenkor i 
térítésmentesen kell rendelni, ill. kiszolgáltatni, még 
akkor is, ha a gyógyszer rendelése úgynevezett térítés
köteles vényen történt. A vényen a kórismét és bejelen
tésre kötelezett fertőző betegség esetében a fertőző 
betegség bejelentésének megtörténtét is fel kell tün
tetni, 
Chlorocid szirnp SzTK terhére csakis 12 éves életkoron 
alulinak rendelhető, ennél idősebbnek nem rendelhető. 

Chlorocid végbélkűp alakjában a társadalombiztosítás 
terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 30 drazsé 50 mg 14,40 Ft, 
40 drazsé 250 mg 136,- Ft, 20.0 drazsé 250 mg 680 - Ft, 
50 g szirup 30,30 Ft. ' 

CIILOROCID E. Gy. T. 
Ii:enőcs 

XLIV. 

Összetétel: 1 tubus (5 g) 0,075 g chloramphenicol.-ot tartal
maz, vazelin típus~'t kenőcsben, 1 tubus (15 g) három
szoros anyagmennyiségeket tartalmaz. 

Javallatok: Impetigo,. pyoderma, eccema impctiginosum, 
ekthyma, ulcus crur1s, folliculitis, sykosis vulgaris, otitis 
externa, 

Adagolás: Külsőleg. 

I\.Iegjegyzések: >!• -I< SzTI{ terhére szabadon rendelhető, 
5 g és 15 g orvosi vény nélkill is kiadható. 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 4,60 Ft, 1 tubus (15 g) 10,50 Ft. 

CHLOROCID E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XLVI. 

Összetétel: 1 szóródoboz (8 g) 0,40 g chlorrunphenicol., 0,24 g 
carbanud.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Profilaktikusan fertőzött területeken végzett 
műtéti ~ebekbe, val2.lnint szennyezett sérillésekhez. Reny
hén gyogyuló. fekélyekre, sérillés és műtét utáni gennyese
désekrc, felnyitott furunkulusokba. :Égések minden stádiu~ 
mában. 

.Adagolás: A sebhintőport a seb megtisztítása után a sebre 
h~tjük és sz~az, steril fedőkötést alkalmazunk, Adagolá
sanak mennyisége a seb nagyságától fllgg, de 10-15 g-nál 
lehetőleg többet ne használjunk ~""yszerrc. 

l\Iegjegyzések: '1•-I< SzTI{ terhére csak abban az esetben ren
delhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését 1nás -
szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem bizto
sítaná. - 8 g orvosi vény nélkül is kiadható, 

Csomagolás: 1 szóródoboz (8 g) 13,70 Ft. 

CHI.OROCID H E. Gy. T. 
kenőcs 

XLIV/XLV. 

Összetétel: 1 ü.~bus (5 g) 0,0375 g hydro_cortison. acet., 0,05 g 
chloramphemcol.-ot tartalmaz, vazelin típusú kenőcsben. 

Javallatok: Szemészetben: l{cratoconjunctivitis phlvctae
n?-I.osa, allergi~s keratoconjunctivitis, krónikus confuncti
·v1tisek, tavaszi hurut, ~{eratocunjunctivitis sicca, kcratitis 
P.arenchynlatosa, k~1:at1t;ts rosacea, sclerokeratitis, keratí
hs punctata, kcrabbs disciforrnis, a szem égési és marási 
s~:ül~s.e~, szemhéji_ derm~t~tis és. c~c:ema, krónikus bleph_ari
t1s, 11·1tis, akut cs krorukus u·1tis glaucomatosa, ir1do
cyclitis, posztoperativ uveitis, ophthalmia sympathica. 
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Bö . -· osis vulgaris, rgyógyás_zalban: Impetigo, folliculibs, ~~ seborrhoica, 
eccema -IlUJl1!D:u1are,. atopiás eccema.. ~g~.é·nvekkel, vegyi 
neurodermat1tis Illlnden ~o~~a'szemben · fennálló túl
~yagokk:l, kzyó~~~~~b~e fellépő allergiás dermatitis és 
erzékeny~ü~öng;;n a kontakt esetek; anogenitális eccema, 
ecce~~· intcrtrigo lichen simplex acutus, crythema multi
f~~1e 'Jupus erv'thematodes lokalizált alakja, alopecia 
areata'. Egyéb dermal_osisol~a~ kísérő nedvező ekcemás el
változások. Dishydros1s. Ot1tis externa. 

Ellenjavallatok: IIypop)ion-keratitis és -iritis. B;li'milyen 
eredetű, nagyobb terjedelmű szaruhámhiány. Keratitis 
dendritica és herpes zoster corneae. Trachoma. Átfúródás 
veszélye miatt mély szaruhártyafekély (ulcus serpens) 
esetén. Óvatossággal használható friss szaruhártyahegek 
esetén, ahol megfelelő tapasztalattal és óvatos adagohissal 
jó eredmény érhető el. 

Adagolás: Külsőleg, a klinikai képnek megfelelően naponta 
1-3 alkalommal. 

lieojegyzések: +. +. SzTI{ terhére szakrendelések szabadon 
rendelhetik. Egyéb esetben csak szakrendelés (fckvőbeteg
gyógyintézet) javaslatára rendelhető a javaslatban meg
határozott időtartamú gyógykezelésre. - Lejárati idő: 
2 év. - I{özgyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 22,20 Ft. 

CHLORURIT Ch. 
tabi. 

XXV. 

Összotétel: 1 tabi. 0,5 g chlor-7-sulfonamido-1,2,4-benzo
tbiadiazin-1,1-d.ioxyd.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Cardialis- és renalis eredetű oedemák, máj
cirrhosis-okozta ascites és oedema, prae-menstruációs és 
prae-eklampsziás oedema, vízretenciós obesitas, valamint 
a kortikoszteroid kezelést követő oederna esetében. Elő
segíti - kombinált adagolásban - más vérnyomáscsök
kentő (ganglionblokkoló) szerek hatását, sőt egymagában 
is vérnyomáscsökkentöen hat. 

Adaf)olás: Egyéni. A szokásos adag felnőtteknek 1-4 tab
letta (0,5-2 g) másodnaponként, vagy a hét egyrnást kö
vető 3-5 napján. A viszonylag gyors hatásra való tekin
tettel a készítményt este ne alkalmazzuk, - :Hosszabb 
időn át adagolva a hypokalaernia elkerülésére ajánlatos a 
kálium-iont naponta 1-6 g kalium chloratummal vagy ka
lirnn citricummal pótolni. 

Megjegyzés: >í< SzTK terhére szaJJadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 23,50 Ft; 200 tabl. 215,60 Ft. 

CHOLINCHLORID K. Gy. 
oldat 

XXII. 
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ÖsszotéteI: 1 üveg (100 g) 20,0 g cholin, chlor. cryst.-ot tar• 
talmaz. 

Javallatok: Hepatitis, májkoma. 
Adagolás: 3-8 kávéskanállal naponta (1 kávéskanál = 1 g 

hatóanyag). 

l'iI~i1~YZések: •B SzTI{ terhére es$ abban .. ~.'.Ji.se~_eÍl>_i"~.~~./
e ető, ha· az adott- esetbeii a. beteg 'gyógykezelését:"l:iiás: 

-: s~adon :.endelhető - gyógyszer._ megfelelőer,i:·,„neµi 
biztositaná. Kozgyógyellátás terhére nem tendelhetö. 

Csomagolás: 1 üveg (100 'g) 40,50 Ft: 

cf!ORIOGONIN 500 :N'E és 1500 NE K. Gy. 
inj. XXXIII. 
összetétel: 1 szárazampulla 500 NE, illetve 1500 NE chorion 

gonadotrop hormont (liofil.) tartalmaz. 1 oldószer ampulla 
14,4 mg natr. chlor„ aqu. dest. pro inj, ad 2 rnl-t·turt:cimaz. 

Javallatok: Juvepilis _ metroI?:;i.thiák. Pra.eclimaeteriális és 
h·ar-ércttkorbelr metropatln:ik, amennyiben azok terIOé
szetét nem régen végzett endometrium szöve.1.tani lelet 
tisztázta. Priluaer és secunder arn,enorrhoea, .ciklus-zava
rok (hypo-,, olygo~, J?D.~}'IT.':eni;:rrhoe~k)-,, Ovu~ác1ós ,zavarol5-
ból (hiányzo vagy kesoi tuszorepedesbol) szarm:izo ~.eddo
ség. Habituális és imminens abortus a t~rhess~g clso 1!-ar
madában. - ICryptorchismus, dystroph1a adii;iosogen1ta
lis, hypophysaer cahexia, Simmonds-kór, alopec1a. 

A.da!loiás: Individuális. Szabálytalan, ciklust nem tartó 
- vérzések esetén (metropathia juvenilis) 4-5 ampulla 

a 1500 NE i. musc. 1 hét alatt. 11enstruációs zavarok ese
tén általában 2-5 naponként 1-1 ampulla i. musc. 
Amennyiben a vérzés a sárgatest elégtelen működése miatt 
elnyólt vagy szabálytalan, a ciklus második felében két 
héten át 1....::2 vagy 3 naponként 1 ampulla il 1_500 N~. :-
Kryptorchismusban 500 NE 2- 3-szor hetenkent, szukseg 
esetén néhány hónapon keresztül. - Eunuchoidismusban 
és hypogeni1.alis1nusban felnőttekne~ napi 700- ~500 NE 
3 hétig, amennyiben hatás mutatkozik, még 3 _hétlg azo~os 
adagban, majd napi. 500-:-1000 ~E. adando .további 2 
hónapig. - Dystrophia adiposogenitalisban heti 2-3-szor 
500-1500 NE. 

Rfegjegyzések: .r.. SzTK terhére a szakrendelések szabadon 
rendell1etik, eITTréb esetben csak szakrendeI~~ (f~k;vt?,bet~g
gyógyintézet) javaslatáJ_.a rendelhető. - LeJarati ido: 2 ev. 

Csomagolás: 5x1500 NE I. + 5x 2 ml 133,70 Ft, 50X1500 
NE I. + 50X2 ml II. 1337,- Ft. 

CINKOXIDOS KENŐCS B. XLIV. 
összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd.~ot tartahnaz vazelin 

típusú kenőcsben. 
1\-iegjsg)'Zés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,40 Ft. 

CINKOXIDOS VAZELIN B. 
sárga 

XLIV. 

összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g zinc, oxyd., 19 g vasel. flav.-t 
tartalmaz. 

lliegJegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2,70 Ft. 
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CODEINUM HYDROCRLORICUM K Gy 
tabl. 0,01 g és 0,02 g · v. 
Összetétel: 1 tabl. 0,01 g, ill. 0,02 g cod · 

tarlalmaz, e111. hydro.chlor.-ot 

.Ia\'alla~ok: I~öhögés- és fájdalomcsillapítás, 
Ada~olas: Iíaromszor 1 tabi. naponta, 
2\Ierueg~1':~sek: + SzTI{ terhére szabadon ·rendelhető 
Csomagolas: b 10 x o 01 , t bl · 

tabl. 29 _ Ft ' g a · 2,90 Ft, b. lOOXO 01 g 
b. loxd,02 g'tabl 4- Ft b ' 
b. lOOx0,02 g tabi. 4Ű,- Fi. . 20xü,02 g tabl. 8,- Ft, 

CODEIN-ACISAL K Gv 
tabl. · 0 

• v. 
Összetétel: 1 tabl. 0,02 g codein 

acetylsal.-ot tartalniaz, · hydrochlor., 0,50 g acid. 

Ja;áJ~~J~~~cs~il1:2~~~~k huruios inegbetegedései. !{öhögés-, 

Adagolás: Hár01nszor 1-9 tabl l' JI i . - e ra naponta. 
·, eg.eg;rz?sek: >!< SzTI-C terhére szabadon rendelhető 
Csomsgolas· b 10 t~bl 4 -o Fi b · 

tabl. 225:-. Ft. "' , ,o " , . 100 tahl. 45,- Ft, b. 500 

CODE!ll'-STIBITJM K Gy 
tabi. ~ · · v. 
Ös~:i:e(étel: 1 tabl. 0,02 g codein. 

sulfurat. aurant.-ot tartalmaz. hydrochlor., 0,05 stib. 
Ja\'allatok· Kin - á 4. , • zo, sz raz, köpclnélküli_köhögés csiliap·t,-. 
;. dagolas:, I-Iáromszor 1-2 tabletta naponta. l asa, 
-•Icgjeg~'zesek: „J< SzTI-{ terhére szab d d e 

1 
, ' a on ren elhető 

s~!:t~?01 ~Q'._!l·Jt~ tabl. 2,60 Ft, b. 100 tabl. 26,- Ft: b. 500 

CODERIT Ch. 
tabl. v. 
Összetétel: 1 tabl 0 02 cr • d-. 

hydrochlor o óois g"'ac?dein._hy~~·ochlor.-0,02 g ephcdrin 
J 

., ' Cl' • pr11nu...ac-t tartabnaz · 
avallatok: Akut és krón br . . . . · 
pneumonia ti'd""-tb · onclutis, laryng1trs catarrhalis, 

, • 1 o e„ einphyseina. 
.-\.dau-olas: Naponta 3-szor 1-2 tablett 
:\fcgjegvzés 1. • „ s , , a. 
C • , 0~~. '"r< zTI{ terherc szabadon rendelhető 
.so1nanolas: b, 10 tabl. 6,10 Ft, 100 tabl. 61, Pt. , 

CODERIT gyermekeknek Ch 
tabi. · V. 
Öi;szetétel: 1 tabl o 0 - "' . . 

chlor„ 5 mg c.P11dfu? 1}~3"',d~~~~p0;;i11,m,I., :J i1ng codein. hydro-. ~ .- ar[a maz. · 
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Javallatok: Akut és krónikus bronchitis, tuberculosis pulm, 
laryngitis catarrhalis stb. ' 

Adagolás: 1 éves korban % tabl., 3 éves korig 1 tabi„ 6 éYes 
l{orig 2 tabl., 9 éves korig 3 tabl„ 12 éves korig 4 tabl. és 
15 éves korig 5 tabl„ 3-4-szer naponta. 

l\leojegyzés: >I~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10 tabl. 3,20 Ft, b. 100 tabl. 32,- Ft. 

coERULAllHN K. Gy. 
drazsé 

XXV. 

összetétel: 1 drazsé 0,1 g hexaineth. tetr. phosph„ ( = hexa
n1eth. tetr. 59%), 0,02 g methylen. coerul.~ot tartalmaz, 

Javallatok: Urethritis, cystitis, pyelitis. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
J\[egjegyzések: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 drazsé 3,40 Pt, 250 drazsé 18,50 Ft. 

COFFEI!l'UJ\I NATRITJM: IIENZOICUM B. 
inj. 20% 

XIII. 

összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,2 g coff. nalr. benz.-ol tartalnmz. 
Javallatok: Alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénulás, szí\·-

mű!{ödés erősítése és szabályozása, vérnyon1ásernelés, 
collapsus. 

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

1\Iegjegyzések: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10X1 ml amp. 13,30 Ft, h, 50X1 ml am11. 

66,50 Ft. 

COFOCAIN K. Gy. 
inj. 

VIII. 

összetétel: 1 amp. (2 nll) 0,0284 coffein., 0,040 g procain. 
llydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Különböző, feltehetően gócfertőzés eredetű 
ízület-, izom- és idcgfájdalmal{, fejfájás, érgörcsök. 

Adagolás: i. cut., ill. s. cut. 0,5-2 ml, i, musc. 1-2 inl, 
i. ven, 0,5-2 ml lassan. 
Alkalmazás előtt a procainérzékenység kizárására iutra· 
cutan próba végzendő . 

1\Ieojeg~'zések: ~I~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 3 év. 

Cscnnagolás: 5x2 ml amp. S,40 Fi, 50x2 ml an1p. 62,20 Fl. 

COLUTOID K. Gy. 
tabi. subling. 

XXXIV. 

Összetétele: 1 tabl. 15 mg prcgncninolont tartalmaz. 
Ja\'allatok: Hypermenorrhoea, terhességi, gyermekágyi és 

klimakterikus (ciklikusan jelentkező, de erős, elhűzódó) 
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vérzések. Habituális és imminens abortus. IIyperplasia 
gland. cystica endometrii. 

Adagolás; Az esetek súlyossága szerint naponta 1-2-3-4 
sublingualis tabletta kúraszerű adagolásban. Pl. habituális 
vetélés esetén 2-3 x 1 ~letta napont;?. I~galább négy 
hónapon át. A menstruác1ona~ megfel~lo Időben több is. 
GJandulár-cisztikus hyperplas1a eseten naponta 2-3 
tabletta 6 napon át - a várható terminus előtti héten. 

lilegjcg;rzések: -r~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabI. 16,70 Ft, 100 tabi. 76,60 Ft, 

COR!lOCAIN K. Gy. 
inj. VIII. 

ÖsSze~étd: 1 amp. (2 ml) 0,08 g procain. hydrochlor o 0002 
~~~~i~phenyl-propanolamin. hydrochlor.-ot (Corba~il) tar~ 

Jalin\:allat: Helyi érzéstelenítésre; hypertoniásoknak adrena-
-érzékenyeknek is, ' 

Ad1agolás: H1sebb sebészi beavatkozáskor és foghűzásko„ 
-2 amp. • 

Afegjegyz~sek: >!< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomauolas: b. 20x2 ml amp 23 - Ft b 100x2 ml 

115,- Ft. • ' • · amp. 

CO~DIOL K. Gy. 
inJ., csepp XIII. 

Össz~t~tel: 1 amp. (2 ml) 0,5 g, eoraethamid.-ot, 
!ui~.)g~~a:.>a:.·5 g eoraethamid.-ot (nikotinsav-diaethyla· 

Javallatok: ·vérkeringési és légzési zavarok eollapsus szív 

'
gyengeség, alkoholmérgezés, asthma bro:ichiale b;onehi • 
Is, emphysema. • -

Adagolás: Naponta 1-3xt amp. s. cut., i. musc., i. ven,; 
az oldatból naponta 3 X 15-60 csepp. 

lliegjegyzés: >!< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Cs2f2~~I~t b. 5 X 2 ml amp. 21,20 Ft, b. 50 x 2 ml amp. 

1 üveg (10 ml) 12,50 Ft, 1 üveg (100 ml) 125,- Ft. 

co.R~ORJ\!.ON K. Gy. 
lllJ. XVI. 
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Összetétel: 1 filup, (1 ml) O 001 
tartahnaz. , g extr. cordis embryonalis-t 

Jar::~á~~. Myopathia eordis chronica, compensatio fenn

A~~g~!~~: Naponta 1-3 a.mp. i, inusc. vagy szőlőcukorral 
Megjegyzés: >fi SzTK terhére szabadon rendelhető - I{öz-

gyógyellátás lerhére nem rendelhető. • 

csomagolás: 10x1 ml 19,30 Ft, 30x1 ml amp. 52,40 Ft, 
100 x 1 ml 136,30 Ft. 

CORONTIN Ch. 
drazsé 

XVI. 

összetétfll: 1 drazsé 15 mg N-/3'-phenyl-propyl-(2')/-1,1-
diphenyl-propyl-(3)-amin-lactátot tartalmaz. 

Javallatok: Angina pectoris, organikus és funkcionális ere
detű coronaria sclerosis, neurovegetativ eredetü coronaria
syndromák. l{edvezö hatás észlelhető peripheriás érszűkü
let eseteiben is. 

Ellcniavatlatok: A szív súlyos atrioventrieularis és intra
velltricularis vezetési-zavarai esetében. 

Adagoiás: Kezdeti adagja felnőtteknek általában naponta 
3 x 2 drazsé, Későbbiek során elégséges, ha az adagolást 
2-3X1 drazsé fenntartó adag bevételével fol~'iatjuk. -
A terápiás eredmény biztosítása megkívánja a rendszeres 
és több héten át tartó adagolást. - . Egyéb szíYrehaió 
glycosidákkal és fájdalomcsillapítókkal együtt is nyugod
tan adagolható. - Vérnyomáscsökkentőkkel együtt ada
golva a készítmények adagjainak megállapítása óvatosan 
történjék, a nemkívánatos hatásütközés elkerülésére. 

l!.íegjegyzés: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 30 drazsé 7,80 Ft, 300 drazsé 44,40 Ft. 

CYCLOSER!N Ch. 
tabi. 

XLVII. 

Összetétel: 1 tabi. 0,637 g D-Cycloserin. bitart. ( = 0,25 g 
D-cycloserin.)-ot tartalmaz. 

Javallatok: Főleg a tüdö-tuberculosis krónikus INH-val és 
Streptomycinnel szembeni rezisztens formái. Kedvező ered
ménnyel alkalmazható a húgyutak és nemiszervek fertőzé
ses eredetű 1negbetegedéseilien is, ahol más készitmények
kel történő kezelés sikertelen volt. 

Ellenja"lrallatok: Psyehés zavarok, epilepsia, veseelégtelen
ség. 

Adagolás: Atlagos napi adagja felnőtteknek 3 tabletta. Ha 
ezt az adagot a beteg jól tűri, a napi dózis 4 tablettára 
emelhető. Napi 1 g-nál többet semmikép nem szabad adni. 
Ajánlatos a kúraszerű adagolást napi 1 talllettával kez
deni és ha mclléktüneteket nem okoz, az adagot másod
naponként fokozatosan további 1 tablettával növelni. Ez
által kb. egy hét után elérjük a megkívánt átlagos napi 
adagot, azaz 3 tablettát. 

Jliegjegyzések: >!< Csak fekvőbeteg~gyógyintézetek részére 
van forgalomban. - Orvosi vényen nem rendelhető. 

Csomagolás: 40 tabl. 267)- Ft, 200 tabi. 1331,- Ft. 

DAEDALON K. Gy. 
tabi., kúp 

XXIII. 

Összetétel: 1 tabl, 50 mg P-dirnethyl-aminoaethyl-benzhydryl
aether-S~chlortheophyllin.-t; 
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1 kúp (1,4 g) 100 ing f.l-dimethyl-aminoaethyl-benzhydry{::;: 
aether-8-chlortheophyllint., 100 mg alc. trichlorisobutyl.-oú 
tartalmaz. „ 

.Ta,·allatok: Légibetegség, tengeribetegség, és egyéb okokbóii 
l'ennálló (terhesség, uraemia, sugárbetegség,, inhalációs;·, 
narkózis, labirinthitis stb.) nausea és hányás. 11eniérei 
syndroma. 

Adagolás: 1-2 tabletta vagy 1-2 kúp 4-6 óránként a> 
beteg „ áµapotától , f\lggően. - ?roiilaktikusan kinetozis.'i 
n1cgelozesére egy oraval az utaz as megkezdése előtt 1-2 ;j 
tabletta, Yagy 1 kúp. % 

1\Iegjegrzések: iffi SzTI{ terhére szabadon rcudelhetó. J 
4 tabl. orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható. :j~ 

Csomagolás: b. 10 tabl. 4,60 Ft; 100 tabi. 17,80 Ft ··. 
10 kűp 9,60 Ft, 100 kúp 69,20 Ft. ' -~ 

··! 
DAEDANOLE'ITA K. Gy 

végbélkúp gyermekeknek 

,$ 
1 

XXIII.J 
Összetétele: 1 kup 25 n1g bela-dnnethylaminoaethylbenz- ; 

hydrylaether-8-chlortheophyllin 25 mg alc. trichlor- r 
isobutyl.-ot tartalmaz. ' 

Javallatok: Hányinger, ill. hányás csillapítása angina 1 
acet~nae~a, heveny gastritis, lázas betegség~k, otiti;J 
inedia, grippe esetében, postnarcotikus hányinger csilla- f 
pitásra, Légibetcgség, tengeribetegség esetleges előfordu- i 
lása.kor profilaktikusan is. i 

Atlanohí.s: Csecsemőknek és egy éven aluli gyermekeknek ~ 
naponta 2 X 1 kűp, egy éven felüli gyermekeknek naponta ! 
3 X 1 kóp. Profilaktikusan (kinetosis incgelőzésére) 1 kúp i 
1 /~ órával az utazás megkezdése előtt. - A készitmény [ 
eh'rzékeny egyéneknél enyhe álmosságot, bágyadtságot okoz- 1 

at. 

1\Iegjeg:;'zések: t!i SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csom:ciooiás: 10 kúp 8,- Ft, 100 küp 45,70 Ft. 

DALGOL K. Gy. 
cseppek IV. i 

Összetétel: 1 n1l oldat 0,67 g methylpentinolt tartalmaz. 
Javall~tok: l{ülönb.öző félelmi állapotok, ideges állapotok és 

alvaszavarok, klimaxos panaszok, vegetativ dystonia, 
asthma bronchiale. 

Atlagolás: Átlagos napi adag 3-szor 20 csepp kevés vízben, 
vagy kockacukorra cseppentve. 

lfegjegr:z;fisek: ·:~ SzTI{ terhére csak abban az esetben ren
delheto, ha az adott es~tben a beteg gyógykezelését más 
-~ szabadon rendelhet6 - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 üveg 15 ml 23,60 Ft. 
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DECO.STER.ON K. Gy. 
olaJOS lllJ. 

XXXIV. 

összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg desoxycort. aeet.-ot tartal
maz. 

Javallat: ?lfellékvesekéreg hiányos működé~,e.(A(ldison-kúr;_, 
(által·ínos asthenia és ezek kapcsán fellépo 1zomgyengesé„, 
val~n'iint h:ypotonia). Elh'.'Jzódó r~convales.centia, Sh-i:i· 
monds-kór, H„öntgen-kater, egés utáni toxaemm,, shocl~. Su
Ivos esetekben (diphteria, typhus, pneumonm, .„_gnppe, 
tb.) célszerü C-vitmninnal együtt adni. 

Ellenjavallat: Hypertonia, oeliéma. 
·\dagolús: Hetenként 2-3X1 amp. i. musc, Tartós Decos
. teron kezelés beállítása, ami c.sak mellé~es~kéreg elég-

telenség esetében indokolt, csak intézetben tortenhet. 
J\.Iegjegyzés: ,:;. SzTI{ terhére csak abban az esetbe~ rende~
. hető, ha az adott esetben a ~eteg gyógykezel~set mas 

- szabadon rendelhető - gyogyszer n1egfeleloen nem 
biztosítaná. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5x1nll58,10 Ft, 25X1ml290,40 Ft. 

DEGRANOL Ch. 
inj. 

L. 

összetétel: 1 szárazmnpulla 50 n1g 1,G bis ( tl-chloraeU1yl
amino)-1, 6-desoxy-D-mannit. dihydroehlor.-ot tartalmaz. 

J'aval!atok: L:yrnphoíd és myeloid leucaemia, lymphogra
nulomatosis, lyn1phosarcoma, retikulosarcoma, myelon1a 
stb. 

Adagolás: Átlacros adagja másodnaponként 50-100 mg 
intravénásan 5, ill. 10 ml fiziológiás konyhasó oldatban 
oldva. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Para
vénás injiciálása súlyos necrosist okozhat l 

i\legjegyzés: ,:;.: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 5x50 mg S3,60 Ft, 50X50 n1g 500,- Ft. 

DEHISTIN K. Gy. 
tabi. 

xxxvrn: 

összetétel: 1tabi.0,05 g;benzyl-( r:!-pyridyl)-dimethyl-aethylen-
diam.in. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás eredetű betegségek. 
Adagolás: Naponta 3-4x1-2 tabi. 
l1egjegyzés: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabi. 18,4-0 Ft, 100 tabl. 74-,90 Fl. 

DELAGIL E. Gv. T. 
tabi., inj. " 

Vl/XLVII. 

üsszetétel: 1 tabi., ill. 1 un1p. C? 1nl) 0125 _g í;~hlor-4-(4-
diaethylamino-1-mcthylbutylam1no) -ch1nohn a1phosphat. 
(chloroquin)-t tartalmaz. 
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Javallatok: Polyarthritis chronica, me1yné1 nincsenek k
reverzibilis destruktív elváltozások, és gerincoszlop eredetű 
gyökneuralgiák. 11alária, amoebiasis, lupus erythematodes, 
fÖtodermatozisok. 

Ellenjavallatok: Nem amoebás eredetű m~ijártalom, gastro
intestinális kórképek, vérképzőszenri elváltozások és· a 
központi idegrendszer egyes megbetegedései. 

Adagolás: Polyarlhriiis chronica esetén 10 napig .2x1 tab
letta, majd naponta, később másodnaponként 1 tabletta. 
JWaláriánál profilaktilrusan az első héten két különböző 
napon 2-2 tabletta, majd hetenként minden hét azonos 
napján 2 tabletta. Terápiás célra: 12 tabletta három napon 
belül. Az első napon, első alkalommal 4 tabi., majd 6-8 
óra múlva 2 tabl.; a második és harmadik napon naponta 
egyszer 3 tabl. Súlyos esetekben (cerebrális formánál) a 
kezelést 1-2 amp, i. ven. cseppinfuziójával kell kezdeni, 
majd 6-8 óra múlva ezt az adagot hasonló módon, vagy 
i. rnusc, meg kell ismételni. Ezután a kezelés per os foly
tatandó két napig, 2 x 2 tablettával. Amoebiasisnál 7 na
pig 3 x 2 tahi., majd újabb 7 napig 3 X 1 tahi. pro die, 
utána 2-6 hónapon át hetenként 2 X 3 tahl. Lupus erythe.o 
niatodes esetében naponta 3 X 1 tabletta. Foloderma.tozisnál 
szükség szerint heteken keresztül naponta 1 tahl„ majd 
hetente 2-3 tahi. - Parenteralis kezelésnél i. inusc, na
ponta 2 amp. 
Cseppinfúzióban pro die i. ven. általában 1-2 amp„ 50-
szeres hígításban adandó. Szalicilátokkal és kéreghormon 
készítményekkel eg;-tütt is adhaló. A kezelés butazolidin 
és arany készítményekkel kombinálva óvatosságot igényel, 
mert az együttes alkalmazás súlyos bőrelváltozásokat 
okozhat. 
Delagil-kúra alatt a vérkép folyamatosan ellenőrizendő. 

l\regjegyzés: •l~ SzTI-C terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 30 tabi. 29,10 Ft, 300 tabl. 272,10 Ft. 

5 X 5 ml an1p. 19,80 Ft, 50 x 5 n1I ainp, 173,30 Ft. 

DEJUALGON Ch. 
tabi., kúp 

VI. 

Összetétel: 1 kúp (2,3 g) 0,27 g amidazoph„ 0,18 g bromaceto
carb.-ot, 
1 tabl. 0,27 g amídazoph„ 0,18 g bro1nacetocarham.id.-ot 
tartalmaz. 

Jairal!atok: Fájdalomcsillapító. Fejfájás, neuralgia, neuritis, 
ischías, tabeses crisís, dysrnenorrhoea, postextractiós és 
posloperativ fájdalom, rheumatísmus, polyarthritis, endo
carditis, sepsis, influenza, pneumonia eseteiben. 

Adagolás: Felnőtteknek egyszeri adag 1-2 tabi„ 1-2 kűp. 
Ez az adag erős fájdalmak és általuk előidézett álmatlan
ság esetén naponta többször adható (3-4-szer). Gyerme
keknek 1 tabl. 

Thlegjegyzések: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 5 tabl. 
és 5 kúp orvosi vény nélkül is ki.adható. 

Csomagolás: h. 5 kúp 9,40 Ft, b. 100 kúp 188,- Ft, 
h. 10 tabl. 9,10 Ft, b. 100 tabI. 91,- Ft. 
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DEThiALGONIL Ch. VI. 
inj., csepp 
összetétel: 1 ainp. (2 ml) 0,06 g allylbarbitUJ'al„ 0,4 g aml. 

dazoph„ 0,6 g urethan.-ot, 
1 üYeg (15 ml) 0,45 allylhurbitural., 3 g aniidazoph„ 4,5 g 
urethan.-ot tartalmaz, 
1 üveg (100 ml) 6,66-szoros anyagmennyiséget tartalmoz. 

Ja\'a!Iatok: Potenciált hatású fájdalomcsillapító és antirheu· 
rnaticum, postoperativ állapotban morfin pótlására _hasz. 
nálható. - , 

Adauolás: 1-2 amp. i. musc,, 1 amp. i. ven, lassan b•'~ 
fecskendezve. 30-60 csepp naponta többször, 

!!Iegjeg~'Zés: ~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: b. 5x2 ml ainp, 13,90 Ft, b. 50x2 ml arnp. 

139,- Ft. 
1 üveg (15 ml) 13,60 Ft, 1 üveg (100 mI) 67,60 Ft. 

DEPOFOLLAN Ch. XXXIV. 
olajos inj. 
Összetétli-I: 1 amp. (1 ml) 15 mg oestrol. stearin.-ot tarlnl· 

maz. 
Javallalok: Elsődleges és másodlagos amenorrhoea, climax, 

meddőség, hyper- és raromenorrhoea, abortus habitua]1;;, 
hypoplasia genit„ carcinoma prostatae, 

Adagolás; Arnenorrhoea: 3 napon belül 2 mnp. Depofollari, 
3 hét múlva 5 napig Glanducorpín. 11enstr. zavarok: 
menses után 2 nappal M:-1 arnp. Climax: havonta 1 amp. 
~!:~~t~~y:_~~~ után 1 amp. 2-3 hónapig, hypoplasia 

.Ríegjegyzések: >I< SzTI{ terhére csalr abban az esetben ren
delhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését rn:'is 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nern 
biztosítaná. - Lejárati idő: 5 év. Az oldatban esetleg lát
ható kiválás az arnpulla meleg vízbe helyezésével néhány 
perc alatt oldódik, Kizárólag kristálytiszta oldat használ~ 
ható. 

Csomagolás: 1 Xl amp. 11,80 Ft. 

DEPRIDOL K. Gy. V. 1 --· 
inj. tabi. .,,--:.:...+-! 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg, 4.4 diphenyl-6-dimethy'-

amino-heptanon-{3)-hydrochlo-r.-ot; ! 
1 tabi. 5 mg 4-,4 diphenyl-6-dimethylamiuo-heptanon-(3)
hydroehlor.~ot tartalmaz. 

Javallatok: Fájdalomcsflla_pítás és görcsoldás. :&iorfin helyet· 
tesitésé:re. 

Adagolási Naponta 1-3~szor 1 tabt, 1-2„szer 1 runp, s, 
cut. vagy i. musc. 

lieg~p,gyzések: ~~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagoló.s: b. 5x1 ml amp. 8,- Ft, h. 50X1 ml amp. 

80,- 'Ft, 
20 tebl. 6,40 Ft, 100 tabl. 16,60 Ft. 

5 Gyógyszerkészít1nénycl;: 



DERMAFORIN E. Gy. T. 
sebhintőpor 

XLVI. 

Összetétel: 1 szóródoboz (10 g) 0,036 g hydrarg. a1nidochlor., 
0,036 g hydrarg. chlor. mit., 0,036 g hydrarg. oxyd. flav., 
0,112 g zinc. oxyd., 0,376 g bism. subnitric.-ot tartalmaz. 

Javallat: Sebhintőpor, 

Adagolás: A seb felületét behintjük. 
1\:Cegjeg~1zés: + SzTI'( terhére szabadon rendelhető. -

10 g orvosi vény nélkül is adható. 
Csomagolás: 1 szóródoboz (10 g) 1,40 Ft, b. 1 zacskó (100 g) 

15,- Ft, b. 1 zacskó (500 g) 70,- Ft. 

DERMASEPT B. 
kenőcs 

XLIV. 

összetétel: 1 tubus (20 g} 0,0304 g argent nitric., 0,2 g mono
brombenzol„ 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., 1 g ammon. bitum. sulfon., 1 g 
plumb. oxyd., 1 g sulfur praecip., 1,2 g bism. subnitric., 
1,3 g ol. jecort.-t tartalmaz vazelin típusú kenőcsben. 

Javallatok: Fertőzött sebek kezelése, pyoderma, eccema. 
Adagolás: Külsőleg, kenőcs. 

1\iegjcgyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,90 Ft. 

DIACODON A. 
tabl. 

v. 
Összetétel: 1 tabl. 5 mg acetyldihydrocodeinon. hydrochlor.

ot tartalmaz. 
Javallatok: Bronchiális és tüdőmegbetegedésekben, mint 

köhögéscsillapító. 
Adagolás: FelnőtteknCk napközben 2 x % 'tabletta, este 

1 tabletta. Gyermekeknek 1 éven felül naponta egyszer 
% tabletta adható. · 

~legjegyzés: ** SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabl. 11,40 Ft, 

DIAP!Il'LLIN K. Gy. 
tabl„ kűp 

XVI. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,1 g theophyllin-aethylendiamint, 
1 kúp (2 g) 0,36 g theophyllin-aethylendiamint tartalmaz. 

Javalla~k: Angina pectoris, asthma cardiale és bronchiale, 
artermsclerotikus és hypertoniás eredetű keringési zava

. rok, myopathia cordis chronica, claudicatio intermittens, 
dekompenzált vitíumok, cardiaJis és nephrogen oedemák. 

Adagolii.;:: Naponta 3-szor 1-2 tabl., naponta 1-2 kúp. 
ll.fegjegyzés: SzTI{ terhére csak abban az esetben rendelhető, 

ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más - · szabaM 
don rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 

Csomagolás: 20 mhl. 18,80 Ft, 100 tabl. 83,50 Ft. 
10 kúp 41,80 Ft, 100 kúp 363,80 Ft. 

DIAPHYLLIN GLUTEOSUM K. Gy. 
inj. 24% 

XVI. 

összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,24 g theophyllin-aethylendiamin, 
0,01 g norcain.Mot tartalmaz. 

Javallatok: 1. Diaphyllin. 
Adagolás: 1 ampulla kizárólag i. musc. f 
11.'Cegjeg:rzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5Xl ml amp. 9,50 Ft, b. 50x1 ml amp. 

95,- Ft. 

DIAPHYLLIN VENOSUJ\I K. Gy. 
inj. 4,8% 

XVI. 

összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,24 g theophyllin~aethylendiamint 
tartalmaz. , 

Javallatok: I. Diaphyllin.; 
Adagolás: 1 ampulla kizárólag i. uen. lassan befecskendezve. 
11-'legjegyzések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 X 5 ml amp. 11,30 Ft, b. 50 x 5 ml amp. 

113,- Ft. 

DIAPUllWN Ch. 
olajos inj. 

VI. 

összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,06 g chinin. bas. anhydr., 0,05 g 
camphor., 0,16 g menthol., 0,4 ml ol. eucal.-t tartalmaz. 

Javallatok: Bronchitis, bronchopneumonia, hypostaticus 
és postoperativ pneumonia, bronchiectasia, tüdőabscessus 
és gangraena, grippés tüdőlromplikációk megelőzése, per
tussis, asthma bronchiale, tbc.-sek vegyes fertőzése, nikoM 
tinMabusus, laryngitis, rhinitis esetén inhalációban is. 

Adagolás: Naponta 1-2-szer 1-4 ml i. musc. A kűra 1-3 
hétig tart. Csecsemőnek naponta egyszer 0,3 ml, 5 éves 
korig 0,5, 12 éves korig 1 ml. Inhalációs alkalmazásánál 
20-30 csepp forró vízre cseppentve belélegezve. 

Megfegy7.ések: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10X2 ml a.mp. 26,70 Ft, b. 100x2 ml amp. 

267,- Ft. 

DICAPTOL Ch. 
olajos inj. 

LII. 

5• 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g dimerca:pr.-ot tartalmaz . 
Javallatok: Nehézfémmérgezések, elsősorban aizénM. arzenoM 

benzolrnérgezés. 
Adagolás: Heveny' mérgezés esetéll el5lö nap 4-6Mszor 1 amp., 

a 2-4. napon 3x1 amp., 5-6. napon 1 amp. BefecskendeM 
zés mélyen intraglutealisan. 
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ii-'lég!eg~'zéseli:: >i~ Sz'l'I{ tcrhE-re sza~adon 
Csomagolás: 10X1 ml aI11p. 43,40 l•t. 

rendelhető. 

DIÉNOESTROL B. 
tabl. és forte tabl. 
összetétel: 1 tabl. 0,5 mg oe~trodienol.-ot, · 

XXXIV. 

1 forte tabl. 2,5 mg oestrodienol.-ot tarfytlmaz. 
Javallatok: Tabl., inj.: Ilfenopausa, an1enorrhoea, sterilitas, 

uterus hypoplasia, lactatio megakadályozása. 
:Forte tabl,: prostata cc., man1ma cc.-ból ered6 csont~ 
metastasisok, 

Ellenjnvollat: Rákos hajlamosságra valló családi anamnesis, 
Praeclimacteriun1os, rendszertelen menstruáció esetén 
csak szövettani diagnózis után javallható. 

Adagolás: 1\fenopausa enyhe tüneteinek kezelésében orálisan 
a szakaszos adagolás célszerű, pl. első héten napi 3 X 1 tabl., 
a második héten napi 2 X 1 tabl., a harmadik héten napi 
1 tabi. Ezután néhány heti szünet, amíg a tünetek űjra 
ne1n jelentkeznek. Néha kisebb adagok is elegendőek. 
Sűlyosabb tünetek (izületi folyamatok, psychés állapot, 
hypertonia stb.) kezelése esetén nagyobb adag, a fenti 
adagok kétszerese is indokolt lehet.. Ilyenkor tanácsos a 
kezelést parcnterálisan kiegészíteni heti 1 vagy 2 x 1 amp. 
int.ramuscu!áris adagolásával. Amenorrboea esetén az ada
golásra a tüszőhormon kezelésben követett általános irány
elvek a mé1t.ékadók. Ajánlatos naponta 4 x 1 tablettát, 
vagy másodnaponként 1 ampullát intramusculárisan, há
ro1n héten át adni. Egy heti szünet után az adagolás meg
ismételhető. Sterilitds esetén, amennyiben azt genitalis 
hypoplas:ia okozza, napi 2 tabletta, vagy hetenként 2-3-
szor 1 ampulla intramusculárisan mindenkor a cyklus egyik 
felében adandó. Lac.taiio megállitására az els6 három 
napon át 3 x 2 tabi. szükséges a tejelválasztás elapadásáig. 

Forte tabJ.: Férfiakr1ak (prostata ce.) a kívánt gyógyszer
hatás elérésig (6-8 hét) naponta 6-8 J forte tabletta, 
azaz 15-20 mg. Azután elegendő napi 3 ! forte tabletta. 
Kedvező visszafejlődés n1ellett az oestrogen szint napi 
1 tablettával is fenntartható. 11űtétre alkalmatlan főleg 
öregkori prostata-hypertrophiás vizeletürítési panaszok 
esetében naponta 3 x 1 ! forte tabl. szedése elegendő. 
A dysuriás panaszok enyhülése után naponta 1 tabI. 
Nőknek: Kllmaxkoron túli emlőrákból ki.induló csont
áttételes meghetegedéseknéi 4-6 héten át napi 6-8! 
forte tabletta. Huzamosabb szedés után beálló hormon
telítettség esetén - ha menstruációs jelenségek stb. lép~ 
ne.k fel - a napi adagot csökkenteni: kell, vagy a készít
mény szedését abba kell hagyni, ill. tesztoszteron adago
lásával ellensúlyozni. Klimaxkoron belüli nöknek az eset
ben adjuk, ha a t.e::;zi:oszteron-kezelés nem járt eredménynyel. 

Megjegyzések: >I< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati ídő: 5 év, 
1 runp., ill. 1 forte t.sbl. a legnagyobb egyszeri adagnál 
(2 mg) többet tartalmaz ! 

Csomagolás: 20 tabl, 3,70 Ft, 
50 forte tabl. '20,50 Ft. 
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J}JENOESTROI, E. Gy. T. 
kenőcs 

XXXIV. 

ö tétel: 1 tubus (20 g) 0,02 g oestrodi.enol.-ot tartalmaz, s~:Zelin tipusű kenőcsben. 
llatolr• Az ovarium dys:i'unctiójából eredő tünetek 

Juv:rcutan" kezelésére: ciklikuslli?- fellépő eccemák, prurit~s, 
kraurosis vulvae, acne vulgarrs és rosacea, ulcus crur1s, 
fagyási sérülések. 

Ellen,aNallatok ~ Nem hor·monális eredetű elváltozások 
(tbc., cachex1a). . . 

da olás: Ciklikusan fellépő ecceI~.tákn~, prur:ttifs és krauro-
A si~ esetén a hüvelybemenetet éJSZakara és sz~kség esetén 

reggel is kenőccsel be kell kenni. Acne. yulgar1s és r~sact;a 
esetén a beteg területet hasonlóan kez~~JU~. Az eml~h1mb?
·hagadok kezelésére borsavoldattal tortent l~mosas utan 

Ílh babnyi mennvisé.rű kenőccsel bevont steril gézlemezt; 
koipitis vetularuffi e~etén kenőccsel fedett ~pont he
lyezünk a hüvelybe. Vérkeringés~ za';'arok _fol~a_n ~e~e~en 
gyógyuló fekélyeket (uleus cr~ns) ~s a f~gyas1 scr;;rlese
l;:ct, a seb környékének m~~t1sztíta.~a utan a ke1:?c~scl 
bevont steril gézlemezzel fed1uk. A kotést napon~a.' á!1Jlfk 
a teljes behá1n<?_sodási.~. Gy~,gyulás i;:setén (s~r1kepz?des) 
néhány napig kozömbos kenocsre térünk át, azután ismét 
az előbbit alkalmazzuk. 

1iegjegyzések: >!<: SzTI-{ terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 5 év, 

Csomago1ó.s; 1 tubus (20 g) 6, - Ft. 

DIGOXIN K. Gy. 
cseppek, inj., tabl. 

XIV. 

összetétel: 1 üveg 15 ml sol. (1 ml = 40 csepp 1 mg) 
15 mg digoxin-t; . 
1 amp. (2 ml) 0,5 n1g digoxm.-t; 
1 tabl. 0,25 mg digoxin-t tartalmaz, 

Javallatok: A keringési elégtclensé~ . (kardiális „dekompen
záció) helyreállítása és a kon1penzac10 fenntarta.sa. 

Atlagv!ás: A kompenzáció hely!eállitására az első (e~etl~ a 
második) napon nagyobb auag 2-2% ampulla 1. ""le'.1:• 
illetve 40-60 csepp, ilíetve 4-6 tabletta alkalmazha-i;o, 
amit a következő napokban csökkenteni !J.elyes akkor I~, 
ha semnli toxikus jelenség nem mutatl~oz1k. A 1"!elyreá~1~ 
tott kompenzáció fenntartás~a általában napi 20- -Ü 
csepp, illetve 2-4 tabletta szukséges. . . . 
Tekintettel arra, hogy a Digox.in b>'J'Orsan elim_1;11álódik és 
nem kumulálódik, a fenntar~o kc::elé~kor. sz1u1~tek be
iktatása nem indokolt, csak 1ntox1kác1ós Jelensegek fel
léptekor. 

liegjegyzések: >B >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 2 év. 

Csamauohis~ 1 üveg 15 m 21,30 Ft; 
5x2 m amp. 10,50 Ft; 100x2 m arnp. 160,- Ft; 
50 tahl. 14,40 Ft; 250 tabl. 60,50 Ft. 



DIHYDROSTRFJ'TOMYCIN E. Gy. T. XLVII. 
inj. 
ö t.étel· 1 gumisapkás üveg I. 1 g dihydrostreptomyc. has. 8

(iliJiydr~strep. sulf. alakjában) ?!talmaz. 1 oldószer-
ampu11a II. (5 ml) aqu, dest. pro, IDJ.-t tartahnaz. 

Javallat·· Streptomycin javallatok. - Rendelése_ előtt mérfo-
elni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét és ~ockázatát ! (Rezisztens törzsek keletkezése, hallásromlás. 

Gondolni kell a gyógyszer hatékonyságának megőrzésére a 
tbc.-s betegek gyógyítása érdekében,) 

Megjegyzés: >!< Rendelését a Streptomycin-re vonatkozó 
utasítás szabályozza, I. 364. oldal. A vényt két példányban 
(„másolal"-tal) kell kiállítani. 

Csomagolás: 1X1 amp. I. 1 g + II. 1X5 ml a.mp. 30,20 Ft, 
50x1 amp. I. 1 + II. 50 x 5 ml amp. 1449,10 Ft. 

DIOTILAN Ch. 
tabi. XXIV. 

Összetétel: 1 tabi. 0,1 g natr, diocytyl-sulfosuccin.-ot tartaI-· maz. 
Javallat: obstipatio. 

Adagolás: Felnőttek átlagos adagja esetenként 1-2, esetleg 
3 talSI., gyermekeknek % - % tabl. 

llegjeg~..-zés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabl. 3,60_ Ft, 200 tabi. 41,20 Ft. 

DIPANKRIN K. Gy. 
intestinolsolvens drazsé XXI. 

Összetétel: 1 drazsé 0,15 g pankreatin., 0,05 g duodeuum 
sicc.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Achylia gastrica, dyspepsiák, a pancreas-műkö
dés csökkenésével vagy kiesésével járó emésztési zavarok. hasmenés. 

A1lagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé étkezés közben. 
Megjegyzés: Sz TI{ terhére szabadon rendelhető. - Lejárati 

idő: 3 év. 

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

DIPHEDAN E. Gy. T. 
tabi. III. 
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Összetétel: 1 tabl. 0,1 g diphentoin.-t tartalmaz. 
Javallatok: Genuin és organikus eredetű epilepszia. 
Adagolás: Napi 1 tahI.-tóI emelkedve napi 3-szor, esetleg 

4-5-ször 1 tabl.-ig. Gyermekeknek 4 évig 2x %, 6 évig 
4x %. 12 évig 2x1 tabl. A beállítás ideje alatt Sevenal 
adandó. Csak orvosi felügyelet mellett szedhető l Bőrtüne
tek fellépésekor az adagot csökkenteni keII vagy abba
hagyni a kezelést. 

Megjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhetö. 
Csomagolás: 25 tabl. 8,20 Ft. 

DITHES_C!?P B. 
forte inJ. v. 
összetiitel: 1 an1p. (1 m) 20 mg morph, hydrochlor„ 30 :mg, 

aethylmorph. hydrochlor., 0,4 mg scop. hydrobro:rn.-ot 
tartalmaz. 

;Ta\·allatok: Narcosis bevezetése, elmebeteg erős motorikus 
' izgalma, fájdalomcsillapítás. 
Adagolás: Szükség szerint 1 amp, s. cut. 
1\.!cgjcgyz:é~ek: ~~ SzTK terhére szabadon rendelhető, 

(:ri.Hte IllJ. gyártasa megszűnt.) 
Csomagolás: b. 10 x 1 ml forte amp. 16,70 Ft. 

DITYRIN Ch. 
drazsé XXXII. 

összetétel: 1 drazsé 25 ing dijodlyrosin.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Hypcrthyreosis, Basedow, alkati sovanyság, 

climax. 
Adagolás: Naponta 2-4-6 tabi., súlyos esetekben napi 

10 tabl.-ig l{rÓnikus intermittáló kezelés a pulzus, test
súly, vagy,: alapanyagcsere k~:itrollja mellett. Altal~ban 
kétheti kezelés után 5 napos szunet, Gy~rmeke,\;:nt;k ruasod
naoonként 1 tabi. Csak álland? orvosi ellenorzes mellett 
adható. 

J\:Iegjcrn:zések: + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 tabl. 8,40 Ft, 250 tabl, ~0,70 Ft. \ 

\ l.IOLARGAN Ch. IY-· 
inj. tabi. '"'./'\ 
összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,10 g penthidin, hydrÓchlor.~1:, 

1 tabl. 0,025 g penthidin. hydrochlor.-t tartalmaz. ' 
Javallatok: Erős fájdalom-csillapító ~s _görcsoldó: morfin 

helyettesítésére főleg epe- és vesekólikaban. 
Adagolás: Napi 1-3-szor 1 tabl. vízben ol~va étkezés Utá~1, 

Szükség szerint napi 1-3-szor 1--_2.ml 12omba, vagy ho~ 
alá. (Vénába: 10 ml 10 %-os szolőcukor, ,vagy élettmn 
konyhasóval higitva, lassan 2-3 perc alatt,) 

Ilfegjegyzések: ~~ SzTK terhére szabadon rcndeL.'lető, 
Csoinagolás: b. 5x2 ml amp. 15,90 Ft. h. 100x2 ml amp. 

318,- Ft. 
20 tabl. 7 ,80 Ft. 

DOLOR K. Gy. V. 
tabi. 
Ö>iszetét.ol: 1 tahl. 0,02 g aethybnorph. hydrochlo:r„ 0,3 g 

amidazoph., 0,3 g phenacetin.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Migrain, fogfájás, neuralgiás fájdalmak. 
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Adagolág'; I:\aponta 1-3-szor 1 tabl. 
Megjegyzések: ~r~ SzTI-( terhére szabadon reudelhetö. 
Csomagolás: b. 10 tabl. 13,30 Ft. b. 100 tahl. 133,- Ft. 

llOMATRIN Ch. 
-+--fflu»'Fte inj., tabi. 

v. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1,5 mg methylhomatrop. brom 

0,84 mg thebain. hydrochlor ., 1,5 mg codcin. hydrochlor :: 
1,76 mg papaver. hydrochlor., 9,10 mg narcotin. hydro
chlor., 26,8 mg morph. hydrochlor.-t, 
1 tabl. 2 mg melhylhomatrop. hrom„ 0,21 mg thebain 
hydrochlor., 0,38 mg codein. hydrochlor„ 0,44 mg papavcr'. 
hydrochlor., 2,28 mg narcotin. hydrochlor„ 6,7 mg morph. 
hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Narkózis bevezetésére, gyomorbántalmakkal 
kí!-;:~csolatos fájd>ilruak és görcsök, bélvérzés, epe-, vesekő
kohka, dysm0norrhoea, éjjeli izzadás, angina pectoris. 

Adagolás: Erős kólikás fájdalmak szüntetésérc % -1 a.mp. 
narkózis bevezetésére 1-1 % a.mp., s. cut. Naponta 2-3~ 
szor 1-2 tabl. 

Megjegyzések: ~!§1 Sz.TK terhére szabadon rendelhető. 
1\/Hte inj. gyártása inegszűnt. 

Csomagolás: b. 5x1 inl forte amp. 8,15 Ft, b. 100x1 mJ. 
forte arup. 164, -Ft. 
10 tabi. 3,40 Ft. 

llOMOPON Ch. 
inj., tabl. 

v. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,42 mg thebain. hydrochlor .• 

0,75 mg codein. hydrochlor„ 0,88 mg papaver. hydro
chlor., 4,55 mg narcotin. hydrochlor„ 13,4 mg morph. 
hydrochlor.-ot, 
1 tabl. 0,21 mg thebain. hydrochlor,, 0,38 mg codein. 
~ydrochlor„ 0,44 mg papavc:r. hydrochlor„ 2,28 mg narco
tin. hydrochlor„ 6,7 mg morph. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Igen erős fájdalom; akut gy~lladások, kőkóli
k~, te.n~smus •. colitis, d~senteria, typh~1s, __ ólomn1érgezés, 
per1ton1tls, angn1a pectorrs, asthma card1a1e és bronchiale 
tabeses crisis, köhögéssel és kevés váladékkal járó légút: 
bántalmak, vérkö_p_és_ é_;; _hállYÚS_· 

Adagolás: Napólita y::._:3_5~0-r~i -amp. s. cut„ ill. 1-3 tabl· 
lfegjeo1·zések: ifi~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 5 X 1 ml amp. 6,25 Ft, 

10 tabl. 3,- Ft. 

UO RLOTYN Ch. 
tabi. 

II. 

ÖsS1zetétel: 1 tabi. 0,20 g amylbarbitural.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Sedath-um, hypnoticum, tartós altatás. 
Adagolás: Sedativumként -naponta kétszer %~ % tabletta 

{0,10 g), hypnoticumként 1 tabl. lefekvés előtt fél óráVaI. 

Tartós altatás: az adagolást 3X1 tabl.-val kezdjük, majd 
a szükséghez képest emeljük, illetve csökkentjük az ada
got a beteg állapota és tűrőképessége figyelembevételé
vel. 

i\Ie!Jjegyzés: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
r„mnaoolás: 20 tabi. 7 ,10 Ft, 250 tabi. 65,30 Ft. 

,/-,~-

! DYSCURAL Ch. f XL VII. 
1 ~l?~•=="~,o! 
{ -P összetfüel: 1 tabi. Ű,075 g jodoxysulfochinol. 6,7~diaethox)m 

1-(3' ,4' -diaethoxy-benzy l )-isochinohn -t tartalmaz. 
J:n-'alla1.ok: Bacillaris dysentcria, colitis. 
Adanolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 4-? tab~ 

leÍta, míg a heveny tünetek tartanak. Ez~k elm1;Itáv.aI 
5-6 napon át napi 3 tabletta. 14 napos 8zunet utan _cel
szerű a kúrát megismételni. - Gyermekek 4 éves kong a 
fenti adagok %-ét, 12 éves korig %-ét, 18 ~ves korig %-ét 
kapják. 

]lfegje1n'zés: '1~ >-I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csonu1.gohis: 20 tabl. 20,80 Ft. 

EGGOSALIL E. Gy. T. 
tabi. 

VI. 

Összetétel: 1 tabi. 0,5 g salicylamid.-ot tm·talmaz. 
JavaHatok: Hűléses és reumás megbetegedés~]~, fejfájás, és 

egyéb fájdalmak, lázas állapotok, polyarthrüis. 
Adafjo!ás: Naponta 3X2 tabl. 
l\Ieg]eg}'Zéseln SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 30 tabl. 11,10 Ft, b. 250 tabl. 92,50 Ft. 

ELASTOSAN R. 
ci.nkenyv-pólya 

XLIV. 

összetétel: 70-80 g cinkenyvvel impregnált pólya 4 % zinc. 
oxyd„ 0,06 % natr. choJeinic.-ot tartalmaz. 

Ja1tallatok: Ulcus e:ruris, varicositas, eczema. 
Alkalmnzás: A pólyát alkalmazás előtt kétnf~p~~cá:a h_e

lyezve, néhány percig; lefedett edényben gozorgo viz fölé 
helyezzük. Utána a pólyát zsindelyszerű mene~ekkel a meg
betegedett végtag-részre csavarjuk. Enyhe simogatásra a 
pólya anyaga alupjához letapad é~ egyenletes, rugahnas 
masszává válik, melyet 7-14 napig hagyunk !-1. betegen: 
A pólva eltávolítása levágással, vab'Y meleg ".J-Zben val.9 
áztatáS után leesavarással történik. IBcus cruns, ~edvezo 
eczema a pályázás előtt szárazpárás kötéssel sterilen kö· 
tendő, 

l\iegjeg3·zés: SzTI-( terhére szabadon rendelhető. 
Csumagoiás: 1 pólya 23,90 Ft. 
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ENTEROSEPTOL E. Gy. T. 
tabi. 

XLVII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g jodchloroxychlnolin.-ot tartal
maz. 

Javallatok: Bacillaris és amoebás dysente:da, entero-colitls, 
erjedéses és rothadásos dyspepsia, nyári hasmenések. 

Adagolás: Peroralisan felnőtteknek általában 3 x 1-2 tab
letta étkezések után. 

Megjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl, 16,50 Ft, 250 tabl, 151,60 Ft. 

EPHERIT Ch. 
inj. tabi. 

xv. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,05 g ephedr. hydrochlor.-ot, 
1 tabi, 0,05 g ephedr. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Hypotonia, collapsus, fenyegető légzőközponti 
bénulás, szívblock, asthma, bronchitis chron., emphysema,, 
allergiás bőr- és belbetegségek, tengeri betegség, narcolep
sia. 

Adagolás: Naponta 3-szor %-1 tabl. Aszhnás rohain előtt 
1 tahi.; roham alatt, vagy akut vérnyomásesés megszün
tetésére 1 ai--up. s. cut. Bélren~rheség esetén naponta 2-szer 
% tabl. 

Megjegyzések: ~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 5 X 1 1nl amp. 8,30 Ft, b, 50 x 1 rnl amp. 

83,- Ft, 
b. 20 tabi. 6,40 Ft, h. 100 tabi. 32,- Ft. 

ERGAM K. Gy. 
inj., cseppek 

XXVI. 
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Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,3 mg ergotam. tart.-ot, 
1 üveg (5ml) 3mg és l üveg (100ml) 60mg ergotam. tart.-ot 
tartalmaz. (1 ml= kb. 25 csepp = 0,6 mg hatóanyag.) 

Javallatok: Szülészetben korai gyermekágyi vérzés (atonia 
post partum), késői gyermekágyi vérzés, gyermekágyi 
subinvolutio megelőzésére és kezelésére, abortus ineom
pletus esetén a vérzés csökkentésére, vetélés befejezése 
után a méh összehűzódásának elősegítésére, nőgyógyászat
ban (a szövettani lelet ismeretében) a vérzés mennyiségé
nek csökkentésére, bel- és ideggyógyáJ;zalban sympathi
cotonia, migrain, glaucorna, hyperthyreosis esetén. 

Adagolás: Általában naponta 1-2-szer %-1 ampulla s. 
cut. vaf:,'Y i, musc., súlyos esetekben óvatosan igen lassan 
i. ven. A cseppekből naponta 2-3-szor 15-30 csepp. 

A·iegjegyzések: + >!- SzTIC terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: b. 5 x 1 1111 arnp. 8,75 Ft, b. 50X1 ml amp. 
87,50 Ft, 
b. 1 üveg (5 ml) 6,05 Ft, b. 1 üveg (100 ml) 121,- ·Ft. 

JlRGOi\IBTRIN K. Gy. XXVI. 
inj. 
összetéteh 1 amp. (1 ml) 0,2 mg ergo1netrin. malein.-ot tar

talmaz. 
Javallatok: Azonnali vérzéscsillapítás a szülészetben a lepényi 

szakban és azt követően jelentkező atoniás vérzéseknél, 
sectio caesarea alkalmával a magzat megszületése után, 
terhességmegszakítás és vetélés befejezése közben előadódó 
atoniás vérzésnél, a nőgyógyáJ;zatban menorrhagiák és 
rnetrorrhagiák esetén. 

Adagolás: 1 amp. i. musc. vagy i. ven. 
ltlegjeg~rzések: >B >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Lejárati idő: 1 év. 
Csomagolás: b. 5 x 1 ml 12, - Ft, b. 50 x 1 ml 120, - Ft. 

JlRIGON E. Gy. T. 
szirup 

XVII. 

összetétel: 1 üveg (200 g szirup) 0,044 g codein. hydrochlor., 
0,618 g natr, hypophosph., 2,564 g calc. hypophosph., 
6,18 g kal. guajacolsulfon.-ot tartalmaz. 

Javallat: Meghűléses betegségek. 
lldagolás: Felnőtteknek: naponta 3-szor 1 evökan_állal; 
- gyermekeknek: naponta 3-szor 1 kávéskanállal. 
11'.Iegjegyzések: >B SzTK terhére csak 12 éven aluli gyerm~I:ek 

részére rendelhető szabadon. SzTK terhére 12 éven felüliek 
részére nem rendelhető. - I'\:özgyógyellátás terhére nem 
rendelhető. - 200 g orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: 1 üveg (200 g) 17,50 Ft. 

ERPOZID Ch. XVI. 
tabl. és forte tabi. 
Összetétel: 1 tabi. 0.1 mg reserpin„ 10 mg 6-chlor-7-sulfonm 

amido 1,2,4-benzodihydrothiadiazin, 1,1-dioxyd.-t; 
1 tabi. forte 0,25 mg reserpin., 25 mg 6-chlor-7-sulfon
amido 1,2,4-benzodihydrothiadiaziu 1,1-dioxyd.-t tartal
maz. 

Javallatok: A vese vagy érrendszer megbetegedéseiből eredő, 
továbbá idegrendszeri, hormonális és toxikus ere4_etű 
hypertoniák, valamint hypertonia esscntialis esetei. 

Adagolás: A vérnyomás állapottól függően a kúraszerű 
adagolást, naponta 2-3x1-2 Erpozid tabi., vagy napi 
2-3X1 Erpozid forte tabl.-val célszeríi elkezdeni. - A vér
nyomáscsökkenés a kezelés 3-4 napján következik be. 
Ezután az adagot csökkenthetjük, amíg a beteg vérnyomása 
normalizálódik, Fenntartó adagnak az esetek jelentö1 
részében napi 2 X 1 Erpozid tabl. már elegendőnek b~_o1 
nyul. - Huzamos alkalmazáslror<ljáfthrm az: eieMJ:OiW"' 
szint időnkénti ellenőrzése, 

J\iegjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 tabl. 10,80 Ft, 500 tabl. 47,20 Ft„ 

50_tabl. forte 13,80 Ft, 500 tabi, forte 76,28 Ft. 
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ETOPURIN K. Gy. 
tabi. 

XVII. 

Üss7,etétel: 1 tabl. 0,03 g butobarbitural., 0,1 g fueophyllin.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Angi..qa pectoris, szívneurosis, migrain, arterio
sclerosis, klilnaxos vasoneurosis, h;1-tpertonia. 

Adagolási Naponta 3-szor 1-2 tabl. 
Tllegjegyzések: ~ SzTI( terhére szabadon rendelhető. 

10 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható. 
Csomar1ohís: b. 20 tabi. 11,40 Ft, b. 100 tabl. 46,10 Ft. 

ETOVAL K. Gy. II. 
tabi. „ 
Üsszetétel: 1 tabi. 0,1 g butobarbitural.-ot tarlaln>a~-
.fmmllatük: Sedativum, hypnoticrnn, antie_pilepticum. 
Adagalás: llint sedativum napi 2-3-szor % tabi., mint 

altatószer este lefekvés előtt 1-2 ! tabi. 
1\'lcgjegyzés: *" SzTK terhére csak abban az eseUlen rendel

hető, ha az adc.tt esetben a beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biz
tosítaná. 

Cson1agolás: b. 10 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 63,- Ft. 

ETOVAI~ETIA K. Gy. 
tabi. 

II. 

Összetétel: 1 tabl. 0,03 g butobarbitural.-ot tartahuaz. 
Javallatok: A centrális idegrendszer izgalmi állapotai, 

neurasthenia, hysteria, hypertonia, essentialis angina 
pectoris, asthma cardiale, migrain. 

Adagolás: Napi 2-3-szor 1-2 tabl. 
l'Iegje:gyzéseln * SzTK terhére csak abban az eselben ren

delhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését n1ás 
- szabadon rendelhető - gyógyszer mcgfclclöen ne1n 
biztosítaná. - 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiszolgóltat
ható. 

Csomauohís: b. 30 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 21,- Ft. 

EXACTHIN K. Gy. 
inj. 

XXXIII. 

Összetétel: 1 s:láraza1npulla (2 ntl) 40 NE adrenocorticotrop 
hormont tartahuaz. A készítményhez oldószer és kicsripó
szer van mellékelve. 

Javallatok: Akut tűlérzékenységi állapotok (súlyos szérum
betegség, angioneurotikus oedema, gyógyszerérzékeny
ség), shock, status asthmaticus, asthma bronchiale, reumás 
láz, carditis et polyserositis rheumatica, rheumatoid 
arthritis akut fellángolása, agranulocytosis, periarteriitis 
nodosa, hypophysis hypofunctiója (Simmonds-kór), égési 
shock, lupus erythematodcs disseminatus acutus, d9rinati-
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tls exfoliativa, pemphigus, a1Iergi3.s ekzema, ophthalmia 
sympatl1ica, iritis, iridocyclitis, uvcitis, keratitis, scleritis, 
episclcriűs. 

Bilenjavallatoli:: Ulcus ventriculi et duodeni aktiv szaka. 
Cushing-kór, osteoporosis, decompensatio cordis, arterio
sclerosis, hypertonia, diabetes mellitus. Tuberculosis és 
egvéb fertőző betegségek. (Ha feltétlenül szűkséges, űgy 
mii.gfelelő antibiotikummal.) Psychosis, psyehoneurosis. 

Adagolás: A mellékelt II. jelzésű oldószerben oldjuk az I. 
jelzésű szárazampulla tartalmát, majd oldás utfil! __ a_ III. 
jelzésű ampulla tartalmával kicsapjuk az oldott anyagot és 
intramuscularisan injiciáljuk. Retard ACTH alkalmazásá
val 24 órán át állandó ACTH-szint biztosítható. 
Az esetek súlyossága szerint naponta 40 NE, súlyosabb 
esetekben 80 ?\TE adása ajánlható intramusculárisan. A ha
tás beálltakor az adag csökkenthető fokozatosan mind
addig, míg a kórtűnetek visszatérése nem észlelhető. Reci
diva esetén ismét magasabb dosisokat adagolunk. 
Kizárólag csapadékos fornid.ban inlramusculd.risan injiciál
ható. 

Melléktünetek: Cukorvizelés, testsűlyemelkedés, oedema, 
vérnyomásemelkcdés Jelentkezhet. Cushing-kór egyes 
tünetei is felléphetnek. (Holdvilágarc, hirsutismus, oste9-
porosis, striák.) A készítmény azoknál a betegeknél, ak1k 
előzőleg paranterálisan már állati fehérjét, főleg ACTI-I-t, 
vagy hypophysis hormont kaptak, túlérzékenységi reakciót 
váltl1at ki. Ezért alkaln1azása előtt minden esetben indo
kolt az esetleges túlérzékenységet bőrpróbával megállapí
tani. (A készítményhez mellékelt utasítás szerint.) A túl
érzékenységi próba minden űjabb kúra előtt megismét-
lendő. • 

:r+Iegjegyzésck: + SzTI{ terhére szakrendelések rendelh~til~, 
egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy1nte

·zet) javaslatára rendelhető a javaslatban meghatározott 
időtartam, de legfeljebb 4 héten belül történő gyógykez~
lés céljából. A vényen a javaslatot adó szakrendelést (fekvo
beteg-gyógyintézetet) és. a javaslat ,keltét is fel kell _tj-i~
tetni. A vényt két példanyban („masolaf."-tal) kell kialli
tani. - Lejárati idő: 2 év. 

Cson]agoli'is~ 5 x I szárazampulla ( + II-oldószerampulla + 
III-kicsapószP.rampulla) 95,50 Ft. . 
50 X I szárazampulla ( + II-oldószerampulla + III-k1csapó
szerampulla) 955,- Ft. 

EXCORIATIN B. 
old. 

XLIV. 

sszet.;tel: 1 üveg (30 g) 0,003 g isoamylhydrocuprei.n. 
hvdrochlor., 0,003 g tyrosin., 0,75 g acid. tannic., 15,0 g 
s:Pir. conc., 14,244 g glycerin.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Decubitus, erosio, nedvedző eccema, 
Adaaob.ís:; Külsőleg. 

~fegJegyzSs: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Cgomagolás: 1 üveg (30 g) 7,10 Ft. 
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EXPECTIN B. 
cseppek 
Összetétel: 1 üveg (10 g) extr. fluid. spir. (e thymi vulg. herb 

2,5 g, primul. rad. 2,5 g, gylcirrhizin. depur. 0,3 g)-ttar_taI~ 
maz. 

Javallat: l{öptető. 

Adauolás: 3-szor 20 csepp naponta. Gyeunekeknek koruk
nak megfelelően kevesebb. 

J\Iegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (10 g) 5,60 Ft. 

FAGIFOR B. 
oldat 

XVII. 

Összetétel: 1 üveg (150 g) 0,4 mg ol. cinnam. cass., 0,8 mg 
ol. menth. pip„ 15 mg menthol„ 0,03 g kreosot, 0,21 g ferr. 
lact., 1,03 g ca!c. acet.-ot tartalmaz. 

.Javallat: Köptető. 

Adagolás: Naponta 3X1 kávéskanállal. 
ll:egjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (150 g) 7,10 Ft. 

FENOLAX Ch. 
drazsé 

XXIV. 

Összetétel: 1 drazsé 0,10 g phenoiphth.-ot tartalmaz. 
Javallat: Hashajtó. 
Adagolás: Este 1-5 drazsé. 
J\Iegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 20 drazsé 4,40 Ft. 

FERCUPAR K. Gy. 
drazsé 

XIX. 
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Összetétel: 1 drazsé 0,15 g extr. hepat. sicc. ( = 15 g hepar, 
rec.), 0,07 g ferr, suli„ 0,0004 g cupr. chlor, oxydul„ ty 
cynacobalanün.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Primer és szekunder anaemia, fertőző betegsé
gek utáni és egyéb reconvalescentia. Gyermekek étvágy
talansága, sápadtsága. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 3 drazsé. Nagyobb· 
gyermekeknek n~ponta 5-6 drazsé. Kisebb gyermekeknek 
naponta 3 drazse. 

Megjegyzés~ -Io SzTI{_ terhére csak abban az esetben rendel
hető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
--;: szabadon rendelhető - gyógyszer me@elelően nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: 100 tabl. 17,50 Ft. 500 tabl. 65,30 Ft. 

FJlRROJ?LEX Ch. 
drazse 

XIX. 

összetétel: 1 drazsé 0,03 g acid. ascnrb„ 0,05 g ferr. sulfur.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: Vasszegé~t;i' ana~nii~, rec?nvi;i.lescentia, anaemia 
perniciosában a ma3teráp1a k1cgész1tésere. 

Adauol:ís: Felnőtteknek: naponta 3-szor 1-2 dr~sé? gyer
mekeknek 3~12 éves korig 3-szor 1-1 drazsc. etkezés 
után, 2-4 hétig kúraszerűen. Főleg an- é~ hypac1d __ egyé
neknek nikotinsav egyidejű alkahnazása aJánlhat6. 

3Iegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
csomagolás: 100 drazsé 12,80 Ft, 500 drazsé 48,- Ft. 

FERRUJl.1 PROTOXALATUJ\I arzénes E. Gy. T. 
tabi. XIX. 
összetétel: 1 tahi, 100 mg íerrum oxalic„ 0,01 mg brucin 

hydrochlor,, 0,1 mg natr. arsenicos.-ot tartalmaz . 
Javallatuk: Anaemia, roborálás, reconvalescentia. 
Adanolás: Naponta 1-9 tabi. a f6étkezési id~kre arfu-iyosan 

elosztva, kűraszerűen emelkedő és csökkenő adagban. 
}{egjegyzés: >!- >I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomar1olás: 100 tabl. 4,40 Ft. 

FIBROSTAN K. Gy. XVIII. 
steril fibrin-szivacs 
összetétel: 1 kocka (40 x 40 X8 mm) kb. 0,15 g fibrin lyophil, 

steril.-t tartalmaz. 
Javallatok: Agysebészetben, á talános sebészetben vérzésa 

csillapító. 
Adagolás: Szárazon vagy Titrombofort oldatba _áztatv.~ ..... 1~;

lyezzük a vérző felületre és arra eny~1e ny?mass~ i:o„:;;:1.
jük. Gyorsan teleszívódik vérrel és likacs~~n rovid idő 
alatt alvadás következik be. Felszívódás ideJe 3-4 hét. 
Ellenanyagképződést nem vált ki a szervezetben. 

l\{egjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhet6. _Szakrendelé
sek a biztosítottak részére-nem az SzTK terhere, hanem a 
pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhe
tik be. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 2x2 db 15,40 Ft, 5X2 db 36,40 Ft. 

FOLSAV K. Gy. 
tabi. 

XIX. 

összetétel: 1 tahi. 3 mg aeid. folic.-ot tart~az. . . 
Ja„·allat: I:Iyperchrom makroc:ytás anaem1a, Bu v1tammr~ 

rosszul reagáló anaem.ia pernic~osa, sprue, táplálkozás1, 
terhességi, csecsemőkori macrocjtás anaemia. 

Adagolás: Lökésszerű adagolásra a kezelé~ e!ején napi 
100-200 mg. Kúraszerű adagolása napi 1::>-:-20 ~g. 
A kúra ideje 2-3 héttől 2 hónapig, sőt tovább is terJed-
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het. Időtartainát az időközönként végzett i:érképkontroU 
szabja meg. 

:l:íegjcgvzés: .:r~ SzTI{ terhére csak abban az esetben rendel
hető; ha =A adott esetben a b(teg gyógykeze~~,sét más 
- szabadon rendelhető - gyogyszer 1negfeleioen nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: 50 tabl. 41,70 Ft ,250 tabl. 193,10 Ft. 

FONVRIT Ch. 
tabl. 

XXV. 

üsszctétcl: 1 tabl, 0,25 g 2-acetylan:üno-5-sulionanüdo-
1 3,4-tiodiazol.-ot tartalmaz. 

Jal'~liatok: Diuretikum cardiális oedcmák leYczetésére• 
_del{ompenzált cor pulrr.onale, balkan1ra-clégtelenség, vala: 
mint a keringési elégtelenség más formáiban és máj
cirrhosis esetében. Glaucoma, annak ulind az akut roha
mokkal járó, nlind szekunder formája; epilepsia. 

Ada!!oiús: E:erL11gési elégtelenségekben átlagos adagja na
ponta, illetre másodnaponként 1 tabletta. Ez az adag 
11etenként három ízben megismélelhető. Az adagok en1e
lésétő! általában nem vó.rhaió nagyobb hatás. Szükség 
esetén higanyos diuretikun1oklml kombinálható. A Fonurit
tabl. adagolásakor a vizelet sava.nyitására használatos 
készlt1nényeket ne alkalmazzuk. Glaucomában műtéti 
előkészítésre, a 1nűtét előtti este 2 tabI., a műtét nnpjáu 
!torán reggel még egyszer 2 tabl., Szekunder glauco1náhan 
reggel 4-szer 72 tabl. 1-1 órás időközökben, szül{ség ese
tén több hónapon át. Epilepsiában a kezdő napi adag 
2-szer 72 tabl., amely szükség esetén 10 mg/testsűlykg-ig 
fokozható. 

iUegjegrzés: >I< SzTI{ terhére csak abban az esetben rendel
hető, ha az adott esetben a beteg gyógykezr,Jését más 
- szabadon rendelhető - gyó~rszer · niegfelelően nem 
biztosítaná. 

Cscmaaolás: 20 tabl. 36,40 Ft; 250 tabl. 417,50 Ft. 

FR!lNOLON E. Gy. T. 
drazsé 

IV. 

Ö&szetétel: 1 drazsé (0,30 g) 5 mg N'-(3-)3'-cl-Jorphenothia
zinyl (-propyl-) -piperazin .:N- aethylium 3,4,5-trimethoxy
benzoic. (G,9 mg diiumarat alakjában) tartalmaz. 
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JavaUatok: Pszibiátriaban: a schizophrenia ptlranoid, he· 
bephren, kataton formáinak kiüönösen acut és krónikus 
esetei, schizoform reakció, mania acut aJakjai, oligophre
nia izgalmi Dllapotai, cerebrovascularis insufficientiával 
kapcsolatos psychosisok. - Ideggyógyászatban: anxietás
sal, ingerlékenységgel, pszihomotoros hyperacthitással, 
emotionólis zavarral színezett különböző eredetű neurosi
sok, különösen organikus eredetű szorongásos állapotol4 
„szerv-neurosisok" stb. - BelgyóW,yászatban, csecsemö
és gyermekgyógyászatban, sebészetben, gyermel{sebészet
ben, urológiában, szemésv.etben, orr-fül-gégészetben, szü
lészet-, nőgyógyászatban é!l. onkológiában nyugtatásra, 
hányáscsillapitásra, míitétek és orvosi beavatkozások elő· 
készítésére önmagában, vagy adjuván&ként. 

EUenjavallalok: Eprlepsia, C!epressio, Ieucopenia, súlvo~ 
vese- és máJárta101n, barbriurat-, alkohol-, narcotici.nn 
okozta eoma. 

Adagolás: ~~tal~an 3 X 1-2 tabl.. a fel~1ött napi adagja, r!e 
pszilliatr1a1 korképekben a napi dos1s 3 X 1-4 tabl.-i« 
sőt egyes esetekben a napi adag 3 X 6 tabl.-ig is e1nelheÚ\' 
Szükség esetén egyénileg megállapít.-)tt fenntartó adu•~ 
(2-6 tabl. pro die) hosszú ideig adható. l{evcny psziho': 
motoros nyugtalansággal, agressióval jellen1zett kórképek
ben helyes a Frenolont 3-4 napig kezdeti tompltó hatású 
neuro!eiJticurrunal (pl. Hibernal) kombinálni. Csecsentií
és gyermekgyógyszatban az opthnúlls adag napi 1-·2 
mg/kg, 3-6 részletre osztva, 01álisan. 

l[egjeg}'zésekt + SzTK terhére idegszllknmdclések (ide;.t"
gondozók) SZllbadon rendelhetik. Egyéb esetben csak 
idegszakrendelés (ideggondozó, fckvőbeteg-gyó;>J'Ültézet i 
ellne-idegosztály) javaslatára rendelhető, a javaslatbnn 
meghatározott időtartam, de legfeljebb a javaslat keltét()! 
számított két hónapon belül történő gyógykezelés céljából. 
A javaslatot adó szakrendelést (osztályt) és a javasbl 
keltét a vényen fel kell tüntetni. 

Cso1nagolás: 50 drazsé 14,50 Ft, 500 drazsé 107,50 Ft. 

FUNGIFEN E. Gy. T. 
oldat 

XLVI. 

összetétel: 1 üveg (50 g) 0,5 g penlachlorphenol-t tartalmaz. 
Javallat: Intcrdigitalis lábmycosis, a nagyhajlatok gomb(is 

elváltozásai, eecema- és dysbidrosiform mycosis, piheszöriis 
területek gombás folyamatai, csecsemök epider1no- cls 
trichophytiája, mély trichophytia (szakáll, bajusztáj, hajf!S 
fejbőr). 

Ellenjavallatok: Vesegyulladás, vagy nagy testfelületen 
nedvező folyamat. 

Adagolás: A beteg bőrfelszínt naponta 1-2-szcr Fungifell 
oldattal átitatott vattával enyhén bedörzsöljük. 

Megjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. - 50 g 
orvosi vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás: 1 üveg (50 g) 13,- Ft. 

GASTROIIAiUAT E. Gy. T. 
tabi. 

x. 

Összetétl'l: 1 tabi. 8 mg N-p-phenvl-benzvl-atropinium 
brom.. 200 mg 2-methyl-2-n-propyl-Í,3-prop'andiol dicru·
bamat.-t tartalmaz. 

Javallatok: Ventrikuláris és duodenális uleus kezelésében 
akkor, ha idegrendszeri zavarok; föleg ingerlékenység é~ 
anxietas-tünetek kísérik a kórképet. Colitis, cholecystiti~, 
spasmus pylori, metcorismus. A húgyutak, valamint a m6h 
simaizomzatának görcsével járó állapotok, az uréter és 
hűgyhólyag görcsei, dysmenorrhoea. 

Adagolás: Naponta 3 x % tabletta, akutan fellépő görcsös 
itllapotokban 3 X 1 tabletta. 

6 Gyógyszerkészítmények 
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l\Iegjegyzés: '1< Sz TI{ terhére csak ahb 
heto, ha az adott esetben b an a.z esetben ren 
- szabadon rendelhető a eteg gyogykezelését 
tosítaná. _ l{özgyógyellátá?1€n~sézer megfelelően nem biz 

e er re nem rendelhető 
somagolás: b. 20 tabi. 25,- Ft, b. 250 tabi. 312,50 Ft: 

GASTROPIN E. Gy. T. 
mj„ tabl. :X 
Összetétel: 1 runp (1 ml) 2 N brom.-ot, · mg Lp-phenyl-benzyl atropinmn 

1 tabl. 5 mg N-p-phenyl be 1 t · -talniaz. - nzy a ropn1um brmn.-ot tar-
.Javallatok: A gyomor-bélh 

ciójának zavai'-ai (gastrit'.-1-zam motoros és secretiós funk 
cholecystophathia coli tis k' ulcus Ycntric~li és duodeni- :> 
e~enk!vill a húID-~tak v~t' SJ?a~mus pylor:1, n;ieteorizrnusf\1 
gorcsev_el járó állapotok az ru:nt a éméhh" sunaizomzatának;g\ 
dysmenorrhoea. ' e cr s ugyhólyag görcsei ~;& 

Ad l' '"'* ago as: Felnőttek egyszeri ada . 1 -''.I 
1 ampulla, egynapi adagja 3 _ 6 gf:ili• -2 tabletta, vagy.\_ 
pulla. Akutan fellépő görcsös álla t'ektta vagy 3x1 am--,1~ 
vagy 2 tabletta. po 0 esetén 2 ampulla--~ 

Megjeg~'zés· >!< SzTK t h' . -'.11 
gyóITT•enátás t~rhére ~~r~e~z~h~f~ rendelhető. Köz- -:_I 

Csomagolás· 10x1ml16 20 F · -i 
20 tabi. is,60 Ft, 250 ÍabI. -i·91?~x:h~ 11s,20 Ft, 

GENTICIIJ E. Gy T 
intestinosolvens" dr~sé XL VIII. 
Összetétel: 1 drazsé o 02 ibolya) tartalmaz. ' g methylrosanilin. chlor.-ot (gencián-

Javallatok: Oxyuris (enterobius) ve · u1 · 
Ellenjavallatok: Súlyos s , _ áj rnuc ans, ankylostoma. 
Adagolás: A drazsékat Zl; • :U _- és vese~,avarok. 

nélkül - egészben (vízillllldig etk~~és elott - szétrágás 
teknek napi adagja· 3 ~e~ dagy ~e~Jel) nyeljük le. Pelnőt
nélkül, majd 1-3 heti szünrf'setán napon át megszakítás 
1 héten keresztül Gyermekei u . szü~ég esetén ismét 
félannyi drazsé, ·ahány éve { napi adag1a.- (a napi adag 
gyermek napi 2x1 drazsé· s 6 ~eteg gyermek): 4 éves 
drazsé; 12 éves gyermek .fJ_ • eves gyermek napi 3 x 1 
kúrát tisztasági rendszalxŰpI J~ 2 drazsé. A Genticid
enterobius (oxyuris) mellett alco : 1 ~gészít~ü-~ ki. Ha 
úgy a Genticid-kúra előtt az -::fő~~~ f~ fertozott. a beteg, 

llegje!J!'Zés: ..r.. SzTK t h, ergeket ha.itsuk el. 
Csomagolás. sŰ dr , 1e1r ere szabadon rendelhető. 

• azse ,80 Ft. 

GERMICID E. Gy. T. 
:abl. kúp és gyermekkúp VI. 
Osszetétel: 1 tabl 0 336 . oxychinolinsulfo~.-oÍ;' g amrdazoph., 0,164 g acid. o-
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1 kúp (2,6 g) 0,673 g amidazoph., 0,327 g acid. o-oxychino
linsulfon.-ot; 
1 gycr~ck~űp (1,47 g) 0,168 g amidazoph., 0,082 g acid. 
o-oxychrnol1nsulfon.-ot tartalmaz. 

Javallatok: I~luenza, hűléses betegségek, lázcsillapitás, 
reuma, myalg1a. 

Adagolás: Naponta 3x1-2 tabi., naponta 1-3 kűp. 
''[egjegyzés: SzTK terhére a tabletta és a gycrmekkűp 
· szabadon rendelhető. A kúp csak abban az esetben rendel

hető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
_ szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően: nem 
biztosítaná. 

CsoID3!jOlás: b. 10 tabl. 11,70 Ft, b. 100 tabi. 117,- Ft, 
b. ö kúp 21,- Ft, b. 100 kúp 350,- Ft, 
b. 6 gyermekkűp 9,40 Ft, b. 100 gyermekkúp 156,70 Ft. 

GEROSAN B. 
kenőcs 

XLIII. 

összetétel: 1 tubus (20 g) 0,486 menthol., 1 g camphor„ 
2 g lith. phenylchinolincarb., 2 g methyl. sal.-ot tartalmaz 
vazelin tipusű kenőcsben. 

Javallat: Reumás fájdalmak esetén bedörzsölésre. 
Adagolás: Este-reggel mogyorónyit az előzőleg szappannal 

és meleg vízzel megtisztitott bőrbe bedörzsölni és melegen 
tartani. 

IU:egjegyzés: ~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. - 20 g 
orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 12,80 Ft. 

GEROVIT E. Gy. T. 
kapsznla 

XXXL/XXXVIL 

összetétele: 1 kapszula 75 NE calciferol. (D!-vitamin), 250 NE 
axeropht. (A-vitamin 0,5 g mg axeropht. conc. alakjában), 
0,5 ')' cyanocobaJamin. (Brn-vitamin), 0,25 mg pyridox. 
hydrochlori (B

6
-Vitamin), 0,5 mg methylandrostendiol., 

0,75 mg. aneurin. hydrochlor. (B1-vitamin), 1 mg riboflav. 
(B~-vitamin), 1 mg tocoph. acet. (E-vitamin 3 mg toceph. 
acet. cpnc. alakjában), ·\2,5 mg menachin. natr. bisulf. 
(K-vitamin), 15 mg nicotamid., 50 mg acid. ascorb. (C
vitamin), 100 mg cholin. jod.-ot tartalmaz. 

Javallatok: mindazon időskori állapot, melyben csökkent a 
vitaminok bevitele, vagy hiányos felszívódás, ill. fokozott 
felhasznál:is áll fenn: így savhiánnyal járó gastritis, idillt 
enteritis és colitis; diétás megszoritással járó betegség az 
idős korban (ulcus ventr. et duodeni, diabetes mell. stb.), 
továbbá öregkori hyperthyreosis, praesenilis és senilis 
csontelváltozás (osteoatrophia, osteoporosis). Idősebb ko
rúak testi és szellemi kimerültsége, hypoproteinaemiája, 
reconvalescentiája, műtéti elő- és utókezelése. 

6" 

Adagolás: napi 3 X 1-2 kapszula, előrehaladott korúaknál 
napi 4 kapszula. Átlagos 4 heti szedés után 10-14 nap 
szünet beiktatásával a kűra azonos tartammal folytatható 
és 2-3-szor megismételhető. 
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1.:1'.egjegrzesek: -r~ SzTI{ és közgyógyCJlútás terhére nem r 
<lelhető, - Lejórati idő: 2 év. - 20 kapszula OJYosi vén. 
nélkül is kiadható, 

Csoma!Jolás: 20 kapszula 15,- Ft, 100 kapszula 64,- Ft, 

GLANDUBOLIN K. Gy. 
olajos inj. xxxrv 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 50 OOO NE ( = 5 nig) oeslron. eryst.-

0 tartaJn1az. 

Javallatok: Genitaiis hYPoplasia, infantilismus, amenorr~ 
hoea, dysmenorrhoea, sterilitás és habitualis abortus 
juvenilis vérzések, constitutionalis fluor, pruritus, Icukopla: 
kía, kraurosis vuh-ae, kolpitis senilis, gyermekek gonorr-
~1oeús vulvovaginitise, klimaxos zavarok, a lactatio meg~': 
szüntetésc, bőrbajok, ovariogen eredetű reumatikus izo1n~, 
ínhüvely- és ízületi bet:cgségek, artcriosc.Ierosis, coronarias~: 
clerosis, prostataró.k, ulcus ventriculi és duodeni, genitallS 
vérbőség előidézésére. 

Adagolás: 10 000--50 OOO NE naponta-másodnaponként 
musc. Egy kűra 2-400 OOO NE. 

lfegjeg~·zések: of< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. - Az 
oldatban esetleg látható kiválás az ampulla mele_g vízbe 
helyezésével néhány perc alatt oldódik. Kizárólag kristály
tiszta oldat használható feI. - Lejárati idő: 5 év. 

CBomagolás: b. 5X1 ml amp, 24,90 Ft, b. 50X1 ml amp. 249,- Ft, 

GLANDUCORPIN K. Gy. 
olajos inj. XXXIV. 

Összetétel: 1 l'lmp. (1 ml) 10 mg progesteron.-ot tartalmaz. 
JnvaHa1ok: Poly-, hYPermenorrhoea, dysmenorrhoea, serdü. 

léskori, praeclimacteriumos és gycr1nekágyi vérzések, ter
hességi hányás, sterilitás, habitualis abortus, hyperfolliculinaemia. 

Adagolás: 1-2 naponként 1 ampu!Jat. m. 

lfegjl'g~rzések: of< SzTK terliére szabadon rendelhető. -
Az oldatban esetleg látható kiválás az ampulla meleg vízbe 
helyezésével néhány perc alatt oldódik, csak kizárólag 
kristálytiszta oldat használható. - Lejárati idő: 5 .év. 

Csorru1.golás: 3x1 ml arup. 57,80 Ft, 50x1 ml amp. 
859,20 Ft. 

GLANDUITRIN K. Gy. 
inj. XXXIII. /XXVI. 
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Összetétel: 1 amp. (1ml)10 NE h;ypophys. partis post. extr.-ot tartalmaz. 

Javallat-0k: Szlilészet: a szülés bevezetésére, f8jásgyengeség 
esetén a tágulási és kitolási szakban. Atonia uteri. Gyermek
ágyi subinvoiutio megelőzésére és vérzések esiifapítására, 
abortus incompletus. Sebészet: postoperativ bélhüdések, 
postoperativ vizelet-retentio. Diabetes insipidus. 

! 
·' l 
l 
1 

·1 

1 
1 
1 

1 

f. ·, gyen"'eséo- esetén elaprózott olás: Szülészetben ~JaS.,,l 'M"'-1"' óránként i. musc, A.da~akori ada{l;ok, O,~----:-O,; n~óvai~san 5-10 ml fi~iológiás 
f-i.on.iában1d0,Stb-.,1nmE;~.6~1,ent 1 ml s. cut. vagy 1. musc. 

·]lasóo a " ' 0
• d n t" Le 

Iwn:J- , ~ S TI{ terhére szabadon ren e ie o, - -
:\legjegrz~s.~. >t< é-: 
· járati 

1~~· b2 
,..- ; 1 ml amp. 10 NE 10,50 Ft, b, 50x1 inl a"olas. · <:> • 

Csom " 10 NE 105,- Ft. amp. 

ucERil\'ES végbélkúp B. XXIV. 
Gogés3g .. 

~ 2 n o 3 g sapo steftrin„ 1,8, t'tel• 1 kúp (2, ill. 3 g) 0, 'l • ' Ös~z1o 2° 7 g. gl,Tcerin.-t tartalmaz, 
11., ]'ált'á:a Javallat: Székelési inger nv _as I • 

lás· Szükség esetén 1 kup. 
Adago ·, S TI{ terhére szabadon rendelhető. 
l\iegjegyz~s: z 10 2 5 70 Ft b. 25 x 2 g 14,30 Ft, 

go'as• b. X g ' ' Ft Csb~io-Xs g 7,60 Ft, b. 25x3 g 19,- · 

XXXVI. GLUCOSUM E. Gy. T. 
inj 20% és 40% 

· (10 ml) 'J ill 4 a- glucos.-ot tartalmaz. 
összetétel: 1 runp. . ':"' · ~ és tűdőoedema, cardi~
JavcUatok: Hyp?_g1ycaerp1j• aNom- arzén- stb. mérgez!"

in•.ropathia, ma~b~te~1'1ege { k co{na diabeticum eseten 
sefr, műtét utam a apo 0 ' 

insul~nnal. o ldatból 10-200 nll, gyermekeknek 
Adagolas; 20-d2-i1}ff5"-0100 ml kizárólag i. ven. 

a203-os ol a o l ll t" 
. é , S TI{_ terhére szabadon rence 1e o. 

l:lcgJcgyzl'~: bz 2001-os 10X10 ml 31,80 Ft, b. 50X10 ml 
Csomago a~. · 10 "'O Ft 

159,- Ft,1x100ml20,t : b 50X10rnl169,50 F-t., b. 40 %-os 10X10 ml 33,90 Ft, , 
1x100 ml 22,40 Ft. 

GLU'l'AREC E. Gy. T. 
tabi. 

VII. 

- 0 acid glutanlin.-ot tartalmaz. 
összetétel: 1 tabl. 0,v .g _, ·.. .. ö fokai mong:olisnu1s, 
Jal-·allatok: qlígophren~, k}l~~~~z postenc'ephali-tises álla

szerzett agyr d~_?enhcra 1,.V c~rc~la~is psychosis és psychopot; defect sch1:>9p ren .:0:-. 
Pathia melancholras alak.Ja. t d vanrak 

· 20 "'0 tabletta napon a, e ' Adagolás: AZ; adagol3;S 1 2'-'tabletta is eredményes. Egy~s 
esetek, anukor napi ;; .· 6 de inkább 18 hónapos, sot 
sűlvosabb esetekben le,,,aklab~é ' . szükségessé váihat. Il-iel-2 éVig tartó ~olyamatos eze s is 

lékhatások nmcsenek. . történő rendelését utasítás 
l\-legjegyziisek: SzT3K5 tid!tl)re Közgyó'~yellátás terhére nem szabályozza (1. 3 · 0 • 0 

rendelhető. 

Csomagolás: b. 500 tabl. 424,70 Ft. 
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GLYCOSEPT B. XLVI 1 
oldat ·I 
Összetétel: 1 uveg (10 ml) 0,01 gxanthac1idin„ 0 1 g menthol ~ 

0,5 g natr. benzoic. 0,5 g rcsorcm„ 6 ml 1,2~propylengly: 
col.-t tartalmaz. --l:l 

Javallatok: A felső légutak heveny és krónikus megbetecre :::~ 
dései, gennyes arcüreg gyulladások, valamint gcnny~s~ :<É 
fekélyes, egyéb szájüregi megbetegedések, akut és króniku~ -::;~ 
pharyngitis és laryngotracheitis, jJ 

Adagol~s.'. Ec~_et<;lésre é_s sprayhez eredeti töménységben - -~i 
n1ellekureg obhtésre vO %-os desztilláltvizes hígításban'·.~ 
száj- és garatöblítésre: 40 cseppet 100 ml vízhez adva, ' ~f 

1\Iegjegrzések: if< SzTIC terhére szabadon rendelhető. ;,_{ 
Cso1nagolás: 1 üveg (10 ml) 10,30 Ft, :t 

GRACIDIN E. Gy. T. 
tabi. 

·:1 
VII. !I 

i 
cl 

Összetétel:. 1 tabl. 0,025 g 2-phenyl-3-methyl-tetrahydro-
1,4-oxazin, hydrochlor.-t tartalmaz. 

Java.llatok: Adipositas. (Szív- és keringési zavarok vala-
1n~n! hypertoniával társult adlpositas esetében f~kozott 
clovigyazattal kell adagolni,) 

Ellenjavallatok: Coronaria-spasmus és hyperthyreosis. 
Adagolás: Napi 2-szer 1 tabl.. %- % órával reggeli, ill 

eb.éd ,előtt • .f1Z adagolást egyénenként kell beállítani é~ 
szukseg . szer1nt ~ adag csökkenthető, vagy emelhető. 
Amennyiben a napi, 2 tabJ. em~lése szűkséges, úgy az utolsó 
?-~~got délután 3 ora elott ajánlatos bevenni. - A kúra 
1dotartama a súlycsökkenéstől függ. Általában 10 hetes 
kúra kielégítő szokott lenni, 

::\:legie,gyzésck: >I<, -r~ SzTK terhére csak lényeges pathologiás 
elvaltozás eseten, szakrendelések által szabadon egyéb 
esetben c~ak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javas
lata alapJ.~ll rendelhető. - Közgyógyellátás terhére nem 
rendelheto. 

Csomagolás: 20 tabi. 25,- Ft; 200 tabi. 169,- Ft. 

HEMORID Ch. XLII. 
végbélkúp, kenőcs 
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Öszzetétel: 1 kúp 5 mg earnphor., 6 mg chloral. hidr., 5 mg 
menthol., 0,1 mg ol: millefolii, 0,1 mg adrenal. hydrochlor„ 
2 mg ealc. chlor. sicc„ 30 mg procain. has„ 30 mg cphedr. 
bas.-ot tartalmaz, 
1 t~us kenőcs (20 g) 0,32 g camphor., 0,35 g chloral. hydr., 
0,33 g menthol., 0,6 mg ol. millefolii, 2 mg adrenal. hydro
chlor._, 0,5 g procain. has. 0,5 g ephedr. bas.-ot tartalmaz 
vazelin típusú kenőcsben. 

Jav_allati:ik: Nodi haernorrhoidales, pruritus ani, eccema pe
nanalis. 

Adag_olás: A kenőcsből babnyi nagyságűt véve az anus
nyilá.st ~ponta többször enyhén bekenjük. A kúpot le
fekves elott helyezzük a végbélbe. 

'.j 

1 
1 
1 

j 

Megjegyzés: >!< >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. .4.. ke· 
1 uöcsből 20 g, a kúpból 10 dh orvosi vénynélkt'tl is kiadható. 
Csomagolás: 10 kúp 13,20 Ft, 1 tubus (20 g) 9,50 Ft. 

gEPARIN K. Gy. 
inj. 

XVIII. 

összetétel: 1 grnnisapkás üveg (5 ml) "25 OOO NE he_:i;mrin. 
solub.-t tartalmaz. (1 nll = 50-00 NE heparin.) :-. 

Jayallatok: Thrombosis, embólia kezelése és megelőzése, 

,\dagolás: Középsúlyos esetekben napi 40 000-50 OOO NE 
· (8-10 ml) 4 órás időközökben 24 órára szétosztva i. ven. 

vagy cseppinfúzió formájában; s. cut, és i. musc. is alkal
mazható. Vitális indikációban vagy akut embólia eseté
ben a napi adag 80 000-120 OOO NE-ig is emelhető. A ke
zelés 2-3. napján az adagot csökkenteni kell, de a napi 
adag 25 OOO NE (5 ml) alá ne menjen. A véralvadási idő 
gyakori meghatározása szükséges, A legnagyobb egyszeri 
adag 4 ml. 

Ellenjavallatok: Belső szervek fekélyes betegségei (ulcus 
duodeni, eolitis ulcerosa, ileumfekély, rosszindulatú 
daganatok). Subacut bactcrialis endocarditis. Súlyos n1áj
éE veseártalmak. Agy- és gerincmiítétek. Véralvadás za
varai. 

1\-Iegjegyzések: >l< SzTK terhére csakis kivételesen, vititlis 
indikációval rendelhető az esetben, ha a beteg nem szál
lítható gyógyintézetbe. A vényt kél példányban („máso
lattal") kell kiállítani. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1 x 5 ml gumisapkás üveg 97 ,50 Ft. 

!IEPARIN K. Gy. 
kenőcs 

XLII. 

Összetétel: 1 tubus (25 g) 2500 NE I-Ieparin crud.-ot tarlnl" 
maz lemosható kenőcsben. 

Javallatok: Thrombophlebitis és phlebitis, periphlebilis 
(postinjekciós és infúziós perivenosus infiltrátumok), 
ulcus cmris, varicositas, kizáródott és thro1nbotizált nodus 
műtéti előkészítése, mastitis,; nyirokpangás következtében 
fennálló elephantiasisos panaszok. A készitmény ki
zárólag csak felületi thrombophlebitisekbcn, illetve phlebi
tisekben alkalmazható. Kiterjedt, mélyebb elváltozások 
esetén az anticoagulans kezelést nem pótolja. 

Alkalmazás: Naponta 1-2-szer kb. %-1 g kenőcsöt az 
elváltozás helyére óvatosan bedörzsölni, erős helyi érzé
kenységnél és ulcus cruris esetén az elváltozás környékére 
óvatosan bedörzsölni, az elváltozásra pedig kenőcsös 
gazelapot fektetni és azt lazán rápólyázni. 

J\Iegjegyzés: ~:„ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. Lejárati 
idő: 2 év. 

Csomagolás: 1 tubus (25 g) 9,20 Ft. 
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IlEXAM:ETHYLENTETRAMlNUlli K. Gy. XXV;~ 
tabi. l 
Összetétel: 1 tabi. 0,5 g hexameth, tetr.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Hűgyutak akut és krónikus fertőzései, cystitis,.·J 

pyelocystitis. : -,,;, 
Adagolás:. 2-3 óránként 1 tabl. % pohár vízben. Ha a vize):~· 

let Jűgos kémhatásű, akkor acid, phosphoricumot (5: 200) ;? 
vagy ammoniu1n chloratumot (5: 200) rendeljünk naponta} 
több evőkanállal. 

1':1egjegyzés: SzTI{ ter11ére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b, 20 tabi. 2,70 Ft, b. 100 tabi. 13,50 Ft. 

IIEXETIDIN K. Gy. 
hüvelykúp, oldat XXVII. 

Összetétel: 1 kóp 1,3-bis-(P-aethylhexyl)-5-methyl-5-amino- -,-. 
hexahydropirimidint; 
1 üveg oldat (100 ml) 4 g 1,3-bis-(P-aethylhexyl)-5-methyl-
5-amino-hexahydropirimidint tartalmaz. 

Jal'allatolc: l\!inden - ne1n gonorrhoeás - fertőzéses ere
detű fluor (trichomonas, monilia stb.). 

Adagolás: A hüvelykúpból kúraszerűen napi 1-2 darab. - ·.I 
Az oldatból 2 gyermekkan_álnyit adunk 1 liter vízhez és az 
igy hígitott oldatot alkalmazzuk hüvelyöblitésre. 

I'lfegjegyzések; + SzTK terhére csak abban az esetben ·.'·j 
rendelhető, ha a beteg gyógykezelését más - szabadon 
rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. Az 1 
oldat közgyógye1látás terhére nem rendelhető. Szakrende
lések a biztosítottak kezelésére nem az SzTH: terhére, ha- 1 
nem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon 1 
szerezhetik be. - Lejárati idő: 2 év. 

1 üveg oldat (100 ml) 57,40 Ft. Csomagolás: 10 kűp 8,10 Ft, 100 kúp 55.- Ft. ll 

HIBERNAL E. Gy. T. IV. 
drazsé, forte drazsé, cseppek, inj. 0,5% és 2,53, 

83 

végbélkúp, végbélkúp gyermekeknek 
Összetétel: 1 drazsé 25 mg, 1 drazsé forte 100 mg chlorpro

n1az, hydrochlor.-ot, 
1 üveg (10 ml) csep\'ek 0,4 g chlorpromaz. hydrochlor.-ot, 
1 amp. (5 ml 0,5 % 25 mg, 1 amp. (2 ml 2,5 %) 50 mg 
chlorpromaz hydrochior.-ot, 
1 végbélkúp felnőtteknek 0,1 g, 1 végbélkúp gyermekek
nek 0,025 g chlorpromaz.-ot tartalmaz. 

Javallatok: l\Iűtéti előkészítés, potenciált anaosthesia, 
hibernáció, traumatikus- és postopcrativ shock kezelése 
és megelőzése. Szülészeti érzéstelenítés, eklampsia. Bár
milyen eredetű hán:~rás, alvászavar, Psychés eredetű izgalmi 
állapotok, akut mániák, izgalmi állapottal járó zavartság 
és nyugtalanság, félehni állapotok, Spasmolytikus és 
analgetikus, valamint antihisztamin hatása alapján kű· 
lönböző belgyógyászati n1egbetegedésekben is javallt. 

• • Felnőllek egyszeri adagja általában 1 drazsé 
.Adaq_olas,; va 20 csepp (kb. 25 mg), V3;gy 1 végbélkúp 

(2:J m~)) Egy k mennyisé<"ek lassan emelhetők naponta 
(100 mff dra::éig a 3-szor 20 ~seppig, vagy 3-s.z~r 1 végbél-
3-.sz?r _ A fo;te drazsé (100 mg) adagolasa~ s~lyosabb 
kUpig: t 'ai és neurológiai kór/ormdl;: esetében mindig a lc~
ps!f.chi°aJ/ as szabja meg. - Gyermekekne_k. 5 éves kong 
zelo sz orv , ) , ITT' intraruuszkularrs alkalmazás 
orális (drazs_ei ~scp~én~a't"--2 mg, 5 éven felül a felnőtt 
esetén tei5tsu Y dg-~· gy fele adagolandó. Szükség es~tén ez 
adagd egy iar:taa 2..:_'ff-szor niegismételhető. Rek~1san ~ 
~z 3 0~g a~!~ 1 gyermekkóp (25 _!fig), amely IegfelJebb napi 
3~~r 1 kópig (75 mg) emclheto. . , 

ll t k· Alkohol-, barbiturát- vagy bármi~~en más EllenJava(~ 0 
bÍturátokkal együtt adva, óvatosság aJanlatos.) 

coma. ar ~ S TK terhére a szakrendelések szabadon 
MegJeffS~::1~: egyébz e<:etben csak szakrendelés (f~kvőpetef,\:

reÓdeyintézet) javaslatára rendelhető. - LeJárat1 ido: 
gy g é 3 · inj kúp· 2 év· cseppek: 1 év. 
drazs • ev;SO drazsé. 2710' l<"'t, 500 drazsé 271,- Ft; 

Cs'!J3-~~~~é: forte 35,90 Ft, 200 ~drazsé forte 359,- Ft; 

[0ü~·2g~ef:f.s(}~) 2~3~3·~~; Fibox2 ml (2,5%) 200,50 Ft; 
lO x 5 ml (0,5 %) 18,80 Ft; 
50x5 ml (0,5%) 7ó,9o Ft; db é bélkúp 200 50 Ft· 
6 db végbélkúp 18,90 Ftk lkn';,úkO 10 2Ű i?t· 100 db végbélkúp 6 db végbélkúp gyerme e '"' • ' 
gyermekeknek 80,40 Ft. 

RJGAJXYKENŐCS fehér B. XLIV. 
bili (20 g) 1 a hydrarg amidochlor. (hydrarg. 

öss:i:etétel: 1 us. t )-ot t~rtalmaz ;síros kenöcsalapanyag~ b1chlorat. am..-rn_oma · 
ban. 

JavaUnt: Hámlasztó dezinficiens. 
AdagolIDI: l{ülsőleg, kenőcs. ~ 

Megjegyzés: + SzTI{. ter:hére ~zabadon rendelheto. - 20 g 
orvosi vény nélkül IS kiszolgaltatható. 

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,- Ft. 

XLIV. HIGANYOS KAUCSUKTAPASZ R. _ 
Összetétel: l{aucsuktapasz (Hg '}o • - ,<> 20 u) 1 5 2 g 100 cm'· 

ként. 
Javallat: Furunculosis, „ 

Adagolás: A védögéz ~ltávolítása után megfelelo nagyságú 
darabot felragasztani. „ 

~iegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelheto. 
Csomagolás: 6 mx9 cm 1,50 Ft, 1 mx18 cm 19,40 Ft. 

HIREPIN E. Gy. T. 
drazsé 

IV. 

· 5 nl" N-(2-dimethylÖssze~étel: 1 draz) sé1 0,5 trg ~ser~~1a:rochlgr. (Pipolphen), 
aruu10-l-propyl -p ienoh 1~:2 h'lo- (Hibernal)-t tartahnaz. 5 mg chlorpromaz, yurOc • • 
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Ja\•allatok: -~A psychosisok kezelésének olyan esetei, amikor·:; 
csak Hihernallal vagy Rausedyllel, vagy a kettő együttes.; 
adagolásával folytatott kúrát extrapyramisos tünetek-~;: 
zavarták, vagy megakadályozták. - Ajánlatos azonban a;; 
l~úrát már eleve Hirepinnel folytatni (az injekciós szakasz_? 
befejezése után) olyan betegeknél is, akiknél a Hibernal <-. 
Rausedyl kombináció erőteljesebb hatása révén györsabh'.:'. 
eredmény elérésére törekszünk. - Különösen megfelel a-> 
Hirepin az intézetből elbocsátott beteg otthoni gyógy- ;; 
kezelésére, mert a Pipolphen kivédi a két „nagy tranquil- .;
láns" huzamosabb szedésénél esetleg keletkező késői -
parkinzonos tüneteket. :i 
Adagolás: Egyéni-és ait a beteg érzékenysége szabja meg 
így az alábbi séma csak hozzávetőleges, A kűra kezdéseko; 
1 (esetleg %) drazsé adásával győződjünk meg a beteg 
toleranciájáról. A kezdő_ adag bevétele után legalább 
2 óráig feküdjön a beteg. Altalános állapotát és vérnyomá-_ 
sát - álló helyzetben is - ismételten ellenőrizzük, Az ada
got fokozatosan - napi 1 drazséval - 3 X 2, 3 X 3, esetleg _; 
3 X 4 drazséig emelhetjük. Az adag csökkentése - a klini
kai tünetek alakulása szerint - ugyancsak fokozatosan 
történjen. Intézetből hazabocsátott betegnek 3x1 drazsé
nál ne rendeljünk többet, de itt is figyele1nbe kell venni az 
egyéni tűrőképességet. - Csak állandó orvosi ellenőrzés 't 

l\I;:;~~~:é::~~lm;~;~l~ terhére a szakrendelések szabadon 1· 
rendelhetik, egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyinlézet) javaslatára rendelhető. - Lejárati idő: .I 
2 év, 

Csomagolás: 50 drazsé 36,50 Ft, 500 drazsé 326, - Ft. 

H!STAZOLIN E. Gy. T. 
oldat 

XXXVIII. 

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 0,0025 g (Naphazolin) 2-naphtyl
methylimidazolin. hydrochlor., 0,05 g benzyl-( a.-pyridyl)
dimethyl-aethylen-diamin, hydrochlor. (Dehistin), 0,28 g 
acid. bor.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Szénanátha, acut és chronikus rhinitis, allergiás 
eredetű rhinitis. Helyi alkalmazása a nyálkahártyák aller
giás eredetű gyulladásos duzzanatát tartósan csökkenti. 

A1lagolás: I-Cülsőleg. A csomagoláshoz mellékelt részletes 
használati utasítás szerint, általál1an naponta 3-4-szer 
nliudkét orrlyukba 2-3 csepp oldatot cseppentünk úgy, 
hogy a fejet hátrahajtjuk, Hosszabb ideig tartó kezelés 
esetén (8-10 napi kezelés után) átmenetileg több napos 
szünetet iktatunk be. 

JHegjegyzés: „}. SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 3,80 Ft. 

HOGIVAL Ch. 
olajos inj. 1 mg és 5 1ng 

XXXIV. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1, ill. 5 ing oestrou. acet.-ot tartal-
1naz. 1 mg = 10 OOO NE. 
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·all tok: Ovarialis hypofunctió.n al~puló .mens):.i:uáeiós 
Ja\' a k dysmenorrhoea, castratw, chmax, JUVelllhs vér
zav~o ~variogen steril\tas és f~uo:, kolpitis, depressi~k, 
zése t'us habitualis, prur1tus, psorias1s, acne r~sacea, ovar10-
ab.or arhtritis, hypertonia, glaueoma~ kerati~1s e~ematosa, 
~Í~~ duod. et ventr„ carcinoma prostatae, rmgra:n. . 

• p · aer amenorrhoea: 300 OOO NE-1g _két het 
Adagolas: tá rnnGlanducorpin. Sec. amenorr.hoea_: 30 000-

alatt, 0?}- JE hasonló kombinációban. Clrmax: naponta 
300 O NE anaszok szűntéig. Oligo-, hypomenorr-
100- lOLOO eu''r i&a (lásd használati utasítást). ·vérzés 
]loea: aqu ,- . · l "t dó álltakor a kezelcs fclbesza n an · 
b~ • k• ~ SzTI-C terhére szabadon rendelhető, -

l\{CgJegyzesed•· •ete"n meleg vízbe mártjuk az ampullát. 
Zavaroso s es 'lh ó L · · 1· ·d· · Csali: kristálytiszta oldat haszna at • - eJara l 1 o. 
5 

év. 1 •• b 5 x1mlam-n.1n1g12,10Ft,b.50x1mlamp. csomago as. . i' 

i.5gx \2~;tl ~P. 5 mg 24,90 Ft, b. 50x1 ml amp. 5 mg 
249,- Ft. 

JIOVALETI'EN E. Gy. T. 
drazsé 

III. 

Ö szetéteh 1 drazsé 0,025 g extr. valerían. sicc„ 0,01 g 
s extr. humuli lupuli sicc.·ot tart~lmaz. . . . 

Javallatok: Hysteria, neurasth~rua, praeclrmaetcnu1n, ide· 
geS ingerlékenység, neuropathia. , . 

· N gt tónak· naponta 3-szor 1-2 drazsc. Alta-t.o-Adagolas: l yu a · 
nak· egyszerre 4-5 drazsé. 

· , S TK terhére szabadon.rendelhető. Jilegjegyz„s; z 
Csomagolás: b. 50 drazsé 4,60 Ft. 

JIY])RARGYRUM OXYCYANATTIM K. Gy. XLVI. 
tabl. 
összetétel: 1 tabl. 1 g hydrarg. oxycyan.-ot tartaln1az. 
Javallat: Fertőtlenítésre. Csak külsőleg. " 
Me ·egyzés: >!• >I< SzTl{ terp.é~e szahadon rendclheto. 

l_l tabletta és oldata kék szmű. 
1. b lO tabl 1 g 14 30_ Ft, 'b. 100 iabl. 1 g Csomago as: · · ' 

143,- Ft. 

v. JIYDROCODIN E. Gy. T. - A. 
inj., tabl., cseppek . 

(1 .11 2 ml) o 02 ill. 0,04 g hydrocodem. összetétel: 1 amp. • 1 • ' ' 

bitart.-ot, · b·t t ot 
1 tabl. 0,01 g hydrocode1n. 1 .ar ·-: '. ·talmaz 
1 üveg (15 ml) 0,6 g hydrocodem. bltrut.-.ot t3;1 . 

Javnllatok: I{öhögéscsillapítás, fájdalo1ncs1llap1tás. 
, 1 3 ls cut naponta3~szor1-2tabl„ 

Adagollaso : NaponGtaye~ek:i,a; meifelelően kevesebb. 
5- csepp. "' 
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llf 
. . 1 - é. ·nj szabadon ré.ti::S egJegyzes: >lé SzTI{ terhére a tab • tt ln i-endcihetök ha 

delhetö, a cseppek csak abban =i: 2e:J'cisé~ más - szab~ct011Í;i 
az adott esetben a beteg gyór"'1- Igen l;Pm biztositaná -.t5 rendelhető _ gyógyszer nieg e e · ' .--~ 

Csomngolús: b. 5x1 ml mnp. 12,90 Ft, b. 50 X 1 ml 

~
2

~;21':!:1 amp. 15,60 Ft, h. sox2 ml an1p. 156,
b. 20 tabl. 8,80 Ft, b. 100 tabl. 4-4, - Ft. 
1.° ü\·eg (15 n1I) 24,30 Ft. · 

HYDROCORTISON K Gy. 
mikrokristály inj, xxxrv. 
Összetétel: 1 üveg (5 ml) 125 mg hydrocortíson. acet. micro. cryst.·ot tartalmaz. 

Javallatok: Osteo-arthritis, különféle (térd, könyök, csípő) 
monarthrosisok, reumás és egyéb eredetű arthritisek (thc.

8 és gonorrhoeás arthritisek kivételével). - Pcriarthritis 
humeroscapularis, bursitis, epicondylitis, tendovaginitis, 
kontraktúrák, - Ankilotikus h:ületek műtétje előtt, t

0
• 

vábhá általános kortikoid terápia lokális kiegészítésére. 
Adagolás: Az ízület nagyságától és a megbetegedés súlyos. 

ságától függően 5-25 mg intra. és periartikulárisan, 
liiegjeg;rzések: >-!< SzTI{ terl1ére szakrendelések rendelhe. 

tik, egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg.gyógy. 
intézet), javaslatára rendelhető. A vén1Jl két példányban 
(„másolat".tal) kell lddllilani. - .Lejárati idő: 1 év, 

Csomagolás: 1 üveg (5 ml) 31,60 Ft. 

HYDROCORTISON K Gy. 
kenőcs 1 % és 2,5 % XXXIV/XLIV, 

Összetétel: 1 tubus (5 g) 0,05, ill. 0,125 g hydrocortisont tar. taln:mz lemosható kenőcsben. 
Javallatok: Eczeina különféle formái, akut és krónikus der. 

matitisek, erythrodermia, exsudativ diathesis bőrtünetei, 
pruritus senilis, pruritus ani et vulvae, fejbőr seborrhoeás eczeinája. 

Adagolás: .~z érintett bőrfelületet naponta 2-3·szor a kenőccsel vékonyan bekenjük. 

lfegjegyzések: >f< SzTI{ terhére az 1 %·os abban az esetben 
rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését 
más - szabadon rendelhető - gyóf:,>yszer megfelelően nem biztosítaná. 

A 2,5 %-ost szakrendelések rendelhetik, illetőleg csak 
szakrendelés (fekvőbeteg.gyógyintézet) javaslatára ren. delhetű, a javaslatban meghatározott időtartamú gyógy
kezelésre. A vényen fel kell tüntetni a javaslatot adó szak. 
rendelést és a javaslat keltét. - A 2,5 %-os közgyóf,>yeilátás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 1 %-os 26,-_ Ft; 1 tubus (20 g) 1 %·os 80,40 Ft; 

1 tubus (5 g) 2,5 %·os 48,40 Ft; 1 tubus (20,g) 2,5 %·as 167,60 Ft, 

N. K Gv. JIVDROCORTJSO ' . o 
szemkenőcs XLV. 

"tel· 1 tubus (2,5 g) 0,0125 g hvdrocortison. acet!c„ Ös~~ÖÖ5 g chloramphenicol.·ot tartahnaz, vazelin tipus(t 
kenőcsben. . 

. ll t k· A szem különféle gyulladasos megbetegedései: 
Jal'a 

8 

~ imia sympathica uveilis (általános - per os vagy 
opth\ a ális _ steroid kezelés mellett), allergiás conjuncf·~,Í~fsek: egyéb gyógykezeléssel nem befol_y~~olható ~l~~aritis, iritis, iridocycliüs, ne~ gennyes k~i:;at1hsek, a ko~o. 
P · t emphio-usa a szemheJak dermat1üse és eczemáJa, 
har ya Pfizikai ""és kémiai ártalmak k_öve1kez~éhen fellép(; ~~1~ilsos megbetegedései, opth11lm1a electr1ca. 
"'~·avallatok: Il-Iinden felszínes és mély gennyes gyulladás El~~)-!popyon·keratitis és -iritis, ulcus corneae stb.), trachoma, 
bármilyen eredetű hámsérü[és. 

d olás: Külsőleg, a klinikai képneJ;; megfelelően napon.La 
A 1

8
!!_2 alkalommal. Célszerű . a kenocs alkalmazása utan 
övid ideig kötést alkalmuzn1 a szemre. 

r j . é<>:ek· ~ SzTK terhére csak szemészeti szakrendeMÍ~s:~~·:e~deÚ1eÍik. - Lejárati idéí: 2 év, 
Csomagolás: 1 tubus (2,5 g) 19,60 Ft, 

ID'PANODIN B. 
inj., kűp VI.-

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 500 mg amidaz<?ph.,, 500 mg ure. 
than., 10 mg coffein„ 100_mg phenobarbltura1natr., 10 mg 
procain. hydrochlor„ 0,0;:i mg scop, hydrobroru„ 0,2 mg 
hyosciamin. hydrobrom.·ot tartalmaz. . 
1 kű O 6 g an1idazoph„ 0,2 g phenobarb1tural., 0,05 g coffei~ •• '0,0004 g hyosciamin. hydrobrom., 0,0001 g 
scopol. hydrobrom,·ot lartalmaz. 

Javallat: Fájdalomcsillapítás. . 

Adagolás: Naponta 1-2 ml s. cut. vagy i. musc., vagy 1-2 kúp. 

liegjegyzés: + 1of< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b. 10x2 ml amp. 13,30 Ft, b. 100x21nl amp. 133,- Ft, 

6 kűp 9,50 Ft, 100 kúp 130,- Ft. 

HYPEROL K. Gy. 
tabl. XLVI. 

összetétel: 1 tahl. 1 g hydrog, perox. conc. carhamid.-ot 
(H,O~ = 33-35 %) tartahnaz. 

Javallatok: Fertőtlenltő, vérzéscsillapító. 
Adagolás: ICülsőleg 1-10 %·os oldatban. . . . 
Me je1r\'Zés: SzTI{ terhGre szabadon rendelhető. - LeJarati i~ő: 3 év. - Közgyógyellátás terhére nem rendel11ető. 
Csömagolás: 10 tabl. 4,50 Ft, 20 tabl. 5,70 Ft, 100 tabl. 

25,30 Ft, 500 tabi. 90,20 Ft. 
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Hl'PNOVAL K. Gy. 
tabi. 
Összetétel: 1 tabl. 0,20 g acid. cyclohexenylaetbyl-bru:bitur.-~ 

tartalmaz. < 
Ja\'allatok: Altatószer. Alvászavar, izgahni állapotok, mániáÍ~ 

dcpressio és encephalitis utáni zavarok. Félelemérzés''; 
tachycardia, tremor. { 

Adagolás: Felnőtteknek: %-1 tabi. GyermekCknek: %-.k· 
% tabi. A tablettákat kevés vízben oldva vesszük be él; 
cukros vizet vagy meleg teát itatunk utána. :· 

?IIegicin.'zés: ® SzTK terhére csak abban az esetben rendel.:;; 
heló, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más - sza:: 
badon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosi> 
taná. 

Csomagolás: 10 tabl. 9,90 Ft. 

Hv,:~vAL~CALCIUM K. Gy. IIcl 
Összetétel: 1 tabl. 0,20 g calc. cyclohexenylaethyl-harbitlll'-o~ •. · .. · •. ·. 

tartalmaz. 
Javallatok és adagolás: lásd Hypnoval. 
J\.'fegjeflyzés: *1 SzTK terhére csak abban az esetben ren„·.1 

<lelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más,· 
- szabadon rendelhető - gyógyi;zer megfelelően nem 

Csomagolás: 10 tabl. 9,90 Ft. 
biztosítaná. .· JI 

HYPOPHYSIS SZIPPANTÓ POR XXXIII.. 
Összetétel: 1 fiola (0,5 g) 200 NE hypophys. partis post. 

pulv., hypophys. total. pulv, ad 0,5 g-ot tartalmaz. 
Ja\'aIIat: Diabetes insipidus, 
Adag.olás: Orrbaszippantásra, két ujj közé fogott kis csipet-,· 

nyit (kb. 0,05-0,10 g) szükség esetén naponta 2-3-szor 
a beteg érzékenysége szerint. ' 

lfegjegyzés: >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. Gyógy-
szertári forgalomban nincs, esetenként a Gyógyáruérték'e-. 
sítő űtján megrendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

Csomagolás: 1 fiola '(0,5 g) 8,- Ft. 

HYPOTJIIAZID Ch. 
tabi. 25 mg és 100 mg 

XXV. 
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Összetétel: 1 tabi. 25 mg, ill. 100 mg 6-chlor-7-sulfonamido· 
1,2,4-bcnzodihydrothiadiazin-1, 1,-dioxyd.-ot (dihydro· 
chlorotlriazid.-ot) tartalmaz. 

Javallatok: Ödémás állapot és hypertonia. Főbb .indikációs 
területei: congestiv szívelégtelenség, akut és krónikus· 
glomerulonephritis, májcirrhosis okozta ascites és oedema, 
terhességi toxémiás oedema, vízretenciós obesitas, korti
koszteroidok által okozott oedema. 

\dagolás· Intermittáló és kontinuális. Diuretikumként való 
1 alkalm;zásnál általában az intermittá_l~ (a ~ét 3-5 egy

mást követő napján) adagolást r~szes1t1k elonyhcn. Atl1;l
os napi adagja 50-250 mg feln.otte~ek. - f:Iyperton1a 

[ezelésében néhány !13;P?S. adagolas U;tan a tenz1? a~ esetek 
többségében normalizalod1k; ez az allapot napi 2.:i mg~_os 
dózissal fenntartható. Vérnyomáscsökkentő ~zerekkel tor
ténő kombináció során azok szokásos adaipa kb. 1 /3-~ 
csökkenthető. Ilyenkor, de különö~en gan~lmn .~loJ;-kolok
kaI egyidejűleg adva, fokozott ovatos.~a~ sz'!~~eg;:os, a 
hi otóniás állapot vagy collapsus elkerulese celJa,~ól. -
1!tenziv sóürítő hatása miatt, ~osszabb )c;ei_g fo~rtatott 
adagolása kapesán a hypokalaem1a 111:egelo~es.ere aJ~nlatos 
napi 3-5 g kalium chlorat. vagy kahum c1tnc.-ot is ada-
crolni. ~i 

::l.'l:;gjegyzés: .r~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
csomagolás: 20x25 n1g tabl. 4,- Ft; 200x25 mg tahl. 

23,50 Ft; 
2ox100 mg tabl. 7,30 Ft; 2oox100 mg tabl 57,- Ft. 

JNSULIN K. Gy. 
inj. 200 NE 

XXXV. 

összetétel: 1 gumidugós üveg (5 ml) 200 NE insulin. cryst.--ot 
tartalmaz. 

Jmiallatok• Diabetes mellitus és szövődményei, con1a diabc
tica, hizialókűra, hyperthyreosis, hepatitis, cirrhosis hepa
tis schisophrenia, shock-kezelése. 

Adag
0

olás: A beteg állapotától függően (vércukorvizsgálat). 
:'.\-fegjeg'\'zés: .:i:. Csak az insulin rendelésére vonatkozó Eü. 
1nn. ufusításb;n foglaltak szerint rendelhető. (L.337.old.) 
- Lejárati idő: 1 % év. 

Csomagolás: 1 x 5 ml gumi dugós üveg 17 ,50 Ft. 

!NTRAJOD E. Gy. T. XVI. 
inj. 
összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,48 g hexaethyl-diamino-isopropa· 

nol-dijod.-ot ( = 237 mg J) tartalmaz. 
Javallatok: Lues, arteriosclerosis, véredények megbetege

dése, arthritis deformans. 
Adagolás: Naponként, vagy 2-3 naponként %-1 amp. s, 

cut., i. musc., i. ven. 
?iiegjegy-zés: >I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
csomagolás: b. 10X2 ml amp. 26,40 Ft, b. 100x2 1nl amp. 

264,- Ft. 

!NTRANARCON Ch. II. 
inj. 
összetétel: 1 szárazan1p. 1 g natr. 2-thlo-5-cyclohexenyl-5-

allyl-barbitur.-ot, 1 oldószera111puila 10 ml aqua dest. pro 
inj.-t tartalmaz. 



Javallatok~ l:lövid és tartós intravénás narkózisra, ét 
narkózis bevezetésére. 

EllenJa\'allatok: Schok.1Iájparenchyma-megbetegedés óv 
ságra int, a máj méregtelenítő képességének zavara ni 
Septicus állapotok. Dyspnoes állapot, kifejezett d 
penzáció. Súlyos thyreotoxiccsis. Fiatal gycrmekko 
10 éven alul). Súlyos tüdötuberculosi:-;. Sectio ca 
Nyaki phlegmonek és szájfenéki gennyesedések ese 
intubálás nélküli intravéná.s narkózis nem tartható v 
telennek. Rossz vénák és az Intranarconnal sze 
rezisztencia. Ha szokásos adagra nem alszik el a be 
nagyobb adagokkal a narkózis bekövetkezését ne 
szakoljuk. 

Adagolás: Megfelelő műtéti előkészítés után a frissen 
oldatból 70 kg testsúlyra vonatkoztatva 5-10 ml-t f 
kendez.ünk be i. ven. lassan, 1 % - 2 perc alatt. Ezz 
mennyiséggel 7-12 percnyi alvást érhetünk cl. I'Ia a 
kózist még ezután is folytatni kívánjuk, 2-3 perces · 
közökben 0,5-1 ml oJdatot fecskendezünk be, vagy Ae 
ad narcosimmal folytatjuk az altatást. 

l\Iegjcg:rzés: rjl Szakrendelések a biztosítottak ellátására 
az SzTK terhére, hanem a pro ambulantia szerekre m 
határozott módon szerezhetik be. 

Csomagoh'is: 5x1 g + oldószeramp. 98,10 Ft, 50x1 g +, 
oldószeramp. 907,70 Ft. 

ISOLANID K Gy. XIV.i 
inj., tabi., csepp, kúp ,

1 
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Összetétel: 1 a.mp. (2 ml) 0,4 mg desacetyl-lanatosid. C..t} 
1 tabl. 0,25 mg desacetyl~lanatosid. C-t, _,;! 
1 üveg sol. (10, ill. 100 ml) 10 mg, illetőleg 100 mg desace.. 
tyl-lanaosid. C-t (1 ml = 40 ci::epp = 1 mg hatóanyag) " 
1 kúp 1 mg desacetyl-lanatosid. C-t b1rtalmaz. ' 

Javallat-0k: A keringési elégtelenség (kardiális dekompenzá~ 
ció) helyreállítása és a kompenzáció fenntartása. 

Adago!iis: A kompenzáció helyreállítására naponta 1-2 
runpul.la i. ven., vagy i. musc., illetve 3-4-szer 20 csepp 
illetve 6-8 tabletta, illetve 2-3 kúp alkalmazható'. 
Kompenz~ció fenntartására napi 20-60 csepp, vagy 2-6 f 
tabletta, illetve 1-2 kúp szükséges. 

Tek!nt~t!el arra, hogy az Isolat;Jid készitmények gyorsan i 
elirmnalódnak és nem kumulálodnak, a fenntartó kezelés. 1 
kor szünetek beiktatása nem indokolt, csak intoxikációs 1 
jelenségek felléptekor. 

Aiegjeg)-'zések: >!< >!< SzTI-C terhére csak abban az esetben ren- ,,

1 

delhclő, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. - Lejárati idő: inj„ csepp, kúp: 2 év; tabi.! 
3 év. 

Csomagolás: 5 x2 ml amp. 13,30 Ft, 50x2mlamp. 104~20 Ft, 
40 tabl. 19,70 Ft, 250 tabl. 118,30 Ft, 
1 üveg (10 ml) 29 Ft, 1 üveg 100 ml) 245,30 Ft, 
10 kúp 17,60 Ft, 50 küp 60,80 Ft. 

UJ I .. G•r. JSON!C '-· , XLVII. 
ini. tabl. 
. "' 'tétel• 1 a1np. (2 ml és 10 I>..11) 50, ill. 250 mg isonicazid.-ot, 
ösiz~abl. '50 mg isonicazid.-ot tartalmaz. . 

ll t ]·• GümDkór pulmoná1is és extrapulmonáhs fo~yama-
,Tava. a~~. Tnjekeiós készítményt akkor aduuk, anuk9r ~ 

tai.orális -adagolás nem célszerű vagy ne:n. all~alrnaznat?; 
:pe~ inor- és bélzavarok eseiénen (gastr1tts, ulcus ventn
IIDli~~ duodeni,. entcritis „stb.), öntud~tlan ~l;l.?PO~ban 
cu in"itis tbc.) es csecsemokorban. I-lel~i _k~zelcsr.e extra
(m:_0;~I's és csont-ízületi tbc.-ben, spec1f1kus. srpolyol;:, 
pu ven~a' és lvmphomák esetében, ahol lokplrnan n?-ffY 
e!?-d:énység eléfésére törekszünk. A. Teb~mmal-Isoruc1d 
t~mbinált kezelés esetén - tapn.s~t:ilat szen:it - sok eset
ben előnyös az Isonicid parentf'rahs adagolasa.. . 
d o'ás• Az injekdóból terápiás célra általaban napr 

A ~Jh~3Öo mg-ot, tehát 10-f.2 ml s. cut:, i. inusc. va_g;.: 
".' ven. adunk, figyelembe ve;'~ a perorál~s .a~kB_lm::_z?s.~01. 
~· zlelt melléktüneteket. Lokal!san az egyenr es klinikai 
cs'ottsáctól függően adagoljuk. Tablettából 5-19 n1g/kg 
ac. 0 die"' felnőtteknek és gyermekeknek. A napi adago~ 
f~rom részre osztva étkezések után aójuk, de h~adhato 1 

v adagban is. Lehetőleg kombi!1éeióhan kell ~dni Teba
e~iial-lal Streptomvcinnel vagy igen llcYeny, sulyos eset: 
h~~ mindkettővel. ~Így fél évig is adható. Ide~ren:f~z_:r1 
zavarok - epilepsia, alkoholabusus stb. - eseten O'.U<?· 
san kell az adagolást elkezdeni. HosszaJ;ib ... adag?lás e:-et~n 
figyelni kell a polynelrritis esetleges ko_ra1 !;inetc1re (zsibba
dá~ stb.), Hyenkor B~-viünnin arh'<gohrn ce~szerű. .. 

J!,I ·eff~ozés· + Orvosi vényen Isonicid nem rende1helo. '13 
jáJ.óbei-egnck Isoniddd.el történő kezelését az illetékes 

tbc-gondozó intézet végzi. 
csomagolás; 5 x 2 ml amp. _8,20 Ft, 50 x 2 ml .§IDP· 66,10 Ft, 

sx 10 ml amp. 28,80 Ft, ;:>Ü x 10 ml amp. 271,- Ft, 
200 tabl. 66,- Ft, 1000 tabl. 330,- Ft. 

ISTOPIRIN Ch. 
tabl. 

\Tf 

ös.szot6teh · ! tabl. 0,5 g acid. acet;rlsaL-ot tartalmaz._ .. , 
Javallat.ok: Hűléses és reumás megbetegedések, feJfaJas és 

egyéb fájdalmak, lázas álI:oipotok. 
Adagolás: Felnőtteknek naponta 2-5-s.zőr 1 tabL Gyerme

keknek naponta 2-5~ször %-1 tahL 
R.feoi"-fn'zés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
csomag6 lás.: b. 10 tabi. 2,50 Ft, h. 20 tabl. 5,- Ft, b. 500 

t."1.blo 125,- Ft. 

JODOSTRU:IHT E. Gy. T. 
tabi. 

XXXII. 

összetét~l: 1 tabi. 0,66 mg kal. jod.-t tartalmaz. 
Javallatok: Struma profilaktikus és terápiás kezelése. 

7 Gyógyszerkészítmények 
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Ad
1
aoo

3
1ás: Pro.fila.xishoz: heti 1-2 tabI Terápiáho,. 

- Xl tabl: . · 

l\fegjegl'Zés: SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Cson1agoliis: 50 tabl. 1,90 Ft. 

JODPAPAVERINTHEOSAN E G T 
drazsé · y. · xv 
Összetétel: 1 drazsé O Q? a • 

jod., 0,25 g theobro'min~-E:1;.:;,~e:i· hydrochlor., 0,10 g k 
.J::n'alla!ok: Angina pectoris :naz. . 

arter10sclerosis asthin b ' ,~ngwspastrcus folyanlat 
\d • ' · a ronc nale 

J - a~olas:. Naponta 3-szor 1-2 dra;sé. 
:'\Ierueu~:zes: >f. SzTH: terhére sz 

drazse orvosi vénv nélk .. l . · {'.'..bado~1 rendelhető. 
Csomago.lás· 90 d ·· . · u 18 nszolgaltatható, 

• - razsc 11,20 Ft. 

JÓD·PÁRNA B. 
·· XLVI 
OsszctéteI: I amp. (l Dll) 1 ml soI . . . • 
Ja\'Ullatok: Sebellátás. · · Jodi spir.-t tartallnaz. 

Adagohís: Külsőleg. 

~iegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rend . " 
Csomagolás: b, 6 an1p. 810 Ft b 19 elhcto, 

' • · ~ amp. 16,20 Ft. 

JODTHEOSAN E Gv. T 
drazsé · .; · 

Összetétel: 1 dr 

XVI. 

ta"talma'. azsé 0,25 g tl1eobromín .• 0 10 k 1 , '" • g a • jod.·ot 
,Jayallatok: Arterio l , · .. 

bronchiale. se eiosis, aortrtis, angina pectoris, astluna 

Adagolás: l\~aponta 3-szor 1-9 d . 
jJegjegyzés· SzTK , - razse. 
Cso1nagolás; 20 dr~:~l~~leO s~~~adon rendelhet(;. 

KALlIOPYRIN K Gy. 
tabl. VI. 

Összeté1el: 1 tabi 0 4 - . 
tarta:In1ai. · ' a g acid. _acetylsal., 0,135 g calc. earb.-ot 

,Javallatok: IIűléses és re . 
~gyél! fájdalmak, Iá;,as ~)~~1~~.gbetcgedések, fejfájás és 

Adagolas: Naponta 9 .-
vizhen oldva. --;:ixl-2 tabi., bevétel előtt kevés 

l\fegjegl'Zés: SzTK te l ·. . C • r te1e szabadon rendelh t'' 
somago!as· b 10 tabI 9 80 e o. 
tabl. 28,..:._ Ft. ' · -•< Ft, b, 20 tabl. 5,60 Ft, b. 100 

VI. J{J\IIII~ E. Gy. T. 
tabi. 
Ö zetétcl: 1 tabl. 0,1 g coffein., 0,3 g phenacetin., 0,15 g 

s!midazopli.-ot tarlaln1az. 
Javallatot~: Sp_astilnts 1nigrain, fejfájás, egyéb fájdabnak 

nenralg1:_ík, laz. 
,\dagoJás: Szü!~ség esetén 1 Labl., naponta legfeljebb 3X1 
. tabL 
1Icfljegyzés: SzTl{ terhére szabadon rendelhető, 
ésowauolás: b. 10 tabl. 7,50 FL, b. 100 tabl. 75,- Ft. 

XVI. KJWAL?IN E. Gy. T. 
drazse 
összetétel: 1 drazsé 0,2 111g ergotanlin tart., 5 ing extr. bellad. 

sicc„ 60 ing coffein„ 150 n1g amidazoph.-ot tartahnaz. 

Javallat: I\Hgrain l{ezelése. 
.\dagolás: l{ezdeti adag egyszerre két drazsé. A1nennyihcn 
' a fejfájás ne1u szűnik ineg, ügy a fájdalom teljes nlCg--

szíínéséig félóránként 1-1 további drazsé bevétele szüksú
ges. Az ergotanlin~tartaloru iniatt napi 6 drazsénál, össze
sen heti 10-12 drazsénál tbbbet nem szabad bevenni. 

!llegjcg~·zés: .:r~ .:r~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomanolás: 10 drazsé 1-1,40 Ft, 100 drazsé 120,- Ft. 

XXXIV. KLil\iIO\r1\N K. Gy. 
olajos inj., emulziós inj., LaLl. 

7' 

Összetétel: 1 a1np. (1 n11) olajos inj. 2,5 ing oestrol. benz., 
12,5 ing progresteron.-ot, 
1 amp. (1 ml) e1nulziós inj. 2,5 mg oestrol. benz„ 12,5 n1g 
proges1eron.-ot, 
1 tabl. 0,01 aethinylocstrol., 10 ing aelhynyllestosle
ron. (pregneninolon)-t tartalniaz. 

Ja\·aUatok: Prünaer és secundaer an1enorrhoea, habituUJis 
abortus és terhességi próba. 

Atlanolás: Primaer amenorrhoeában megelőző 3 heti ösztrogén 
J;:ezclés után 5 napon keresztül napi 1 ampulla olajos injek
ció, vagy 3 ampulla vizes emulzió egyszerre, vagy napi ·1 
tabletta. - Secundaer amenorrhoeában 2 napon keresztül 
napi 1 mnpulla olajos injekció, vagy 2 a1npu1la ·vizes e1nul
zió egyszerre, vagy 5 napon keresztill napi 4 tabletta. -
Ilabiluális aborlusbwi a kezelést célszerű mindjárt a inen
ses eln1aradásakor clkezde1li és a kritikus időpont uláni 
egy hónapig folytatni. Adagja heti 2-3 olajos injekr.ió 
20 bélen keresztül, vagy heti 1-2 ampulla emulzió 5 bélen 
I;:eresztül, 1najd heti 1 ampulla 14 héten lrnresztül, vagy 
napi 3 tabletta 24 héten keresztül. - Terhes$égi próbára: 
ha az eddig rendszeresen jelentkező 1nenses késik, 2 napon 
keresztül napi 1 ampulla olajos injekciót adunk. Amennyi
ben a második injekció alkalmazásától számított 48-
72 Ónl n1úlva nen1 lép fel a vérzés, a terhesség fennállása 
valószínű. 
l\Iindkét injekciól intra1nuscul:irisan kell alkalmazni. 
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ME.íJ!egyzésak:, i1' Az ciajos és emulziós inj. SzTH.: 
csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben 
teg gyógykezelését más - szabadon rendelhető - "oc~'!Y·.·~ 
szer megfelelően nem biztositaná. - A tabl. SzTK +~ 
szabadon rendelhető. -----··•••!!! 

Csomagolás: 5x1 ml amp. olajos 34,- Ft, 50x1 ml amp 
olajos 322,- _Ft. • 
5xl ml a.mp. emulziós 34,- Ft,-50x1 ml amp, emulziós 
322,- Ft. 
20 tab!. 12,60 Ft, 500 tabl. 250,- Ft. 

KOFKA E. Gy. T. · 
tabl. 

XIIIi 

Összetl'itei; 1 tabl. 0,05 g coffein. pu:r •• 0,05 g cacao pulv., Ot02 g 
coffea arab, tost. pulv.~t t::utalmaz. 

Javallat: Fáradtság, idegkimerültség esetén, mint enyhe 
analepticum, 

Adagolás: Szükség szerint 1-2 tabl. 
Ji'leg~egyzés: SzTK és közgyógyellátás terhére nem rendel

hető. -
Csomago!áB: b. 10 tabl. 5,60 Ft; b. 20 tabl, 11,20 Ft. 

LANACLARIN Ch. XIV. 
inj., csepp, tabi. 
Összetéteh 1 amp. (2 ml) mg 0,4 digit. Ian. A+B+C glyeosid. 

crysl.-ot, 
1 üveg (15, ill. 100 ml) 7,5, ill. 50 mg digit. lan. A+B+c 
glycosid. cryst.-ot, (1 !nl .... 40 csepp), 
1 tabi. 0,5 mg digit. lan. A+-B-l-C glycosid. cryst.-ot tar
tahnaz. 

Jal:'G!!t":.!o1n Bár1niJyen eredetű és formájú kardiális dekom
penzáció helyreállítása és a kompcnzáció fenntartása. 

Ada!Jolás: A kompenzáció helyreqHitására kezdetben naponta 
1-3 ampulla intervénásfln, 3-5 x 20 csepp, illetvo 3-.'J x % 
tabletta szükséges. Néhány nap múlva, akkor is, ha toxi
kus jelenségek nem mutatkoznak, a helvreállítolt kom
penzáció !enntarbisára általában napi 3\:: 10-20 csepp 
vagy 3 x .1/,- % tabletta elegPndő, amelyet cukorra csep~ 
pentve, Illetve kevés folyadékban célszerű bevenni. A 
Lanacfarin niellékhatúsai (étvágytalan:>ág, h:inyinger, látási 
zavarok) általában megegyeznek más digitalis-késZítmé
nyek mellékhatásaival. 

Meg~Pgyzés: + + Sz TI{ terhére szabadon rendelhetők. -
Lejárati idő: 2 év, 

Csomauoiás: b. 5x2 ml amp. 9,10 Ft, b. 50x2 ml amp; 
91,- Ft, b. 
1 üveg (15 ml) 1Q,10 Ft, 1 üveg (100 ml) 67,30 Ft, 
30 tabi. 12,40 Ft. 

LEGATIN E. Gy. T. III. 
drazsé 
Ös~zetl'Ztf';: 1 d;:az,sé 0,025_g cxtr. valerian. sicc., (1,01 g extr. 

numuh lupul1 sicc„ 0,0::i g phenacetin„ 0,01 g phenobarbi· 
tural.-ot tartalmaz. 

JOO 

Javailato~n S~dativurn, hypnoticur.a; i.Hrurasthenia, ÍlysÚJ-> 
ria, epilepszia. 

Adagolás: Sedativnmként: 3-szor naponta 1-2 drazsé, 
hypnoticumként: 3 drazsé Y2 órával lefekvés előtt, 

Megjegyzés: ~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető, - 20 
drazsé orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 20 drzasé 3,70 Ft, b. 100 drazsé 18,60 Ft. 

LEUPURIN Ch. 
tabi. 

L. 

összetétel: 1 tabi. 50 mg 6-mercaptopurin-t tartalmaz. 
.Ja"Vallntuk: Rosszindulatú hematológiai megbetegedések, 

elsősorban akut leukaemiák és krónikus mycloid leukemia. 
.Krónikus myeloid leukacmia mind korai, mind későbbi 
szakaszában is klinikai és hematológiai remisszió érhető el 
vele. 

Ellenjavallatok: Krónikus lymphoid leukaemia, Hodgkin
kór és szolid tumorok. 

Adagolás: Egyéni. Az adagot úgy kell megállapítani, hogy a 
legkedvezőbb terápiás hatás, minimális toxicitással legyen 
elérhető. A kezdeti adag általában naponta 2,5 mg/testsúly
kg, tehát 2-4 tabletta, megfelelő elosztásban. Akut 
leukaenliában szenvedő gyermekek nagy része ezt az ada
got általában jól tűri, Az adagolás esetleg több héten át is 
folytatható. Ha négy heti adagolás után klinikai javulás 
nem mutatkozna és toxikus tünetek sem észlelhetők, a napi 
adag 5 mg/testsúlykg maximális mennyiségig növelhető. 
A vér leukocita-szá1nának rendszeres ellenőrzése szükséges. 
:Th-Iiután a készítmény hatása elhúzódhat, a kezelést a leuko
cita-szám esésének első jelére meg kell szakítani. Ha 
továbbiakban a leukociták száma 2-3 napon át változe.t· 
lan marad, vagy emelkedik, a kezelés folytatható, Fontos 
a megfelelő fenntartó adag meghatározása az esetleges 
korai visszaesés elkerülésóre. 

Megjegyzés:. >i< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás; .25 tahi. 132,- Ft. 

LIIJOCAIN E. Gy. T. 
. inj. 0,5%, 1 %, 2% 

VIII. 

Összetétel: 1 amp, milliliterenként 5 111g, 10 mg, ill. 20 mg 
diaethylaminoaceto-2, 6-xylidid. hydroehlor.-ot tartal
maz. 

Javallat: Helyi érzéstelenítés, 
~iegjegy:r.és: + SzTI{ terhére szabadon rendelhető, Szakren· 

delések a biztositottak ellátásához nem az SzTK terhére, 
hanem a pro ambulantia szerekre ineghatározott módon 
szerezhetik be. - Lejárati idő; 4 év. 

Csomagolás: 0,5% 10x10 ml 31,10 Ft, 10X20 ml 54,10 Ft, 
1% 1ox10 ml 35,- Ft, 1ox20 ml 62,40 Ft, 
2% b. 10x2 ml 15,10 Ft, b. 100X2ml151,- Ft, 
b. 10x10 ml 43,80 Ft. 



LIDOC<\JN - ADlfüNALIN E. Gy. T. VIII.: 
inj. Ü,5-%-0,001 ~16, 1 ~~-0,001 ~'6. 2%-0,00lo/~ 
(h_,;zetétrl: 1 amp. millilitere~k1nt 5 ing, 10 mg, ~11. 20 _ ltlg 

diacthvlaininoaceto-2, 6-xyhd1d. hydroehlor.-ot es 0,01 Ing
adrcnal'.-ot tartalmaz. 

,Javallat: Helyi érzéstelenítés. „ 
)leg!egyzés: i{• SzTK terhére ~za~adon rendelheto. Szak.~ 

rendelések a biztosítottak e~latásához nem az, SzTK ter
hére, banen1 a pro a1nbul~~t1a _s~e~:ekre ;-neghatarozott n16. 
don szerezhetik be. - LeJarati ido: 4 eY, ----

Csomagolás: 0,5% 10x10 nil 31,80 Ft, 10X20 ml 57,- Ft,·;·:.·.·1 
1 % 1ox 10 ml 35,60 Ft, 10x20 1nl 63,60 1.'.t, 
b. zo;., 10x20 nll 15,90 Ft, b. 100X2 ml 1::>9,- Ft, \j 
b. 10x10 ml 4460 Ft. -:TI 

LOBELJNUM hydrochloricum Ch. XIIL; 
inj. 0,3C}'~ és 1 o/0 --; 

összetétel: 1 amp. (l'nll) 3, ill. 10 n1g lobelin. hydrochlor.-ot_·.··.··.·. 
tartalmaz. ,' 

Javallatok: Narkózis, pneu~lOD:~• .. 1~.érgezések st?·. okozta 
légzésbénulás; gyermekek es UJSZulottek asphyxiáJa. ·,j 

•\da olás: Felnőtteknek 1 inl 1 %-os injekció S: cut. '~agy I 
- i gn1usc. Újszülötteknek és csecsemőknek 4 honapos ~let

korig 1 ml 0,3 %-os injekció, 4 hónapo~ kortól ~ eves \ 
korig 2 ml o 3'}( -os injekció i. inusc., felnőtteknek i. veu, \ 
Felnőttek teinagyohb "egyszeri ada~~;ja 0,02 g, legnagyobb 
napi adagja 0,1 g. „ J 

1\iegjefi)'Zés: ,:;:„ >!< SzTI{ terhére szabadon rendelhcto. 

1

. 
Csomagolás: h. 5X1 ml runp. 0,3% 8,60 Ft, 

b. 5x1 ml amp. 1 % 20,70 Ft. 

I~UKULLIN E. Gy. T. XXI. ! 
intestinosolvens drazsé .;; 1 
összetétel: 1 drazsé 0,10 g pancreatin.~ 0,05 g h~enücellulas,, 

o 05 g natr. choleinic., 0,0125 g natr. sulf. sicc., 0,0125 g 
n~tr. carb. sicc., 0,025 g magn. phosph.-ot tartalmaz. 1 

Javallatok: E1nésztési nürigye~ elégtelen funkc;ióján alapuló 
dyspepsiák, achyliák, meteor1smus, flatulent1a. 

Adagobis: l{özvetlen étk<:zés után 3-szor naponta 1~2 i' 

drazsét egészben lenyellu. 
l\1egjegYzés: SzTK terhére csal{ abban az es~tben~ rendelhető, 

b:i a.Z adott esetben a beteg gyógykezeléset mas. - s.zab~
don rendelhető - gyógyszer megfelelően ~e1n biztos1tana, 
- l{özgyógyellátás terhére nen1 rendclheto. 

Csomagolás: b. 60 drazsé 21,40 Ft. 

MAGNOSTERIN Ch. XL VI. 
paszta 
üsszetétel: 1 tégely (800 g) 36,8 g inagn. _chlor. 49,6 g magn: 

hypochloros., 125,6 g 1nagn. oxyd.-ot tartalmaz Iemoshato 
pasztálm.n. 
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Jn·rallatok: l{ézdezinficiens 1nűtéthez, ambulanciákon és 
a praxisban, Erysipelas, erysipeloid, pyorrhoea alveolaris. 

Adagolás: A kezet vékony rétegben, ismételten bedörzsöl
jük. Azután inelegvízzel 10 percig mossuk. Orbáncnál a 
bőr zsírtalanítása után felkenjük és párakötést alkahna
zunk. 

l[egjegyzés: Sz~krendclések a.pro mnbulantia szerekre ineg
}latározolt modon szerezhetik be. 

csomagolás: 1 tégely (800 g) 49,40 Ft. 

~lALTALAX E. Gy. T. 
por 

XXIV. 

i)sszetétel: 4 g glediciae sern., 20 g paraff. liqu„ 76 g extr. 
malti sicc.-ot tartalmaz 100 g-os dobozonként. 
250 g 2,5-szeres hatóanyagmennyiséget tartalnwz. 

Jff\'allat: Csecsemők, gyermekek székrekedése esetén elő
segíti a székürülést kóros vizveszteség nélkül. Terhes és 
szoptatós anyáknál, idősebbeknél megszokás vagy kólika 
előidézése nélkül szabályozza a bélműködést. 

A1lagolás: Csecsemőknek: 3-4-szer naponta 1 lesinlitoll 
kávéskanál folyékony táplálékba keverve. 
Gyermekeknek: 2-3 lesimított kávéskanállal kétszer na
ponta, étkezés előtt, vagy alatt. 
Felnőtteknek: 2-3 lesinütott evőkanállal este lefekvés 
előtt, vagy szükség szerint 2-3-szor naponta 1 lesb:nít.ott 
evőkanállal étkezés előtt vagy alatt. 

J\IegJegyzés: Sz'l.'I{ és közgyógyellátás terhére ncn1 ren
delhető. - Lejárati idő: 1 Y2 év. 

Csomagolás: 100 g (üvegben) 10,20 Ft, 250 g (dobozban) 
15,60 Ft. 

}!EDIV ALER B. 
cseppek 

Ill. 

Összetétel: 1 üveg (15 g) 0,0075 g atrop. Mtlf. 0,45 g phcno
barbitural., 0,30 g 1nenthol., extr. valerian. fluid ad 15 g-t 
tartalmaz. 1 üveg (50 g) 3,33-.szoros hatóanyagmennyiséget 
tartalmaz. 

JavaJlatok: A. központi idegrendszer vegeta1.iv zav~U"ai, 
vegetatív dystonia, vasolabilitas, vasoneurosisok, l\.1c1üere
féle syndroma, essentialis hypertonia; trauma utáni vege
tatív neurotikus tünetek, szívdobogás, -Szivfájás, hysteria, 
ncurasthenia, félehni érzések. 

Adagolás: Naponta 3-szor 25-30 csepp. 
2\Ieg-je9yzés: >!< >!< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Cs01nagolás: 1 üveg (15 g) 13,60 Ft. 

l!EDOBIS Ch. 
olajos inj. 

XLVII. 

Összetétel: 1 an1p. (0,2 és 0,5 111!) nlilililerkénl 0,27 g bis
muth. diallyllacet. ( = Bi 0,09 g) tartahnaz. 

Javallatok: Lues, tonsillitis, herpes zostcr. 

lü:J 



Ellenja\•allat: Bi-lólérzé~enység. 

Adat;ul!lis: Felnőttnek hetenként 2-3-szor 0,5 ml, gye 
nek 2 éves korig hetenként 2-szer 0,05 ml, 2-5 év 
0,10 ml, 6-15 évesnek 0,20 ml. A befecskendezés. hoss 
tűvel a gluteusha a felső-külső területbe történjék. A k 
15-24 inj. 

i.\Iegjegyzés: >!< SzT!{ terhére szabadon rendelhető. -
járati idő: 2 év. 

Csomagnlás: 10 x 0,2 ml amp. 12,50 Ft„ 
10 x 0,5 ml amp. 14,80 Ft. 

MELIPRAJIUN E. Gy. T. 
drazsé, inj. IV. 

Öss:i::etétel: 1 drazsé 25 mg N-(;i-dimethyl-aminopropyÍ~~ 
iminodibenzyl. hydrochlor.-t (imipramint), 
~ .am~ulla (2 ml) 25 mg N-(y-dimethylamlnopropyJ 
lillinodibenzyl. hydrodilor.-t tartalmaz. 

Javaliutok: Endogen depressio, mania-del?resslo depresszíV 
fázisa, reactiv depressiók, senilis és arter1osclerotikus dep. 
ressio, involuciós depressio, kezdődő depressiós fázis ki
alakulásának megakadályozása. 

Ellenjavallatok: súlyos máj- és vesel.aesio. 
Adagolás: individuális. Általános irányelvek: _ 

Intramuszkuláris és perorális kezelés kombinációja: Első::_ 
nap 3 x 1 amp., majd naponta 1 ampullával emeljük az;;'_ 
adagot. A 7, naptól 1-1 ampullát elhagyunk és azokaf.-.c, 
2-2 drazséval helyettesitjűk a 12. napig. A 13. napon·\ 
csak drazsét adunk, majd a 21. napig napi 1-1 drazséval.--i 
csökkentve az adagot, elérjük a napi 4 X 1 drazsé fenntartó:_'; 
adagot. Ha a drazséra áttéréskor visszaesés mutatkozik·_: 
a~onnal vissza. kel} térni az i. ruusc. keze~éshez. - Az enyl -,_'. 
hebb, nem pszrhotikus depressiókbari napi 2 ampulla inj _,, 
ill. napi 3-6 drazsé elegendő. ., -
Perordlis kezelés: 10-14 napig fokozatosan emeljük a napi 
adagot 6-10 drazséig, majd 10-14. naptól fokozatosan 
csökkentjük azt napi 2-6 drazséig, melyet fenntartó adag._\ 
ként adunk. A kezelést az esetek jelentős részében psycho
therapiűval egészitjük ki. Az adagokat általában ébredés.. 
től 15h·ig ajánlatos elosztani. Az enyhébb depressióknál 
napi 3-6 drazsé elegendő, fenntartó adagként 1-2 dra
zsét adjunk. - A l\1elipramin nem kontraindikálja az 
elektroshock-kezelést, sőt kevesebb elektroshockot tesz 
szükségessé. 

Jiícgjeg~·zések: -!< SzTI{ terhére idegszakrendelések (ideg. 
gondozói{) szabadon rendelhetik. Egyéb esetben csak 
idegszakrendelés (ideggondozó, fekvőbeteg-gyógyintézeti 
elme-idegosztály) javaslatára rendelhető, a javaslatban 
meghatározott időtartam, de legfeljebb a javaslat keltétől 
számított két hónapon belül történő gyógykezelés céljából, 
A javaslatot adó szakrendelést (osztály) és a javaslat kel
tét a vény:on fel ~ell tüntetni. - Lejáratí idő: inj. 2 év. 

Cso;un.unli:<>: 50 dn1z~é 20,- Ft, 500 clr<dzsé 173,- Ft, 
10>(2 1nl ainp. 20,- Ft, 100x2 ml mnp. 173,~ Ft, 
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Gy. T. XXXIV. 

n. etiit'31: 1 (',rv.zsé 0,02 mg oest.rodienol., 80 mg ~?obromin., 
vs!IÓ 01g phcnobarbiturul., 0,25 ing cxtr. strychn1 ~1cc., 29 n1g 

2 a averin., 0,2 m_g cxtr: bepad. sicc., 1 mg alo1n, 0,1<:> ing 
fil:fcetylo-dioxy-pheiiyl-1sat1n-t tarta~az. 
"·alla.tolu A climac(e~'iW?. h~~1.:onál}~• neurogén és ke

Ja ringési zavarain;o:_Ji es;,'ldCJU szun~et~se1e. 
\dafl.:>!ás: Naponta 3-szo:r 1-2 drazse, 
~eiJ!egy:zé'>l * SzTI{ terhére szabadon rendelhet6. 
Cgoma.golás~ 50 drazsé 14,10 Ft. 

i1E.RAPID Ch. 
cseppek 

L. 

összetétel: 1 üv-eg (10 ntl) 3 g forruald., ~,15 glycerino, 0,6 g 
alc. methyl., aqu. dest. ad 10 ml-t tanalmaz. 

J vnllriürk~ Különböző r,:zervi lokaih:ációjú rosszind~l~tú 
a hi'nu- és kötőszöveti eredet_ű_ ~aganatok, szo~_áso~ terápiá)á

nak kiegészitése. Incuráb11Is bete$_eK . tuneti kezelese. 
Praccancerosu:s esetben azonban tunet1 ke;-,elésre sen1 
alkallnas ! 

!\dagolá!H Átlagos adag,ja: íelnőttek__11;-eir 11apo~ta 3~szor 
• 2 csepp fél pohí;r vízben f~lhíJil:ítva e_~kezés elot;t. Ez az 

adag nani 3-szor 4-5 cseppig novelhe.tő, mnenny1~e~ !!-[!;;. 
okoz gyÖmorpanaszckat. - A l\ferap1d cseppek k1zaro."-n 
kiegészítő kezelésre alkahnazhatók. Alka~ása ~ SZ?k~: 
sos kemoterápiás és sua-árkezelést, valarmnt a rad1káhs e·, 
palliatív műtétet nem"' pótolja, tehát ezek indci:kolatl~1~ 
elmulasztása az egészség veszélyeztetésének tekintendo . 

Thicgjegyz:és; + SzTI{ terhére sz3;?adon rendell1~t?. Ajánla
tos a szert csak onkológussal !:.ortént konzultac1ó alapján 
rendelni. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomago!ás~ 1 üveg (10 ml) 8,60 Ft,_ 

i\!ERISTIN E. Gy. T. 
kúp, tabi. 

Xll. 

öss~etétel: 1 kúp 0,5 rng airop. methy]nilr., 11,6 mg codein. 
bas., 32,_,8 Jng phenoharbitural., 35,6 papaver. has., 200 mg 
ru:nidazoph.-t, 
1 tabletta 20 mg phenobarhitural., 20 mgpapaver. hydro· 
chlor., 200 mg arrudazoph.-t tartalmaz. 

Javallatok: Visceralis r"rcsök, dysmenorrhoeás fájdaJniak. 
Adagoliis: Szükség eseté 1-2 tabl. vagy 1 kúp. 
Jf!eyjer,:vzés: >!< + kúp, ~ t~l11-, SzTJ.~ t~:rhé.re sza.badon ren-

delhető. - 10 tabl. OrS':_Q~l _y_c_ny nelkul_ kiadható, 
cs~n:mgolás: b. 5kliP17,so Ft, 

,20 tabl. 13,- Ft. 
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JiETHIOl\'11\' E. Gy. T. 
rnbl. 

Összetétel: 1 tabl. ú,50 g acid, o:-runino-y-n1ethyl-thio 
ric.-ot tartalmaz, 

Javallatok: Járványos hepatitis, táplálkozási eg:\;e 
zavarból eredő zsíros májdegenerációk, hepatoto 
anyagok (széntetraklorid, kloroform, trinilrotoluol te 
klórctilén, foszfor, arzénvegyületek) mérgezése útján 
letkezett zsíros Inájdegenerációk, n1ájcirrhosis, Sűl égés. 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3X2 tabl. Gyei·n1eke 
kor szerint 1-3 tabl. étkezéskor. 

.'i!egjegyzés: ~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. _ 
tabl. orvosi vény nélkül is kiadható, 

Csmnagoltís: 20 tabl. 6,90 Ft. 

JUETOTHYRil\' K. Gy. 
tabl. 
Összetétel: 1 tabl. 0,01 g 

tartalmaz. 

Javallatok: Hypertbyreosis, thyreoidectonúa előkészít· 
fiatal- és öregkori exophtha11niás golyva. 

Ullei::r_javallal.ok: Graviditas, leukopenia, bár1nily lázas álla' 
pot. 

Adagolás: I{ezdő adag naponta 3-szor ~ -1tabl.1·-2 hÓ 
kezelés után, tartós javulás esetén az adag napi % 
ta.blettára csökkenthető. Kezelési időtartam által· 
4-12 hét. A kezelés során ajánlatos a vérkép hetenkén 
ellenőrzése. Torok.panaszok (szárazság, anginás panaszok 
az agranulocytosis kezdeti jelei, ilyenkor, valamint inter 
currens lázas megbetegedések esetén a kezelést azonna 
félbe kell szakítani. 

I\legjeg~1zés: >I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Cso1nagolás: 25 tahi. 9,70 Ft, 50 tabi. 17,30 Ft, 250 tabi,· 

72,20 Ft. 

lHKHOFOLUN Ch. 
tabl. és forte tabl. XXXIV. 

Üsszclétel: 1 tabl. 0,01, illclve 0,05 n1g aclhinylocstroI.-ot;· 
tartahnaz, 

Ja\'allatoli: Ovarialis hypofunelión alapuló inenstruációs· 
zavarok, dysmenorrhoea, mnenorrhoea (Glanducorphinal 
ko1nbin1'ilva), clima.x, carcinoma prostatac, lactatio· meg-'-··:; 
szüntetése, acne vulgaris, . · • < 

Adaríolás: I{limaxos panasZok esetén 1-Sxl-2 db mite ·· 
tabl., egyéb indikációk esetén naponta l-3xl-2 db 
forte tabletta. 

1\Iegjegyzés: >f< SzTI{ terhére szabadon rendelhető, - Le· 
járati idő: 5 év. 

Cso1na1Jolás: 30 tabi. 3,90 Ft, 
30 tabl. forte 7,20 Ft. 

10(i 

,.'.i;•; . . IYDROCHLOIUCUM B. v. 
:'''oJU'Illm~ ol 3 ')( 4 % 
.. Jl~."„. •" 1 ofo, 2 10• 0

• ·n 20 mcr 30 ing, 40 mg 
-"·.;':,1nJ. · lla (1 m1) 10 ing, i ·• "'' 

~~:~Fit,ijsSzetétel: 1,~~J~lor.-ot tartalmaz. 
.""/'". ·. ·orpJ1. h~ ·n 'tás 
<:t:\<· :lll ll t· Fájdalomcs1 ~p1 . . t 1-3-szor 1 a1np. s. cut., 
···'<""·Java a:. Szül~ség eseten napo~ a rendelhető. -
., .'AdagolUSé • ** SzTI{ terhe~e ~z~~a~~1,1szeri adagot túl-
:-·.·:.·3ieojegz~o~·inj.-b-ól 1 ml a lcgnaITTo . -

A..41° 1 ~oxtinl53-Ft, 
iépi. )/ 1 10X1111110,GO Ft, ). Ű5o Ft • 

· golás: 1'?o ). 330Ft h 50x1n1l6, • 
,esoi;ab 1ox1m11.,_0 Ft'b' soxtinl72,50Ft, . 2,; b: 1ox1 inl 1~'9o Ft' b: 50 x1 1111 79,50 Ft . 

·~·; ,~'}tb.tox11nl1a, • 

'DROCHLORICUM 2% + 
}lOBPillfi~{f~NULFURICUM 0,05% B. 

ATROPl1> • 

v. 

inj. n 20 ni" morph. hydrochlor., 0,5 n1g ,. , ét l• 1 an1p. (1 n1. "' 
:·.összet e • lf -ot tartalmaz. 
' atrop. su -: 

1
ncsillapitás. 

.Javallat: Fa.1dalo t" ''"l'onta 1-3-szor 1 arnp. s. cuL 
S ··1rnécr ese cn t" 

·. Adat10Iás: zu ""' , TK terhére szabadon rendclhe· o, 
'logi'egvzés: ~'*1 S:1: 1350 Ft h.100X1 inl an1p. 
" ~ .• b 1ox1 miamp .. , ' Csoi:nagolas. · 
-- 135,- Ft. 

•tYCOSlD K. Gy. 
XLVI. 

" J · t6por . 
old„ un ' 4 n" natr. p-ch1orhenzo1c.~ot, 
Ö szetélel: 1 üveg (100)141 ol~~Vi_„ p':chlorbcnzoie., 10 g z1nc. 

s 1 szóródohoz (1 o~ g g . ' 
oxid.-ot tartabn~. . ... · bőrfertőzések (ep1der~llOJ'.h\~ 

J Ila tok. Tliycotikus, fe1~e~1 tcr'"rigo mveotica, p1ty:rias1s 
a:. ingu°inalis et a..xill:U-1~~ ~rricialis). · · 

versicolor, trJ'.~hophyt1.~ .á p adagolás: Fertőzött \eri~l?~Cl{ 
lás· l{ülsoleg. Tcrapl s , hehintés, prof1lakti u-

Ada~~teiése naponta 1-2-szc~ ~~~latok be~csetclése vagy 
;~n hetenJ{ént 1-2-szer u cs 

behintése. é . badon rendelhetők. . SzTI{ terh re sz,1 
1\iegjeg}'Z~S~ ·· .. , (lOO ml) 11,30 Ft, 

Cs1~~~~~~so.b~z c;o~ g) 15,80 Ft. 

Xl. 
M:YDET?N K. Gy. 

drazse , O O"' g 1-pincridino-2-methyl-3 (4'-
Összetétel: 1 drazsc ,d' ·

1
hlor.-t tUrtaln1az. . 

tolvl)-propm.1on-3-hJ roc . . , t bárntllyen organikus 
Javaiiato~u .. A hmb·~htit,;~~é~~t ~~~&~ztében (pyrronispályák 

neurologia1 n1eg e e.,, 
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sérülései, sclerosls multiplex, myelopathiák, encepiialorn 
litis stb.) létrejött tónusfokozódással járó állapota: iz 
hYJlertonia, izo~spasmus, izomkontJ:a.ktura, rigidit 
sp1nális automatizmus. Posztenkefahtiszes és .art 
szklerotil,us parkinsonismus. - &szűkülettel járó pe 
riás érbetegségek; endangiitis obliterans, dysbasia arte 
sclcrotica, angiosis diabetica. Raynaud-:kór. 

AdagoiáS: 3-szor 1-3 tabletta naponta a beteg egy 
szükségletének és toleranciájának megfelelően. 

lifegjeg~'zések: >!< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
járati idő: 2 éY. 

Csomagolás: 30 tabl. 19,60 Ft, 500 ta.l:JL 272,70 Ft. 

N.::::~I~m::~· (1 ml) 5 mg N-rulylnocm°'phm. h~:]I 
brom.-ot tartalmaz. :;:' 

Javallat: A morfinnal, ai1nak egyes szánnazékaival, tovább~Y 
a morfinszerűen ható szintetij{us vegyületekkel (Dolargan2 
stb.) történő mérgezés és túladagolás esi!'l:ében antidotum.: ként. 

Adagolás: A kivúnt hatás szükségességének megfelelően I. 
ven, esetleg i. musc., vagy s. cut. alkalmazható. Felnőttek.' 
nck egyszeri adagja 5-10 mg (1-2 ainp.), amely adag -·ha 
nem következik be a légzés megfelelő javulása - 10-.15 
perc műlva megismétlendő. 1-Iatása általában 3-4 órán 1 
keresztül tart. Súlyos mérgezésben is elegendő rendszerint 
összesen 40 mg, n1egfelelő elosztásban, de szükség esetén az 1 
összadag emelhető, ':· 

'I IU:egjeg~'Zé!l: >I< >!< Sz TI{ terhére szabadon rende!he-::ő. 
Csomagolás: 5x1 mJ arnp. 7,20 Ft, 50x1 ml amp .66,- Ft. 

NAPHAZOUN E. Gy. T. 
oldat XVII; 

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 0,01 g 2-naphtvlmethylimidazolin, 
hydrocblor„ 0,29 g acid. bor.-ot tarf2lrllaz. 

Javalfo.tok: Rhinitis, ph„..ringitis, laryngiti.s, conju.nctivitis, 
keratitis eccematosa. 

Adagolás: Javalattól függöen áltahilian naponta többször 
2-4 csepp oldat az orrlyukba vagy a kötőhártyatasakba cseppentve. 

.Meojegy:r.ések: of. SzTH: terhére szabadon rendelhető. -
10 ml orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomago!ás: 1 üveg (10 mJ) 3,80 Ft. 

NATRIUM CHLORAWM hypcrtonica B. XVIII. 
inj. 10% 

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 1 g natr. chlor.-ot tartalmaz. 
Javalint: ·vérzéscslllapftás. · 
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lill;• Szükség szerint 1--2 amp, kizárólag i. Yen. 
Ada~o. _ ·, . SzTI{ terhére szabadon rendelhető. MegJC!f\·Z s. 
,· • •01"„. b 10x10 1111 a1np. 28,- Ft. cso:mau =" • - • 

n·r1<rJi'lf CHLOR.i-\.TUlU: isotonica E. xx. N~T~i;.'1..J ... 
JUJ. . • 

• :tei: 1 amp. (10 Inl) 0,09 g nat.r. chl?r.-o~ tar:ru-ma::" ös~zetc • 1.T;>„-,7 ó folyaclék pótlása, exs1ccos1s, laDorato-Javallafok. :i..m.~ -
riumi célokra. 

Adagolás: I. ven. -~ 
. - . , • "'- T-{ terhére szabadon rendelhet;.,. 

:a,tcg1e!lyzcs. ~z 1 
1 98 Ft b 100X10 ml amp. 

ü;OUltl;!}Olás; b. 10x10 Ul amp. _. ,- , . 
280,- Ft, 

XVIII NATllillJ\I CffRICUThi K Gy. 
~ inj. 3,3% . . ·J 

( 0 l) 0 ~s"' nat.r. cilr.-ot tarta.nnaz (an. 
összeté1te1

1
'1 0

1 ,~ngp'vi~m:lltes''früfat;iun1 citrátnak). rncgec '" _ 
i"aYallat: ·véra!Yadás gátlasa. . 

1 
H 

' . • •• S TI{ terhére szabadon rendel.1eto. 
lfogJernu„s. z . •'l. 60 F~ b 10x10 iul amp. e {)illllUOlás: b. 5x10 IDi ainJ?~· ~~. Ft '--• • 

§ 27,20 Pt, 50x10 ml amp. 1,,G, - . • 

XVI. NATRHJM: , NIT~OSUwl B. 
inj. 4% es ·10 Yo 
Ös:zetélel: 1 amp. (11nl) 0,04 g, ill. 0,10 g natr. nltros.-ot tar· 

talnw.z. 
Javallatoh: Hypertoniu, angina pectoris. 
AdauoJás: Na:ponta 1-2 amp. s. cut. . " 

. , . • ~ S TI{ terhére szabadon rendelncto. 
J.Icmc!I:i.':...:es. ~ z 

1 4
o/, 

11 
60 Ft, b. 100X1 ml 

Csomagolá,.;: b. 10x~ in amp. o ' , 
amp. 4% 116,- F1'0' ot 11 üú Pt b. 100x1 ml amp. 10% b. 10 x 1 ml amp. 10 ' ~ ' 

116,- Ft. 

NATRlUM SALIC1'UCU~[ E. Gy. T. 
intestinosolvens draz-se 

II. 

d é 0 - ~ na"r salic.-ot tartalrnaz. ö~szetét.el: 1 razs ,:;:> .'"'.-:- L.' , h""léses ;negbetegedések, 
Javallatok: I-Iev-eny solnzuletr e~~~· ifi~ Íridocyclitis~ pol,y izomfájdalmak, lm:nbago, p _ _,ur ' 

neuritis. 
Adagolás: Naponta 3-5-szür 1-6 drazsé. 

é • S· TK terhére szabadon rendelhető. 
l\.Ieu!eg:yzl":· hz 20 dJ.'azsé 7 4- Ft, b, 100 drazsé 37,- Ft. Csu1nll:go =: · ' ' -
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NA1JTISAN B. 
kúp és gycrmekkúp 

Ös~~:tétel: 1 kup (2,4 g) 0,1gcofie1n,1 g alc. t11chl01isobutyt~ffe 

1 .gyerqiek kúp (0,9 g) 0,015 coff. natr. benz„ 0,05 g al --;~% 
lnchlor1sobutyl.-ot tartahnaz, 1\y1 

.Jm:mllatok: llányas, hányinger csillapíÍása. >S 
Adagolás: Szükség esetén naponta 1....:.2-szeI' 1 kúp. -\' 
;Uegjeg}:zése!: r:f1 SzTI{ terhére a kúp csak abban az esetbe ":-'' 

re~de1heto;. h~ az a dolt cse~!Jen a b?teg Kyógykezelésef_:, 
inas ---=- sz,ab.1~011 rendelheto - gyogyszer inegfelclöe __ , 
nci:-~ hr~t.os!tana .. A gyennekkúp szabadon rendelhető. ~ -0 

LeJarall 1do: 1 cv. 

Cs~rnagohis: b: 5 kúp 27,80 Ft, b. 50 kúp 278 - Ft,./'' 
a gycnnekkup 8,- Ft. ' 

l\EO~ADIGAJ\ K. Gy. 
111]., cseppek xrv: 

Összetéte_I: 1 amp. (2 rnl) 0,-1 ing digit. Janal. A+D+c-\ 
gly_cos1d. cryst.-ot, · ,-
1 .~t~'eg (15 iul) 0,007?. g ~igit. lanat .. \.+B-t-C glycosid. 
c1~-st.-<:>t,tat·tahnaz. 1 uveg \100 nll) 6,66-szot'OS !J?..lóanya"-
1ne1~n;v1segeket tartahnaz. 1 nll = 40 csepp = O 5 n~· 
hatoanyag, ' „ 

Ja\':;i.l~~tok: A. k:r~ngé~i elégtelenség (kardüHis dck01npen-
zac10) helyreállrtasa es a kompenzáció fenntartása. · 1 

A~a\~:~s: ,.
1
A
1 

tk0nc
4
p
0
enz

1
á
0
c
0
ió hclyreállíUi.sára napi 1 -3 ainpulia ;-

, ., e '..e - . csepp (1-2,5 rnl), anlit a következő 
~1apok,~an csokkentem h:.Iycs akkor is, ha senuni toxikus 1· 
J_elensc'=' , n~m p1utatkoz1k. A helyreállított kon1penzáció 

1 
fc~nt~rtasara altalúhan napi 30-60 csepp (0,75-1,5 inl) 
szuksegcs. 

l\IegjC'fH'zések: + ~:~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető, _ 
Lejárati idő : 2 éY. 

c~o1nau0Iás: b. 5x2 nll a1np 8 GO Ft }·• c;oxo ml 
86,- Ft, · ' ' Jo ~ - amp. 
1 üYeg h. (15 lnl) 10,10 Ft, 1 üYeg (100 n1l) 40,50 Ft. 

"iEOCJ\RllOLAX E. Gy. T. 
tabi. XXIV. 

Öss:c;etétd: 1 labl. 0,02 g extr. rhci sicc. O 05 ""sulfur pl""tC.cip 
0,10 g sennae fol., 0,19 g carbo acliY.'-L 't:arh1hnaz. ' " 

Jayallah?k:. Obsti1?atio, flatulentia, tn~Leoris1n~1s, hélcrjedés 
1ntesünalis aut01ntoxicatio. ' 

A<laffolág: Xaponta 3-szor 1-3 tabl. étk. után varrv estén-
kent 1-4 tabl. ' "'" 

)!egJc{i;\·zés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Cso1nagolá~; b. 40 tabl. 5,20 Fl, b. 100 tahl. 13,- Fl. 
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NEOCUPRITOX B. 
oldat 

XLIX. 

összetétel: 1 üveg (50 g) 0,20 g cupr. acct„ 0,25 g gamma
hexachlor-cyclohexan., 0,40 g acid. triehloracet„ 10 g 
aethcr petrol., 23,90 g ol. petrac, 0,25 g ol. lavand„ 15 g ol. 
helianthit tartalmaz. 

Jmrallatok: Fej- és lapostetű irtása. 

Alkalmazása: .4.. száraz hajat vagy egyéb szőrzetet Kco
cupritoxszal bekenjük, hogy a haj vagy a szőrzet teljesen 
átivódjék a szerrel. Bekenés után a fejet 20 percre kcndö
vel bekötjük, n1ajd 20 perc eltelte után száraz ruhával át
dör.tsöljük a hajat. Utána szappannal, kenőszappannul 
enyhén szódás bő 1neleg Yízben alaposan megmossuk, majd 
gyengén ecetes vizzel leöblítjük, A bekenés alatt óvjuk a 
szemet ! Nyílt láng közelében ne tartózkodjunk, hosszabb 
ideig ne tartsuk a bőrön, mert bőrizgató hatásű, 

iUegjegrzés: Sz TI{ terhére szabadon rendelhető. 
cson1agoliis: 1 üveg (50 g) 4,50 Ft. 

NEOGRANORMON B. 
- kenőcs 

XLIV. 

összetétel: 1 tubus (25 g) 0,9 cxtr. pancreatis, 2,5 g cxlr. 
testiculi, 1 g ol. oliv„ 300 NE axerophth. (vitanlin A), 
300 NE calciferol. (vitamin D), 3,75 g zine. oxyd.-ot tartal
maz zsíros kenőcsalapanyagl1rui, 

Javallat: Sebkenőcs. 

Adagolás: I{ülsőleg. 

i\fegjegyzések: o-I< SzTI-C terhére szabadon rendelhető. 
25 g orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: 1 tubus (25 g) 9,10 Ft, 

NEO•GYNOFORT K. Gy. XXVI. 
inj „ cseppek 
Összetétel: 1 amp. (1 inl) 0,0625 mg ergomeb:in, n1alein., 

0,125 mg ergota1n. tart.-ot lartahnaz. 2 ml-es an1p. kétszeres 
ruenn:yiségel{et tartalmaz. 
1 üveg (10 ml csepp) 0,25 mg/1nl ergotam. tart„ 0,125 
mg/nll ergo1netrin, rnalein,-t tartaln1az. 

Javallatok: A szi!lészetben koÍ'ai gyermekágyi vérzés (alonia 
post partum), késői gyern1ekágyi vérzés, gycnnekúgyi 
subinvolutio megelőzésére és kezelésére, ahortus incomple
tus esetéff a- vérzés csöl<kentésére, vetélés befejezése uttln 
a Iilél~ összehúzódásának elősegítésére, a nőgyógyászatban 
(a szövettani lelet ismeretében) a vérzés mennyiségének 
csökkentésére. 

Adagol:ís: Az injekcióból 1 ml, súlyosabb formákban 2 inl i. 
musc. Sürgős esetekben igen lassan i. ven. is adható. A csep
pekből naponta 2-3-szor 15 csepp. 
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Meuje1nzések: {< -:r~ .SzTE: terhére szabadon runddhető. 
Lejárati idó: 1 év. 

Csomagolás: 5x1 ml amp. 13,50 Ft 50X1 ml amp, 113,80 
5 x 2 ml amp. 15,60 Ft, 50 x 2 ml amp. 136,80 Ft; 
1 üveg (10 ml) 18,90 Ft. 

NEOMAGNOL Ch" 
tabt 
Összetétel: 1 tahl. 1 g chlorogen.~ot tartalmaz. 
Javallatok: Fertőtlenítő, kéz-, seb-, hólyag-, hüycly-, méh.": 

toroköblítés, fw·unculosis, len1osDsok, has-, pJeura-űr át~i 
mosása műtét kapcsán, fogfehérítés, gyökérkezelés, n1(1.~j
szerek, gumieszközök, használati tárgyak (fodrászcszközöJi:'X 
fertőtlenítése, ivóvíz csírátlanítása, n:nrst{rrg:izsérülés keze0~-1ése, - -

Adngo!á§~ Külsőleg: ~ -2 tabi. 1 liter vt-~ben cidva. 
11.fegjegyzéseln SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Bábatáskák részére hivatalosan el6írva. 
Csomogohíll: b. 10 tabL 4.,20 Ft, b. 10Ó tabl. 42,- Ft. 

NEOPEPULSAN-duplex Ch" 
drazsé 

(\ss:tetéteh 1 drazsé 40 mg P'-düsopropylamino-aethyI. 
xanthen-9-cruboxylat-methobromidot tartalmaz. 

Ji:rt'tdlatok: TJJcus ventriculi és duodeni, akut és krónikus 
gastritis hyperaci.da, spasmus py!ori, hy_pc::emesis gi·avida. 
rum, akut és kröniktrn pancreatitis, oolltis, cholelithlasis stb. 

Bllenjavellatok1 Glaueoma, prostata hypert.-ophia, 
Adagolás: Kezdeti adagja általában naponta 2-3 xt 

drazsé, auwly adag a klinikai állapot javul4,sáva1 arén.yo. 
san, fenntartó adagra csökkenthet.S, - A kúraszerii s.da. 
golás.kor a hatékonyság és tűrőképesség figyelembevételé
vel egyéni 2dagolásra törekedjünk. Le,,.,crutoljiira az esti 
adagot mérsékeljük. Az étrendi., nyugalmi sth" előírások 
betartandók. Ritkán előforduló meHékhatásolc (Száj
szárazság, szívdobogás, eset!eg Játá5l zavarok) az adag 
e1tlikkcntésére rövld.esRn <'lmúlnak_ 

Megjf'gyzé1f: o{~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
~omagoifua ~O drazsé 18, - Ft, 200 drazsé 180, - Ft. 

l\'EOPEIU!F.,PAR 20 y R. Gy" 
inj, XIX. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 2 ml extr. hepatis flui<l. stundard. 
( = 20 gamma cyanocotalantln) tartalmaz. 

Javallatok: Anamnia perniciosa, más makr-ocytás anaemiák, 
májcirrhosis, Röntgen-kater, agrm1uloe.itosis, ólomu1érge
zéses toxikus neuritisek, r-ohorá lás< 

Adagolás: Naponta 1 amp. i. musc, vagy depot kezelesnél 
3-5 amp. 2-4 heti időközökben, - A terápiás ered!nényt 
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a reticulocyta krízis és a vörösvérsejtszám emelkedése 
szabja meg, - Kezeletlen anaemia perniciosábao első adag 
kb. 120 y, utána 5-7 naponként ezen adag megismételhető 
majd a vérkép normalizálódása után fenntartó adarr ad~ 
ható: 2-4 hetenként 1 -2 ampulla. An1ennyiben a vÓr-.kép 
normalizUlódása nem kielégítő, nagyobb adagok is adha
tók. 

J)-fegjeg;vzések: >f. SzTK terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 3 év. 

csamayoliis: b. 3x2 ml amp. 16,70 Ft, b, 50X2 inl amp. 
278,50 Ft. 

KEOPEilllEPAR 60 J' K Gy" 
inj. XIX. 

összetétel: 1 amp. (2m1) 2ml extr. hepatis fluid. standlli'd-ot 
( = 60 gamma cyanocobalamin) tartalmaz. 

Javallatok: Anaemia perniciosa, más makroeytás anaemiák, 
májcirrhosis, Röntgen-kater, agranulocylosis, ólommérge
zéses toxikus neuritisek, 

Adagolás: Naponta 1 amp. i. musc. vagy depot kezelésnél 
l-2 amp. (= 60-120 y) 2-4 heti időközben. - A terá
piás eredményt a reticulocyta krízis és a vörösvérsejtszám 
emelkedése szabja meg. - lCezeletlen anacmia perniciosfi
ban első adag kb. 2 amp. ( = 120 y), utána 5- 7 nuponként 
ezen adag megismételhető, n1ajd a vérkép norma! izUlódása 
után fenntartó adag adható: 2-4 hetenként 1-2 a1npulla, 
Amennyiben a vérkép normalizó.lódása nem kielégítő, na
gyobb adagok is adhatók. 

Iiiegjt>g~·zések: >!~ SzTK terhére szakrendelések szabadon 
rendelhetik. ICörzeti-, üzemi- stb. orvosok csak igazolt 
anaemla perniciosa, más 1nakrocytás hyperchrom anae
miák, Röntgen-kater, agranuloc_ytosis esetében rendelhe
tik, a kórisme feltüntetésével. Egyéb esetben csak szak
rendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelh?
tik, az indikáció és kelte, vala1nint az indikáló szakrendelcs 
(osztály) megjelölésével. - Közgyógyellátás lerhére nem 
rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 

C.iomagoiá5': b. 3x2 ml an1p. 4-8,80 Ft, b. 50x2 ml amp. 
813,30 Ft. 

NEOPREDAN Ch" 
tabt IIL 

Összetétel: 1 tabI. 0,25 g phenyl-acetyl-CRTbamid.-ot tartai
maz. 

J'avallatok: Genuin és organikus eredetű epilepszia egyéb 
szerekkel nehezen befolyásolható formái. 

Ellenjavallatok: :cl-lájműködés zavarai, személyiség zavarai. 
Adagolás: Napi 1-4 tabletta, óvatosan emelkedő adagolás

ban a görcsök meggátlásáig. Sevenallal (este 0,1 g), vala
mint Diphedannal, brómmal kombinálható. Személyiség
zavar, rnájártalom, kiütés esetén, leukocytaszán1 csökkené
sekor az adagolást meg kell szüntetni. A kezelést célszerű 
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kórházban kezdeni; fehérvérsejtszáin és májfunkció 
gyógyszer szedése folyamán rendszeresen ellenőrzendő. 

l\Iegjeg~·zós: >t< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 25 tabl. 12,80 Ft, 250 tabl. 97,90 Ft. 

NEOTONOCAIN K. Gy. 
inj. 4% VIII. 

Összetétel: 1 arup. (2 ml, 5 ml, 10 ml) ml-enként 40 mg pro-, 
cain. hydrochlor., 0,025 mg adrenallli.-ol tartalmaz, 

Javallatok: Helyi érzéstelenítés. 
Ji1cg:jeu:rzések: >!< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 

Szakrendelések a biztosítottak részére nem az SzTK ter
hére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott mó
don szerezhetik be. - Lejárati idő; 4 év. 

Csomagolás: b. 10X2 ml 15,- Ft, b. 25x2 ml 37,50 Ft, 
b. 100 x 2 ml 150,- Ft, 
b. 10x5 ml 25,80 Ft, b. 100x5 ml 258,- Ft, 
b. 10X10 ml 34,30 Ft, b, 100x10 ml 343,- Ft. 

NEOTONOCAIN K. Gy. 
tabi. 

VIII. 

Összetétel: 1 tabl. 125 mg procain. hydrochl, 0,125 mg aclre

Ja::~~~;t 1.:::~iru:~~ésteleníiő oldatok készítéséhez. 100 ml ~.•.·t! 
oldat elkészítéséhez szükséges mennyiség: 0,25 %-os 
2 tabi„ 0,5 %-os 4 tabi„ 1 %-os 8 tabi„ 2 %-os 16 tabi. '.•.·i' 

Adagalás: A megfelelő mennyiségű tablettát neutrális fiz. , 
sóoldatban oldjuk és ha szükséges, stcrilizáljuk. ,'I 

i\Iegjegyzések: '+ + Szakrendelések a pro ambulantia sze
rekre meghatározott módon szerezhetik be. - Csak injek
ciós és külsőleges oldat készítéséhez használható. - Le
járati idő: 2 év. 

Csomagolás: 10 tabi, 4,10 Ft, 100 tabi. 21,- Ft. 

NEOTONOCAIN SINE TONOGENO K. Gy. 
inj. 2% VIII. 

Összetétel: 1 amp< (2 ml) 40 mg procain. hydrochlor.-ot 
1 amp. (5, ill. 10 ml) 2,5, ill. 5-szörös hatóanyaginennyisé
get tarta maz. 

Ja\'·allat: Helyiérzéstelenítő. 

Megjegrzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető, -
Szakl"'endelések a biztosítottak részére nem az SzTI{ ter
hére, hanem a pro amhulant.ia szerekre meghatározott mó
don szerezhetik be. 

Cs~magolás: 10x2 ml amp. 15,30 Ft, 100x2 nü amp. 
113,30 Ft, 

NEOTONOCAlN SINE TONOGEl\O K. Gy. 
tabi. 

VIII. 

összetktcl: 1 tabi. 0,125 g procain. hydrochlor.-ot tartal-
maz. 

Javallat.: 1,. Neotonocain tabl. 
Adauolás: l. Neotonocain tabl. 
l\Iegjegyzések: + Szakrendelések a pro ambulantia _,s_z;?rekre 

megtiat3.rozott mói;to:r_i ~zerczhetik b,e. - , Csak injekciós és 
ltülsőlegcs oldat kesz1teséhez hasznalhato. 

csomagolás: 10 tabl. 5,30 Ft, 100 tabi. 19,- Ft, 

N]lOTROPARil\ Ch. 
inj., tabl. 

XII. 

összetétel: 1 amp. (2 1nl) 0,04 g 6,7-diaethox:y-1-(3,4-diaetho
xybenzyl)-isochinolin hydrochlor. (Perparin), 0,0015 g 
methvlhomatrop, brom.-ot, 
1 tabl. 0,04 g 6,7-diaethoxy-1-(3,4-diaethoxybenzyl)-iso
chinolin. hydrochlor„ 0,0015 g meihylhonrntrop. brom.-t 
tartalmaz, 

Javallatok: Pylorusspas1nus, ulcus Ycntr. et duod„ kőkóli
kák, postoperativ bélgörcs, cllolecystitis, hypercmesis 
gravidarum, aslhn1a bronchiale, enteriüs, obstip. spast„ 
dys1nenorrhoea, sztllés alatt méhszájgörcs, elhúzódó tágu
lás, túlerős fájások. 

Adagolás: Naponta 2-3-szor 1-2 tah ., ill. 1-2 amp. s. 
cut„ i. musc., 1 arnp. i. ven. lassan befecskendezve. 

!Iegjegyzés: >{~ >{ ... SzTK terhére csak abban az esetben ren
delhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biz
tosítaná. 

Csomanolás: b. 5 x 2 ml amp. 15,10 Ft, 
20 tab. 17,10 Ft, 100 tab. 73,60 Ft. 

NEROBOL K. Gy. 
tabi. 

XXXVII. 

1 
1 
f 

li 
11 

114 

10 x 5 ml amp. 25,20 Ft, 100 x 5 ml amp. 193,50 Ft, 
10X10 ml amp. 32,60 Ft, 100X10 ml arop. 257,- Ft. 11 
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J\iegjrgyzései•: >f< SzTK terhére csak osteoporosis esetében~~ 
hónapokon át tartó n1cllékvesekéreg-horrnon kezelés ese.;-'',~ · 
tén időnként az ostcoporosis elkerülésére; degenerauv-~; 
természetű szervi idegbetegségek (lateralsclerosis arnyo~F: 
trophica, atrophia musculoru1n spinalis, dystrophia mus<\-. 
culorurn progressiva); fejlődésükben ehn'aradt csontozatú'.}': 
és növekedésű gyermelieknek (pl. Scheuern1ann-betegség-}~ 
ben)· ncn1 tumoros eredetű súlyos kachexia; mastopathia~„_; 
cvsdca esetén, ha az andr-ogcnekkel kezelés nem kívánatos·S:lll 
ein!őrák csonhlltételes eseté.Len, androgén kezelés kiegészi:.::c,41 
tésére, vagy folylat{lsára; petefészekrá~ hasi i~t té~elckker>Ií 

járó eseteiben szakre. ndl'lése~. rendell1~lll': -:- Egye'? eset· .. ·.· ... · •. 1···. ben csak szakrendl•lés \fekvobeteg-gyog:\'Inlezet) ket hó. h. 
napn:il nem régibb keletű javaslata alapján rendelhető .. :> 
llven esetben a vényen a javaslatot adó intézményt, szak--<· 

gyógvellátas terhére nem rendelhetu. -:z re!1dekst ~s a javaslat ltellét fel ~cll tüntetni. - Köz-: ... ·.~ •... ·i···. 

Cso~u1g~lás: 20 tabi. 41,70 Ft. --'·:~ 

NEROBOLETIA K. Gy. XXXVII .• , 

~:s~!~étel: 1 tabl. 1 mg 17 ci:-methyl-17 tt-hydroxy-androsta. {.: .•• '. •.. :: ...•••• !·· .. · 1,4-dien-3-on-t tartahnaz. 
Javallatok: A csecse1nőkor különböző tcstfelépítési zavara 

(sorvadás különböző alakjai), fertőző betegségek utáni 
reconva\escentia, krónikus inJ'ckciókkal karcsolatos dystro- ·Í 
phia, gyengeség, ki1ncrültség, osteoporosis, elhúzódó callus- .·•·.·.·.· •. · .. ·1, 
kép;-;lldés, l{ortiliosztcroid kezelés katabolikus hatásainak 
(súlvcsökkenés, osteoporosis stb.) ellensúlyozása, renalis 
fehérjeveszteség. Rendelése elölt mérlegelni kell a nem
kívdnutos következmények lehetőségét (csontjugák korai 
kárúsotldsa, virilizdciós hatd.sok) J 

Adayulú.s: Csecsemőknek és gyermekeknek 2 éves korig 
naponta-másodnaponta %-1 tabletta (0,5-1 mg), 
5 éves l•orig napi 1-2 tabletta (1-2 mg), 14 éves korig 
naponta 3-5 tabletta (3-5 mg). - Gyermekeknél és a 
fejlődés korában levő fiataloknál célszerű 4 heti szedés után 
1-2 hónap szünetet tartani. 

I\feg!eg~rzés: + SzTI{ terhére szakrep.delése~, kör:i::eti gyer
mekgyób'Yászok szabadon rendelhetik. Egyeb esetben csak 
szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára ren
delhető, a javaslatban n1eghatórozott időtartamú gyógy
kezelésre. A vényen fel kell tüntetni a kórismét, a javaslatot 
adó sza\{rendelést (fel~vőbeteg-gyógyintézetet) és a javas
lat keltét, 

Csomauolás: 20 tabl. 12,80 Ft. 

l\'EROBOLIL K. Gy. 
olajos inj. 

XXXVII. 

Összf'tétel: 1 amp. (1 ml) 25 mg noradrostenolon •. phenyl
prop.-ot tartalmaz. 

Ja\'allatok: ]'vlindl:ét nemű felnőttnek adható fehérjeveszteség
kor, pl. sú.lyos traumák után, nlűtéti elő- és utókezelésre, 
kortikoszteroid kezelés alatt a negatív nitrogénegyensúly 
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helyreállítására, geriatriában, osteoporo~faban, ··., 
gyó"'yuló törésekben, decubitushan, kirnerilltségben, reeo ... 
vale~centiáhan és hizlalás céljára. 
]\lőf;:nek: inoperá~il!.s .. 1namma tumor keze.lésére,„ föleg 
csontáttétellel szovodott esetekben, sebészi és rontgen
kczelés adjuválására, valan1int hyperemesis gravidarum
ban elóforduló nagy súlycsökkenéskor. - Gyermekeknek: 
rosszul táplált, rossz étvágy(J, lermnlott. fejlődésben vissza
maradt esetek, sebészi beavatkozások előtt és után, trau
wál• után, krónikus betegségekben adjuválás..ra, osteogene
sis imperfectában. 
Rendelése előtt mérlegelni kell a ne1nlduánatos köuetkezmé
nyeli lehetőségét (pl. ellenjavalt prostata cc. és férfi emlő cc. 
esetében; 1 

Ellenjavallat: Prostata és férfi emlő carcinoma. 
Adngolás: Felnőtteknek általában heti 25-50 mg (1-2 

amp.) i. musc., gyermekeknek heti 12,5-25 mg ( %-1 
amp.) i. musc. 

]lfegjf'g;\'Z<"sek: .r~ SzTK terhére cs.ak ostoporosis esetében, 
hónapokon át tartó mellékvesekereg-hormon kezeJPs ese
tén időnként az osteoporosis elkerülésére; degeneratív 
természetű szervi idegbetegségek (lateralsclerosis amyo
trophica, atrophia musculorum spinalis, dystrophia muscu
lorum progressiva); fejlődésükben elmaradt csontozatú és 
növekedésű gyermekeknel• (pl. Scheuermann-betegség· 
ben); nem tumoros eredetű súlyos cachexia; mastopathia 
cystica esetén, ha az androgénekkel kezelés nemkívánatos; 
emlőrák csontáttételes esetéhen, androgén kezelés kiegészi
tésére, vagy folytatására; petefészekrák hasi áttételekkel 
járó eseteiben szakrendelések rendelhetik. - Egyéb eset
ben csal{ szakrendelés (fekvőbeteg.gyógyintézet) két 
hónapnál nem régibb keletű javaslata alapján rendelhető. 
Ilyen esetben a vényen a javaslatot adó intézményt, Sl.ak· 
rendelést és a javaslat keltét fel kell tüntetni. - I{öz
gyógyellátás terhére nem rendelhető. - Lejárati idő-! 
2 év. 

Csomagolás: 3x1ml54,- Ft, 50x1ml877,- Ft. 

!\'EUPO!\' E. Gy. T. 
drazsé 

III. 

összet.P.tel: 1 drazsé 0,2038 g ammon. · brom., 0,1025 g calc. 
glycer. phosph. (2I-I~O)-t tartalmaz. 

Javallatok: Idegesség, chorea, epilepsia, pertussis, neuras-
thenia, hysteria, alvászavar. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 drazsé. 
:i\iegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 40 drazsé 7,50 Ft. 

NIKOTI!llSAVAllilD K. Gy. 
tabi. 

XXXI. 

Összetéteh 1 tabl_. 0,20 g nicotamid.·ot tartalmaz. 
Javallatok; Pellagra, pellagrá!l glossitis, stomatitls, sclerosls 

multiplex, szuli'an:ilaru!d- és flrzenobaazolintolerantia.. 
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Adagolás: Naponta vas'Y másodnaponta 1 ampulla s. cut 
L musc., vagy i. ven. Naponta 1-3-szor 1 tabi. ' 

I\íegjegyzés: SzTI{ terhére csak abban az esetben rendelhet 
ha az adott esetben a beteg gyógykezelését 1nás - szaba 
don rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosít 

Csomagolás: 20 tabl. 19,- Ft, 100 tabi. 80,70 Ft. 

NITON E. Gy. T. 
tabl. 

XVL 

Összetétel: 1 tabl. 0,30 g theobrontln., 0,025 g phenobar~ 
bitural., 0,10 g natr. rhodanat.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Hypertonia, angiospasmus, arteriosclerosis. 
Adauolás: Naponta 3-szor 1-2 tabletta. 
llegjegyzés: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabl. 12,90 Ft, 100 tabi. 48,30 Ft. 

NITROThUXT E. Gy. T. 
tabi. 0,5 mg és 1 mg 

XVI. 

Összeti\tel: 1 tabl. 0,5 mg, ill. 1 mg nitroglycer.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Angina pectoris, angiospasmus. -, 
Adagolás: Szükség szerint 1-2 db 0,5 mg-os, vagy 1 db 

1 mg-os tablettát szétrágva a szájban tartani. (Naponta: 
legfeljebb 6 db 0,5 mg-os, vagy 3 db 1 mg-os tablettát.) 

MegjPgyzt"s: ~}< + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Cson1ag:obí.s: 50 tabl. 0,5 mg 5,40 Ft, 

50 tabi. 1 mg 5,60 Ft, 100 tabl. 1 mg 7,10 Ft. 

NITROPENTON E. Gy. T. 
tabi. 

XVI. 

Összetétel: 1 tabi, 0,01 g pentaerythrit tetranitratot tartal
maz. 

Javallatok: Slenocardia, angina pectoris-roham megelőzése;----'\ 
coronaria sclerosis. , > 

Adagolás: Naponta 2-4 tabl., súlyosabb esetekberl 4-6 

ThI::~yz~s: >I< SzTK. terhére szabadon rendelhető. 
1 

~-1 
Csamago!ás: 50 tabl. 11,- Ft; 500 tabl. 85,10 Ft. 

Nomcm E. Gy. T. 
kenőcs 

XLII. 

Összetétel: 1 tubus (15 g) 0,002 g adrenal. basic., 0,025 g 
azulen. (01. achill. cone.~ban), 0,15 g tetracain. hydrochlor„ 
0,225 g chloran1phenicol., 0,30 g eamphor., 1,5 g bismuth, 
subgall.~ot tartalmaz, vazelin típusú kenőcsben. 

Ja,yafiatok: Nodi haemorrhoid„ pruritus ani, eccema pe
danalis, 

„ dn olás: _ Külső_leg_ .. Bab~yi mennxiséggel az anust és anus 
tt. Jl)~[lást naponta többszor beke111uk, 

1 
jegvzése.k: >í< >f< SzTI{ terhére szabadon rendelhető, -

ll t'ejáiati idő: 2 év. - 15 g orvosi vény nélkül ís kiadható. 
Csomnaolás: 1 tubus (15 g) 8,40 Ft. 

NOJl!TRA.lli 
' végbélkúp 

XLII. 

ös;;zetétP.l: 1 kúp 0,04 ing ol. milefolii, 0,3 mg adrenal., 4 mg 
n;enthol„ 8 mg camphor„ 30 mg procain. hydrochlor„ 
40 mg ephedr. hydrochlor. és 40 n1g oxytetraeyclint tar
talmaz. 

Ja1mllatok: Nodi haemorrhoidales. 
Adanolás: Naponta 1-2 kúp. 
]!egjP.g;\'z~s~kE -r~ >I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. -

Lejárati 1do: 2 év. 
csomuoolás: 10 kűp 15,70 Ft. 

NORADHENALIN K. Gy. XV. 
inj. 
összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg 1-noradrenalin.-ot tartal

maz. 
Jmmilatok: posttraumás, postoperativ, anaphylaxiás shock, 
különböző eredetű eollapsusok, vérnyomásesés narkózis 
közben és egyéb eredetű linfekciózus; to~kus) perifériás 
keringési elégtelenségek, amelyekben az értónus emelése 
szükséges, - Localanaesth-ctkumok hatásllnak megnyúj
tása, különösen adrenalin~érzékeny egyéneken, - Lokáli
san vérzéscsillapításra és a nyálkahártya duzzanatának 
megszüntetésére, 

Adaoolás: Periferiás keringési elégtelenségben általában 
%-1 ampulla i. nlusc. Tartós hatás elérésére a Ji;észít
n1ény infuzióban is adható, melynek sebessége a ható
anyagra számítva 0,1-0,3 y/testsűly-kg/pcrc. Tehát pl. 
fiziológiás konyhasóval vagy Ringer-oldattal történő 
100-szoros hígításnál 0,5-1,5 ml hígított oldat/perc/50 kg 
testsúly. - Egyszeri injekció hatása J;b. 20-40 percig 
tart, amennyiben a keringés ezután romlanék, fenti adag 
2-5-ször nlegi~mételendő, - Localanaestheticu1nok ha
tásának tartósítására az ampulla tartalnuít 20- 50-szere
sére hígítva alkalmazzuk {0,002-0,005% l<oncentráció
ban). - Külsöleges használatra (vérzéscsillapít{l;;, nyálka
hártya gyulladásának c~ökkentése) az eredeti oldat 10-
50-szeres hígítását alkalmazzuk. 

Megjegyzés: >l• ~e- SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Lejárati idő: 1 év. 

Csomaoolás: 5x1ml10,- Ft; 25x1ml45,- Ft. 

NOSCAPIN A. 
tabl. 

v. 
Összetétel: 1 tabi. 0,05 g narcotin. hydrochlor.~t tartai-

ruaz. 
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JayaJlatok: I-Cöhögés csillapítás, bromchoscopiás és brone 
grnphiás vizsgálatok elvégzése előtt a köhögési re 
átmeneti kiiktatása. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek: naponta 2x Yi 
tabletta. Gyer1n:ókCl{nek 3 éven felül naponta 1-.2x 
tabletta. 10 éven felül naponta 1-2 x Y2 tabletta. Br 
choscopia és bronchographia előtt 6 éven felül 1 table 

i\:[egjeg~·zés: „;~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
tabi. orvosi rendelvény nélkül is kiadható. 

Cso1nag()Iús: 10 tabl. 5,10 Ft, 200 tabl. 102,- Ft. 

NO·SPA Ch. 
inj., tabl. X.! 

Összetéte!: 1 ainp. (2 ml), 1 tabI. 0,04 g 6,7,3',4'-tetraaeth 
1-benzol-1,2,3,4,-tctrahydroisochinolin. hydrochlor.-ot 
talmaz. 

Ja„,aHat-0k: A simaizomzat görcse által okozott miikö 
za_yarok és fájdalmak megszüntetése, illetve azok meg 
elozése. - ' 
Epe- és vesekőkólikák, cholecystopathiával kapcsolatos gör 
csök: Cholelithiasis, cholecystitis, nephrolithiasis, pyeliti 
cystitis, továbbá a műszeres vizsgáló eljárásokkal kapcsoJa 
tos simaizam görcsök stb. 
A gyomor-bélhuzam görcsös állapotai: Ulcus ventriculi 
duodeni, cardia- és pyloruspas1nus, obstipatio spastica,' 
colitis, proctitis, tenesmus. Hypertoniások akut vérnyomás. 
ingadozásai - a szokásos egyéb vérnyomáscsökkentőkkeI 
együtt adagolva,_.angina peetoris, coronaria-görcs, továbbá 
dysmenorrhoea, a terhes méh ingerlékenységének csökken~ 
tése, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, utó~ 
fájások, fenyegető vetélés stb„ valamint műtét utáni 
szélkólika esetében. "''" 

Adagolás: A tlagos adagja felnőtteknek naponta 3 X 1-2:-~ 
tabletta, illetve naponta 1-3x2-4 ml s. cut, vagy)"' 
i. musc, - Gvermekeknek az életkornak megfelelően ke-,:q: 
vesebb az ad:ig. - Heveny kőrohamok megszüntetésére--'5, 
i2-4 ml lassan intravénásan befecskendezve sem okoz,:~ 
iuelléktüneteket. Peripheriás érszűkület esetén intra. -;;, 
arleriálisan is adható. - Fekélyhetegeknek célszerű atro- ;0 
~~~~~\·m~agy atropin hatású gyógyszerekkel együttesen _-"'.i •. ::.1 

Megjeo~1zés: >f< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomago!t'is: b. 5 x 2 ml amp. 6,80 Pt, b. 50 x 2 ml aiup • 68 - 1 

NOV:::5,6:Ft,;y:oo:~l. 28,- ~. XLIX. •.•.·~ ••. ·.• 

emulzió ~1 
Üi;azetét-6!: 1. üveg (70 g) 0, 75 

benzyl. benz.-ot tn:rtalmaz. 
.!G.valh:;~; Scs.hfos. 
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g dimenthyl. phtal., 21,25 g !:I 

<I 
~ 

.. ·dµ után a testet bekenj~k Noyascabin-
d goiás: 1-!elcg !t1U oa bedörzsölés megismetlendo. 12-14 

,< n 30 perc mu va , '! á 
naL ' , • fürdö és fehérneműva t s. . 
óra rouh .a 5, TI{ terhére csak abban az esetben, rendelh:f,ő„-

. ,0v,..és. z b l cr gyó<>"ykezelését mas - sz 
j{e!Ueai adott esetben 3 , e e,,, "'ine::.'retelően nem biztosítaná. 

ha delllctő - gyogyszer "' 
don re

1
r: . 1 üve" (70 g) 13,50 Ft. 

, eso:inagG US • >:> 

-ovATROPIN Ch. 
N inj., tabl. 

x. 

(1 rol) 2 5 methylhomatrop. brom.-ot, 
összet.ét[12 g ~~~p~ethylho~atrop. brom.-ot tartalmaz. t 

1 tab · ' "d't hypersecretio, ulcus ventr. e 
Javallatok: t H~~er~b~ ~s~~ izzadása, salivatio, I?:'!'.lorusthspas

duod„ ~l~kenl:0,:„áJ·dn·l~m dysmenorrhoea, cystitrn, as ma 
IS ko 1 a, ' L ' 

g:.~dch., szí-...-blocl~. ~ 01' ro die: 0,0075-a olás: Pro dos1: 0,002v-0, -·2 ífaiS. Injekció: 1-2 Aih,83 l g. Átlagban !1-a~i;tias!an befecskendezve, sziik~ég 
anlP· s. cut., 1 af P·a:· 'or • Gyermekeknek életkor szermt esetén naponta - sz , 

0,1~i U:g. „ Se TI{ terhére szabadon rendelhető. 
1\-fooi"il:i'zés. .r~ 'i" z 

! ·s· b 5X1 ml amp. 6,50 Ft, CsolllUflO a • . 
20 tabi. 3,50 Ft. 

NOVIFűfü'\; E. Gy. T. 
szemkenocs 

XLV. 

) 25 hismuth tetrabrompyro-
összetéte;: _ 1 tégeBl~ Ó5 ~oo~')-otgtnrtalm~, vazelin típusú 

catech1nm. ( = I~ s 10 

kenőcsben< corneae fertőtlenítő, 
Jnvallatoln !3lepha~ki_li~ ~tc~~ikke~;~isszemkenŐcs. 

adstringálo, a sze rec1 
<\dagf}lás: I{ülsőleg. µ 

;'l:egie1n1zés: SzTI-C terhére szabadon rendelheto. 
Csm:i:iagolás: 1 tégely (5 g) 3,30 Ft. 

NOVlFORM•CINK E. Gy. T. 
szemkenőcs 

XLV. 

1 5 ) 0 25 g bismuth. tetrabrompyro-
Ös szetéte,h, 1 tége_y

0
( 3~ 0,)' 025 g zinc oxydat.-ot tartal-

cateeh1n1c. ( = Bit • ~'i' • ' 
maz vazelin típusú kenocsben. 

Javall;tokt 1. Noviform szemkenőcs. 
Adanuló.s: l{ülsőleg. 

' 
S TK terhére ,;zabadon rendelhető. l!leg}eg'Y$ ;n z ' 

Ceoms.g;lhh;~ 1 tégely (5 g) 3~10 Ft . 

121 



NOVOllARIUThr E. Gy. T. 
por orális és rektális 
Összetétel: 1 zacskó orális (170 g porban) 147,73 g bari 

sulf.-ot, 1 zacskó (1000 g) 5,88-szoros anyagrneun 
get tartahnaz. 
1 zacskó rektális (1000 g porban) 0,088 g diacetyl-dio 
phenylisatin., 800 g barium sulf., 28,56_ g ac. tannic.-ot 
tulmaz. 

Javallatok: Röntgcnkontrasztanyag a gymnor, nyelöcs 
nyálkahártyarelief és béltraktus vizsgálatához. 

Atlauolás: A készitményhez mellékelt használati utasi 
szerint. 

lliegj('.in·zés: Szakrendelések a biztosítottak részére nem 
SiTK terhére, hanc1n a pro ambulantia szerekre m 
határozott módon szerezhetik be. 

Csomanolús: 1 zacskó (170 g) oralis 8,60 Ft, 1 zacskó (1000 
oralis 35,40 Ft, 
1 zacskó (1000 g) rektális 33,- Ft. 

!ITOVOP AN K. Gy. 
tabi. 

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g hexobarbitural.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Alvászavar, elaltató- és újraaltatószer. 
Adauolás: Elaltatószerként: 1-2 tahi.; újraaltatáshoz 

nali órákban Yi> -1 tabl. 

Me1dl'flrzé": oi> SzTr< terhére csak abban az esetben rendel~--;-,; 
hető, ha az adott esetben a hcteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: 10 tabi. 16,70 Ft, 250 tabi. 266,40 Ft. 

NOVURIT Ch. 
inj., kúp xxv.· 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g mercamphamidnatr„ 0,045 g 
theophyllin.-ot, 1 amp. (2 ml) kétszeres mennyiségű ható
anyagot tartalmaz. 
1 kúp (2,8 g) 0,5 g mercamphamidnatr„ 0,2 g norcain.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: lnj.: Cardialis eredetű vi:i.:enyők, portális kerin
gészavar, cirrhosis hepatis, folyadékgyülem a savós üre- -'·-! 
gekben, arthritis, arthrosis, nephrosis (különösen a lueses ·.·1 
eredetű), nephrosclerotikus vizenyő, thrombophlebitis 
chron„ obesitas, cholecystitis. Rúp: Főleg olyan esetek- ,J 

ben, ahol Novurit inj. valamely okból nem adható, vagy :.•\ 
enyhébb és egyenletesebb hatás kívánatos. Továbbá: 
cardialisan elő nem készitett esetekben és purinhúgyhajtók 
helyett kezdődő vagy könnyebb card, deeompensatio ese-

1 tén. ll 
Adayuiás: Hetenként 1-·-·2 inj, á. 1-2 ml i. musc„ i. ven, 

Első adag 0,5 mL Sziveléb>telenség esetén ajánlatos digita
lis előkezelé0;, vagy sztrofantin egyidejű alkalmazása. A ha-

. . aminóniumklorid előkészítés (ac;;i~losisnál 
tás fokozasara n befecskendezés kerúlei::d?. 3--:5 
ellenjav: !). 1 st~c;~élórával természet_es székurrl1é'1 ub~ 

aponkent . . úsnap Fentjáro beteg a ü P e. ~aay 11ashaJtó uta;n .m1 fel<u··dj"ön Lobos aranyeres csomo 
• 

0
• ' után y;, ora . · .. „ 

•:ezet se · esetéll allrnlrnazasa kerulendo. . 
f1ssura l~ k• Glomerulonephritis, hasmenés, bcl_vé.rzés. 

Ellenjava, a.-o ;. SzTI<: terhére szabadon rendelhető. 
}legjeurzes. ~ 19 Ft b 100x1 ml am.13. 
esomagoliis: b. 10X1 ml runp. ,- ' • 

190,- Ft, S090Ft b.100x2mlamp.302,- Ft. b 1ox2 ml amp. ,_ • 
b: 5 kúp 13,20 Ft. 

II. 'OXYRON K. Gy. ~ 
- tabi. . •ct t 

. • !• 1 tabl 0 25 g o:-phenyl- o:-aethyl-glutarsav11n1 o összetete • · ' 

tartalmaz. .. ""nböző eredetű elalYás- és alvászavarok. 
Ja\fallatok: NI-(ulod félórával lefekYés előtt 1-2 tabl. Éjsza-
Ad goliis: ,_ egye - ' 8 

· felébredés esetén 1 tahl. " 
ka.I vzés: ~ SzTI<: terhére szabadon rendelheto. 

1\legjeg" , ab! 8 40 Ft 250 tabl. 151,60 Ft. Csoruagolas: 10 t · • • 

óLOM kaucsuktapasz R. XLIV. 

(F l diachylon 15%) 1,5-Ös"zcté!eI: l\1assa. collempl. ..:.mp • 
9 5 g 100 cm"-kent. 

Ja;:\llat: F~~nculosisA. 'dőaéz eltávolítása után megfelelő 
Ad golás: Kulsőleg. ve ,., . 

;agyságú darabot felragasztani. ,. 
é S TI{ terhére szabadon rendelheto. liegjC!]YZ s: z 60 Ft 

Csomagolás: 7,2 cm X 10 cm. 1, · 

XLIII. oPODELDOK B. . 
.. (50 ) 3 5 g sa-po stearin., 22 g sprr. con-

Összetétct: 1 uveg: . ~o~. sol., 1,25 g camph_or.-t ta_rta~: 
centrahss„ 1,2L> g )ak ., eres hatóanyagmenny1ségeket tai n1az. 1 üveg (100 g e sz 
talmaz. 

Javallat: Reumás fájdalmak. 
Adagolás: l{ülsűleg bedörzsölésre. „ 

j , • SzTK. terhére szabadon rendelheto. 
l\ieu egyzes. 1 üveg (100 g) 12,40 Ft. 
Csnmagolás: 1 üveg (50 g) 6,20 Ft, 

OPTACID K. Gy. XXI. 

tabi. . ·-"- . 
-t bicarb 0 16 g natr. blSu..u.urlC. összetétel: 1 tabi. 0,0~ g n~ r;,_cid sí~.-~t tartalmaz. 

sicc., 0,78 g natr. P~~sp • .· . 'as h, eradditas, rendszer
Javlililtatok: H?terochylJ.._, ~~e~~~~ciJ.1diarrhoeu, a gyomor~ 

telen étkezes okozta panaszo-
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nedvkiválasztás zavaram alapuló bőrbajok· 1 , •• 
cuI1 et duoden1. · u cus ven~ o:XY(;ODON A 

Adagolás: Naponta 1-3-szor 1-2 tabl, félpohárn ·i -f""abl. 
1Uegjeg~zé.s: SzTK terhére szabadon ••;;d·.Il'-to. ) vízbe~': ~ '" "' ..., ,. összetétel: 1 tabl. ;) mg dihydrooxycodeinon, hydrochlor.-ot 
Csomauolas: 10 tabl. 4,30 Ft, b. 30 tab!. 12,90 Ft. _/;r tartalmaz. 

ORADIAN Ch 
tabl. . xxxv~ 
Öss~etétel: 1 tabl. 0,0001 g natr dioctvl su . . .~:~ 

N,·p-chlorbenzolsulfonyl-N -cy~lohex";1c~blfos~dcc1n., 0,2 g< maz. ~ ..; · anu .-ot iartaJ.j 

J'a~allat: Felnőttkori diabetes niellitus.". .~?: 
Ellenjavallatok: Fiatalkori diab l . · • <·0 

anyagcsere zavarok, praecoma é~ ~~m~n~f1t115i:'· ac1dosisot~ 
zés~s,, lázas. állapot, veseműködési l,,.... a! e;céum, fertö~;)
májkarosodas. e e,;;~e ens g, esetleffZ 

A~~J'!~:int~:ct~~~oi:: be!~lít~sa, ipe~ve átállítása csal;~ 
allandó orvosi (laboratrrium;a)k•ulclvo~i Járóbelegrendelésen< 
1 "' · h , .... enorzes mellett - egyé ·".:, 
z~á~'l v:fi~lá~tő el. _A ~ezelés„bevezetésében lökés alk~-i,. 
állításkor az in~~li~11clr::~yá,~;:~séi. f llsulinról történő át> 
vezetés időszakában (S- s~"' 0 '?zatos legyen. A be." 
órás) vizeletcukor ürítés m~rénap!<>) sz;,ikséges a napi {24 
vércukorvizsgálat elvégz, se As n~h,1n)'.szor az éhgyointj 
további időszakában (~se. e:zeles bevezetésének. 
ellenőrzés szükséges. A be,;ez~téh_ónépig) 1-~ hetenkénti 

~ff:~d6k~~:~:A.időszak alatt a ~~te: d1é~áld{~;eJ?eg~af; 
Az Oradian tabletta na i f t . 
m(

0
egállapítani. Ez leggyfir.ra~i1!::~g~~fg~át ,c.~e'2nileg kell 
,4 g). Vannak esetek a ik 0 IZ s u un tabletta 

és este 1 tabletta (ritl:án °1 rr bl~~on) ta re,ggel 2 tabletta' 
Az adag csökkentése v ' , „ a, e a bevetele szükséges 
ri_umi ellenőr.zés men~l:i: t~~;é~~s{ c.Aald~egfel~lő lahorató-'. 
tasa, elengedhetetlen. A kezelése · 1 tt' 1~adsz1~?rú ~etar
eseten, megkísérlendő ,6 a a 1

• e vezo periódus 
kentése. Mütét előtt a gJ gysze~ ada_gJának óvatos csök
Szulfanil carbainid-szá~a~~~Ó\ ~~séhnra, kell b 'állítani. 
évenként ellenőrzendő! ev n szo, a vérkép fél· 

Megjegyzés: 
oidal. 

„}< Rendelését utasítás szabályozza, 1. 340• 

Csomagolás: 20 tabi. 16,50 Ft, 200 tabl. 145,80 Ft. 

OTICUR B. 
fülcsepp VIII. 

Ö,sszetétele: 1 üveg (10 "') 0 ~ g h 
hydrochlor., 9,0 g glyee~ill.-~~ tar~:f~~'. 0,5 g tetracain. 

Jav~llat.: Külső hallójárat f-1.;dal 
tüneti kezelésre ""' mas megbetegedéseiben 

Adagolás: Külsöl;g. Naponta 3-szor 5-10 csepp 
liegjegyzés: + 'Í~ SzTK terhére szabadon rendefuet5 
Csumngo!ás: 1 üveg (10 g) 18,- Ft. • 
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Javallato.k: Epe- és ves~gö_r-_cs_ö,k, gas~t.'.iln~s krízisek, angina 
pectons, a~Cl'trdtale;·-sulyos 1zulet1 megbetegedések, 
da""anatos betegségekkel járó heves fájdabn<ik, nehéz 
köÍ1ögé&i ingerek csillapítására (pl. tbc.), amíkor más 
köhőgéscsíllapító szereket eredménytelenül alkahiiaztak. 

Aadauolás: Felnőtteknek általában 1 tabletta adható, 
runelynek hatá;rerőssége 0,01 g morphinnak felel meg. 
Az inger enyhítésére % tabletta elegendőnek bizonyult. 
Ajánlatos fiataloknak és gyenge alkatú személyeknek 
kezdetben % tablettát adni. A felnőtteknek - nagyon erős 
fájdalom és köhögési inger esetén, ha befecskendezés 
valamilyen okból nem jöhet szóba - az egyszeri adagot 
szükség szerint 1 % tablettára emelhetjük. 

l\fegjeyyzés: tjl + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomauolás: 10 tabl. 10,20 Ft. 

o:KYTOCIN synth. K. Gy. 
inj. 

XXVI. 

összetétel: 1 amp. (1 rnl) 5 IE oxytocin-t tartalmaz. 
Jm:allatok: A szülés n1cgindítására, primer és szekunder 

fitjásgyengeség esetében, valan1int óvatosan a szülés 
tágulási és kitolási szakában is. Profilaktikusan és terápiá
san a placentárb; vérzéseknél és atonia uterinél. Sectio 
caesareá-ban a méh izomzatába. Gyermekágyban subinvo
lutiónál és vérzés csillapítására. Ahortus incompletusnál és 
lázas vetélés eselében. Szövettani diagnózis után nőgyó
gyászati vérzésekben. 

Ellenja\'ullatok: A magzat és a medence térarány-taJanságai, 
harántfekvés, ferde fekvés, fenyegető méhruptura Szűk 
medence. 

Adagolás: Általában az i. musc. inj.-t részesítjük előnyben. 
Ha az i. musc. inj. hatástalan, vagy azonnali hatást aka
runk elérni, i. ven. alkalmazzuk. Az i. ven. adagolás min
dig lassú injiciálússal történjen. 1. musc. és i. ven. 0,2-
0,5 ml. Sectio caesareánál 1 ml az uterus izomzatába. Nő
gyógyászati indikációk esetében 1-2 ml s. cut. vagy i. 
musc. 

~:íegj_einrzések: >I< SzTK terhére szabadon rendelhető. -
Az al\{oholban tartott fecskendőt az oxytocin synth. fel
szívása előtt steril dest. vízzel alkoholinentesiteni kell. 
Lejárati idő: 2 év. 

Csornaaalás: 5x1 ml amp. 13,- Ft, 50x1 nil amp. 
130,- Ft. 

PANIVERIN Ch. 
inj., tabl. 
Összetétel: 1 ump. (2 ml) 0,09 g papaver. nicfft.~ot, 

1 tabl. 0,1 g papaver. nicot.-ot tartalmaz. 

XVI. 
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Javallatok: Érg!:ii'csökk~I járó ;;clerotlk1;J.S n1egbeteged 
encephalopath1a arterwsclerotlca, angiospasruus cer 
endarteriitis oblit., coronariasclerosis, klimax ka 
fellépő érgörcsök stb. 

Adagolás: Átlagos e,,,")'szeri adagja subcutan vagy in 
cularisan 1-2 ml, mely a nap folyamá.n n1égegyszer 
ismételhető. Gyors hatás elérésére 1 ·ml-t adunk I 
intravénásan, szükség esetén naponta kétszer. En 
itis és általában perifériás érszűkületek esetében 
1 1nl-t adunk igen lassan az arteria Iemoralisha, és 
adagot a kezelés folyamán fokozatosan emeljük 2 ml-
A tabi. napi adagja 1-3 hlbl., melyet éhgyornorra, v 
üres gyomorra vetetünk be. Angiospasticus állapota 
klimaxban a tabl.-t kúraszerűen adagolhatjuk, 

1\Iegjern:zés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 5x2 ml 13,20 Ft, 5Dx2 1nl 94,90 Ft, 

20 tabl. 10,30 Ft, 250 tabl. 99,- Ft. 

PAPAVERii\'UM HYDROCHLORICUM Cb. 
inj., tabl. xn 
Össz~tétele: 1 amp. (1 ml) 0,04 g papaver, hvdrochior.-o~ 

1 tabl. 0,04 g papaver. hydrochlor.-t tartalm.'.iz. - _-
Javallatok: G:romorgörcs, pylorusspas1nus, cholelithiasis '\1 

spasticus obstipatio, dysenleria, asthma, angina pectoris~:-:_:: 
tabeses gastricus crisis, csu!dás, '- -

Adagolás: Naponta 1-3-szor 0,04-0,1-0,12 g per os vagy< 
s. cut., sürgős esetben i. vcn. I{iSf,')'ermekcknek naponta· 
3-szor 0,005-0,02, nagyobbaknak 0,02-0,05 g s. cut. 

Megjegyzés; + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomaoolús: b. 10xl ml amp. 11,- Ft, b, 100x1 ml amp. 

110,- Ft. 
b. 20 tabl. 5,60 Ft, b. 100 tabl. 28,- Ft. 

PARKAN Cb. 
tabi. XI. 

Összetétel: 1 tabl. 5 mg 3·(1 'piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyI· 
propanol-(1) hydrochlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Parkinson-kór minden formája (posteneepha
litises, arterioslerosisos és idiopathiás típusok). Hasznos
nak bizonyult különböző n1ás extrapyramisos görcsös álla
potok ( torticollis spastica, torsiós tlystonia stb.) befolyáso-
lásában is. -1 

. Adagol:í.~: A kezdeti adagot kb. 4-6 napon át fokozatosan 
növeljük az optim;\lis adag eléréséig. A szokásos kezdeti.] 
adag az első napon ~ ü1bletta. a 1núsodik napon, ha a bete
get 1nás készítménnyel elöziHeg nem kezellék, Yi tabletta, 
majd a kövctlrnzőkben minden nap }i tablettával többet 
adagol hatunk, amíg elérj ült a napi 3 X Yii -4 x ~ tabletta 1 
(7,5-10 mg) összadagot. Postenccphalitises betegek keze- 1 
lésére napi 3 x 1 tahktta (15 mg) adagolása is szükségessé 
vúlhat. A napi háromszori adagolás lehetőleg a főétkezé-
sekkel egyidiíben törti:\njék - bőséges folyadékl'ogy:isztás- 1 
sal, az esetleges szájszárazság kiküszöbölésére. Napi négy~ 
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, . ne cdik adag bevétele este lefek· 
szeri ad'?:gol,a~ .ekse~~ : bet~et előzőleg más J{észítménnyel 

é kor tortcnJc .·. , ''" T adagolását fokozatosan 
v; lt'k a mas1k l{ész.tmenJ 1·· -- n alkalmazott keze e • . 11 'cr a Parkan az e ozoe . 

ökkenteru l~e , ami'? vett adható vagy amíg hate· 
~'Ó""\'szer tc~JeS adagJ~. hell't·e a két készítinény között. "" „. suly nem JOO " • 'd„l 'st kÖnY eip·e~k. t s ·ljszáradást, homályos látást, szc u e. , 
nleUéktunc .et~ z, va • idegességet észleltek. I\.'Iagas 
enyhe h~nyin'=',e.rt, vag~ vese-rendellenességek e~etén a 
vérnyom~\sk.a1:~~Űsa ellenjaYallato~. n~rr,i képez, l~k_el?-~or 
parkan a bete<'ek ""Ondosabb ellcnorzesere van sz -se„. 
azonb~ 

3

•• ~"'s T~{ terhére szabadon rendelhető. · g\'zcsek. .,_. z 
Jfc!Ue 1;olás• 50 tabl. 13,70 Ft. ü;;o01a„ • 

NICIIJ,IN E. Gy. T. 
PEl · 100 OOO NE, 200 OOO NE 

XLVII. 

IllJ. . OO OOO 200 OOO NE, illetve 
ös9zctPtel: 1 ~~midug~s-~~v(k~· ln. Na-'só alakjáh?n)-t tar-

1 OOO OOO NE-g-P1en;c~ :11 5 'ml aqu. dest. pro lUJ.-t tar· taimaz. 1 amp. 1 . , ' I • 

wmaz. p . ·11· ·nd•·kációk 3 órán át biztosít kielégítő ,railatok: e:u_c1. in .1 • 
Ja terápiás pen1cilhnszmtet. 

Adagolás: i. musc., i. ven.. szabadon rendelhető. - Le
M:egjegyzés: >I~ Sz TI{ terhcre 

járati idő: 2 év. 

esomago\~Q OOO NE + II. 1x2 ml amp. 6,80 I~t, 
~· i ~ 200 OOO NE + II. 1 f 2 tnlntlmp. 8•81113FJQ Ft 
1: 50 x 200 OOO N~ + 1li ;0 xx 52 ml u~t.· 40, _____: Ft, • 
I. 1x1 OOO OOOOOONN~E++ ri 50 x 5 ml amp. 1941,40 Ft. I. 50Xl OOO ' ·' 

PENTII.EN Cb. 
tabi. 

LXVII. 

Osszee.... · ' „ .. t 't•l• 1 tabl 0 1 g chinaerin.-ot tartalmaz~. 
· 1 . ia anthelminthícu1n (taen1ák). 

Javallatok: l\Ia ar • . . .1 ·aősebb gyermekeknek 
Adagolás: Felnőtteknek. es 8 k~~ab\ fiatalabbnak 1 tabl. 

naponta 3 tabl„ 4-8 evesne „ .. 
• • • .:!". SzTI{ terhére szabadon rendelheto. Afe1uegyzes • ~~ 

Cscmagolás: 15 tabl. 14,80 Ft. 

PEPULSAN Ch . 
drazsé 

x. 

. . d . -o mg diaethylamino-aethyL-xanthen-9· összctetel: 1 razse v . t taimaz 
carboxylat-methobromid-ot ar · · tritis chronica 

Javallatok: Ulcus ventriculi, ulcus duoden1, gas 

hyperacida. . na onta 1 tabl., éjfél~ 
Adagolás: Átlagos adag3a ~tro~h;{ó. Á kezelés foly:;m:J.,n 

kor esetleg tnég .egy -<,t t ·zJltséges és ennek eredmenye" röntgen kontrollv1zsg"'-'-a s· 
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t?I és a fennálló panaszok csökkenésének 
fuggően„a fenti átlag_os adag 2x1, ill. 3 x t m~rtéJ;: 
kentheto. A' kezelés Ideje alatt a diélás reK~s ab~ .. ra 
~andók. ]\Ilulán a Pepulsan tabI. hatása atro zl!- ~ yo 
Jellci:ne~_heto, alkalmazása során az atropi~J:Jíer 
mellektunetekel, znint szájkiszáradás a , 
tiós '!.a vara léphet fel, ilyen es~tben a;, ad·:;~eni. ~cc'o 
kell, dl. az adagolást átrnenetileg fol koJ.l f'.'got csol<:!'-eu 

11. , .., uggesztenr, 
Iegjeuyz~s: 'í' SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagolas: 20 drazsé 17,20 Ft, 250 drazsé 215,- Ft. 

PERE!IUN Ch. 
inj., old., kenőcs 

Összetétel: 1 amp {1 ml) 0 OOl . . 
1. üveg oldat (5, ill. 100 'ml) ~ g~s_tal!f:n. b_ihydr<;>chl.-o 
bihydrochl.-ot, • _;:,, 1 • 0,;:i g htst~ 
1 tubus kenőcs (15 g) 0,0375 hi~tan . , ,: 
tartalmaz, leinosI:iató kenőcsben~ 1 tégel~1(lo~il1y)dJoc~l.-ot\ 
ros anyagmennyiséget tartalmaz. g ,66-szo~:i 

Javalla~_ok: lzoin- és ízületi rheumatisn1us m l · . :fi 
túleroltetés, myogelosis ne ural „ . h. ' ya gia, Izoni· •. ·.• •. •. 
Injkkciób~n gyomorfunkció viz·}f/Jiat~~aia!'u:;~f~r:ab<;t·kór, 
ma eseten deszenziliilizáló kcz~lésre. ' „ s auuu. 

Adanolás: Oldatból iont r - ·,1 • :·.\ 
höz 1: 1000-100 OOO ~ .. or~z1s1.cz., cs kataforetikus fürdQ. i 
hlgitás). Kenőcs· ah omcnys~gu ol~_atba~ (5-50-szeres.·i 
egész felületes~n· köni?J~:3é:~lá~~:álj~~r~~v;s~o1:,nal a_ b?rt 
zon, a szarureteg kissé lekopjon d u"'~-' ~gy k01 pad
(v~_rző esik) nem szabad, Ezutá~ e a co1_1}.ln11~ lehat~lni 
feluletre moo-yorónvi kenőcsöt k, e1_y t:;n~ erny1 nagysagű 
Pár perc alat't envh' é•F tő .. , ezze erosen bedörzsölünk, 
foltossá válik a hű: ~i :rkies ,mel

1
lett Cb"'J':Cn!~tesen csalán

amp. s, cut. • vant iatást Jelzi. Inj.: %-l 

M~~{:~%ih5::k: lz 'Í" 0~~~{~ terhér~ az inj_. é~ k1enőc.s szabadon 
részére nem az SzTI-{ te~hére stakrenaelesea b1ztos!tottak, 
rekre meghatározott módon ~ze~~~~tfi:ob ainbnlantia sze-

Csomagolás: 5 x 1 ml amp 6 iO Ft - 0 e. 

1
1 üveg (5 ml) 4,60 Ft, 1' th~ecr (1ŰOnm0 \~oa~f· 36,70 Ft, 

tubus (15 g) 6,80 :Ft, "' - , ' , , 

PEJ'.~::: l;~„) 29

,

8

° Ft. XXXVIII. J, 
w.-azsé és drazsé gyermekeknek 
Összetétel: 1 drazsé 2- 2 , . _ 

pyridinden, bitart.-ot~ mg -mech:yl-9-phcnyí-letrahydro-
1 drazsé gyermekeknek 4 mg 2 hydrop)Tidlnden. bitart.-ot tartal~~~hyl-9-phenyl-tetra-

Javaflatok: Allergiás j<>lenségek mi t 1 
urticaria, allergiás rhÍnílis stb'. n lcveny és krónikus 

Adagolás: Felnőtteknek na + 3 éven aluli gyermeknek. n~~nLad. -kszor2 1-2, _drazsé. I-{ét 
a JU • -4 CYCS gyermek 
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D.t.lugos adagja naponta 3-szor 4 n1g (1 drazsé gyermekek
nelt) 10 testsűly kg-onként. (Pl. 20 kg-os gyer1nek átlagos 
napi adagja 3-szor 2 gyermekdrazsé,) 

l\iegjegyzés: -r~ SzTl{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomauolás: 20 drazsé 6,80 Ft, 250 drazsé 56,80 Ft; 

20 drazsé gyermekeknek 4,60 Ft, 100 drazsé gyermekeknek 
10,60 Ft. 

pERI\OVIN Cb. 
kenőcs 

XXXVIII/XLIV. 

összetétel: 1 tuhus (20 g) 1,0 g 2-n1ethyl-9-phenyl-tetra
hydropiridinben bitartaricmnot tartalmaz, lemosható 
lcenőcsben. 

Javallatok: Allergiás (foglalkozási) dcrmatosisok, urticaria, 
neuroderma, pruritus ani, pruritus vulvae stb. 

Alkalmazás: A kenőccsel vékonyan bekenjük a kezelendő 
bőrfelületet, szükség eseién naponta kétszer. A„ kenőcs 
megismételt használata esetében az előzőleg felkent anya
got tiszta parafinolajjal távolítjuk el; a kenőcsöt nagyobb 
felületen, hárrúosztott felületen lehetőleg ne alkalmazzuk, 
valamint napfénynel{ kitett helyeken sem (photodinamiás 
hatás). l\/legszakítás nélkül két hétnél hosszabb ideig lehető
leg ne alkalmazzul{. 

Megjegyzés: .r~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 13,70 Ft. 

PERP A~IN Ch. 
inj., tabi. 

XII. 

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,04 g 6,7-diaethoxy-1-(3',4'-diaelho
xybenzyl)-isochinolin. hydrochlor.-ot, 
1 tabl, 0,04 g 6,7-diaethoxy-1-(3',4'-diacthoxybenzyl)
isochinolin. hydrochlor.-ot tartaln1az. 

.Javallatok: Ulcus ventriculi et duodeni, cardia-, pylorns
:spasmus, obstipatio spastica, colitis, kólikák, cholelithia
sis, cholecystitis, hypertoniások vérnyomásingadozásai, 
a..'1gina pectoris, migrain, dysmenorrhoea, cystitis, nephro
lithiasis, spasmusol,, ureterkatelerezéskor. 

Adagolás: 1-2 tabl. naponta 3-szor, vagy 1-2 amp. izomba, 
vivőérbe, bőr alá. Csecs..::mőknek %- %, nagyobb gyerme
keknek %-1 tabl. naponta 1-2-szcr. 

~fegjegyzés: +. SzTI{ terhére csak abban az esetben rendel· 
hető, ha az adott esetben .a ,beteg gyógykezelését más 
- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem 
biztosítaná. 

Csomagolás: b. 5x2 ml amp. 1t,20 Ft, b. 50X2 ml amp. 
112,- Ft, 
20 tabi. 16,70 Ft, 100 tabl. 83,90 Ft. 

PHENOLPH1HALE!l\UM Ch. XXIV. 
tabi. 0,2 g és 0,5 g 
Összetétele: 1 tahl. 0,2, ill. 0,5 g phenolphll.1,-ot tartalmaz, 
Javallat: Hashajtás. 

9 Gyógyszer':l~észítmények 
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Adagolás! Felnőtteknek: este 1 tabl, 
14- 72 tabl. 

1\fegjegyzés: Sz'l'I<: terhére szabadon readelhető. 
Cs;1g~n~: b. 20 tabl. 0,2 g 5,80 Ft, b. 100- tabl 

b. '10 tabi. 0,5 g 4,80 Ft, b. 100 tabl. o,5 K 48,- Ft. . 

PHTYSON K. Gy. 
tabl. XLVII. 

Összetétel: 1 tabi. 100 tartalmaz. mg laevulinsav~isonicotinoylhydrazont 

Javallatok: Gümőkór l r , ]: .. ·. matai; különösen 0f,~~ona 18 es cxtrar:ulmonalis folya
szerek hatására mell 'kt·· esetekben, amikor egyéb gátl. 
dülés, purpura zsib~ad.~etck Inutatl{(?~nak (fejfájás, szé~ 
Alkalmazása rn'egkísérelh,~tŐ ~~i;~btf,cbia~, polyni!utriUs). · 
~ szemben rezisztensnek hizon e lt u erk~loszt1;1.t1kumok
tikus betegeknél. yu esetekben es psziho-

Adagolás: Naponta átlao-osan 10 , . 
három részre osztva étke , t n1g/testsulykdogramm 
úgy, mint azil'\I-I-t ~él, z~s u án •. - A.Phtysont éppe~ 
minal), esetleg Strept~:;cp~~}1no:;al,1c~'lsavval (Teha
a. ~yógyszerrezisztencia elhárÍtása é:doer?bnalvAa kadag?lni, 
Ciora vonaU,ozó iuódszerek ~e en. omb1ná
nált kezelés ismert módszerei~lgegy1~nek az INI-I kombi
célszerű a hete" vérképét , · -:- · osszas adagolás alatt 
őrizni, 0 cs vizeletét időnként ellen-

:ilfegjegyzés: 'Í< Orvosi vényen PI t 
~itö; A j:iróbetegeknek Phtys~J'~~~-{~l:t~a nein rendel-
1 etekes tbc.-gondozó intézet végzi. r no kezelését az 

Csomagolás: 200 tabl. 66,- Ft, 1000 tabl. 330,- Ft. 

PIPERASCAT E. Gy. T. 
tabi., oldat XLVIII. 

Összetétel: 1 taiJI. o 3 i . ., 
1 üveg (150 g) 9 ' ~ P pe~azrn. aaip.-ot, 

g p1peraz1n, adi_p.-ot tartahnaz. 
Javallatok: Enterobiosis, ascariasis. 
Ellenjavallatok: Súlyos szív- máj . • - es vesez"varok 
Adagolás: Gyermekek na i ada · 6'é 1 '""' • 

ill. aILflyi kávéskanál oÍdal Jl~ yen a.ul annyi tablett~ 
felül a napi adacr "általáb;n 1it1Y eves a gyermek, 6 éven 
2 káyésl~anál, a g~'ennek fejletts~~~~--f- .tab~;• v~gy 3-szor 
tól fuggoen, - Felnőtteknek . o es ~1oben1 allapotá-
10 t:ihI. 7 napon át measza~~1~n~1~ .. 1fnl;,> max~mállsan 
A ~ura szükség esetén 14 napos "~.e tu , ~oétkez~s után. 
heto, „zune utan meg1smétel-

1\fegjegyz~s: SzTI{_ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolas: 25 tabl 13 20 Ft 5 1 üyeg (150 g) lS,9o Ft. • 00 tabl, 210,- Ft. 
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pIPOLPHEN E. Gy. T. 
drazsé, inj., kúp 

XXXVIII. 

összett\Lel: 1 drazsé 25 mg N-(2-dimethylamino-1-propyl)
phenothiazin. hydrochlor.-1, 
1 amp. (2 ml) 50 mg N-(2-dimethyiami.-10-1-propyl)-pheno
thiazin, hydrochlor.-t, 
1 kúp (1,43 g) 25 mg N-(2-dimelhylamino-1-propyl)
phenothi.."l.Zin.-t tartalmaz. 

Javallatok: Allergiás tünetek és megbetegedések: urticaria, 
prurltus, prurigo, eceema, gyógyszer ol<ozta kiütés, -szérum
betegség, Quincke-oedema, szénanátha, anafilaxiás shoclt, 
migrain stb. - Potenciált narkózis és mesterséges hiber
náció. 

.Adagolás: Felnőtteknek naponta 2-6 drazsé vagy 1-3 kúp, 
gyermekeknek naponta 1-4 drazsé. - Parenterialis ada
golása csak sürgős esetekben (asthma krízis), vagy poten
ciált narkózisban és inesterséges hibernáció céljaira indo
kolt. Potenciált narkózissal történő műtéti előkészítés 
céljára (felnőtteknek) a műtétet megelőző este 1-2 Pipol
phen drazsét adunk valamely barbiturat készítménnyel 
(pl. 0,10 Sevenal tabl.) együtt. A műtét reggelén 2% 
órával a műtét előtt 50 mg Pipolphent, 50 mg Hibcrnalt és 
10 mg Dolargant adunk együtt i. n1uSc. {egy fecskendőbe 
felszíva). 1 órával később az adagot megismételjük. -
A Pipolphen a mesterséges hibcrnációban használt ún. 
„cocktail lytique" alkotórésze, melynek összetétele: Pipol
phen 50 rng, Hibernal 50 mg, Dolargan 100 mg. 

Ellenjavallatoh:: Altató mellékhatása miatt foglalkozásukat 
űző gépkocsivezetőknek, gép_ mellett és magasban dolgo· 
zóknak Pipolphen nem adható. Kúra közben tilos a szeszes 
ital fogyasztása. Fájdalomcsillapítók, altatók stb. hatását 
a Pipolphen fokozza; azok csak csökkentett adagokban 
adhatók Pipolphennel. 

Mcgjeuyzések: ~ SzTI{. terhére szabadon rendelhető. - Le· 
járati idő: 2 év. 

Csmnu.110Iás: 10 drazsé 6,50 Ft; 20drazsé11,- Ft; 250 drazsé 
109,50 Ft; 
5 x2 ml arnp. 14,20 Ft; 100X2 ml amp. 239,20 Ft; 
5 kúp 6,- Ft. 

PLASJ\WDEX Human 
inj. 

xx. 

9• 

Összetétel: 1 gunüsapkás amp. (250, ill. 500 rnl) 2,125, ill. 
4,25 g natr. chlor„ dextran sol. 6o/0 ad 250, ill. ad 500 ml·t 
tartalmaz. 

Javallatok: A keringő vérmennyiség bármilyen eredetű 
csökkenése, shock állapota (vérzés, trau1na, égés, fagyás, 
műtét alatti és utáni shock megelőzése), súlyos exsiccatió
val járó megbetegedések. 

Ellenjavallatok: Súlyos máj- és veselaesio, 
Adagolás: A keringési állapot figyelembevételével a rer a 

szeresitett O'lSZ szerelékkel 60-120 csepp/perc sebe' 
gel (sürgős esetben gyorsabban) transzfundáljuk. 
adott mennyiséget a beteg általános állapota, a 
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koncentráció és a vesztett vér mcnnyisé!foe SZfl~ja ;p,eg •. -.· 
Transzf(izió előtt vércsoportmcghatározas vef$ZCI} O (Sür..: 
gős ~setben a vércsoport1neghatároz'.1shoz _szuks~ges Vért 
előzőleg levenni), mert Plasmr;i?cx ad~a utan a ve.r:csop?rt 
meghatározása zavart. Allergias. l?f'.1f'..., a t_ranszfuz1ó elott 
1-2 órával 1-2 ml-rel d~szenz1l.?ll.~zulan~o. !"fa csecsemő~ 
nek, vagy gyermeknek. ad1uk, elozuleg J?lndlg elvégzendő 
a cutanpróba (0,1 ml t. cut., !t2 óra mulva leolvasandó) 
Pozitív reaJ.cdó esetén a szert adni nem. szabad. • 

J\.fegje_l_l~'zésck: Lejárati idő: 2 év, Adása után 4-5 napig a 
vöro~vérsejts~llyedés fokozott lehet, J\.íás gyó«ysze 
hozzakeveréset a Plasmodox transzfúzióhoz kerülni k~ll l' 
SzTK terhére szabadon rendelhető. · -

CsomaQolás:. 1 X 250 ml gumisapkás amp. 64,60 Ft, 1 X 500 llll 
gUilllsapkas amp. 11::>,90 Ft. 

POLYBÉ K. Gy. 
inj., tabI. xxxr. 
Összetéte!: ~ amp. (2 ml) ~,01 g aneurin. hydrochlor. (B,-vit.), 

0,002 g r1boflav. (Be-v1t.), 0,10 g nicotamid. (pyridin-{J
carbonsavamid), 0,01 g pyridox. hydrochlor. (B,-vit) 
0,02 g urethan., 0,12 g azophen.-ot, , · ' 
1. tabi. f? mg aneurin. hydrochlor., 1 mg riboflav., 5ü mg 
rucotam1d., 4 mg pyridox. hydrochlor.-ot tartalmaz. 

Ja\•i;t:Uatok: A B-v_i~amincsoportba tartozó valamennyi 
hlányb~t.eg:ség:. l\'~aJf,<yullao;Iás, thyreotoxicosis, cheilitis, 
stom~ht1.~, 1na1- es vasrezis_ztens ~na?1nia. Fényérzékeny 
dcr:mdtos1~?!5· Rtg.-kater, terhességi hanyás, chorea minor, 
Ad1e és SJogren svndro1na, angina pectoris neuralcria 
neuritis, általános rÜboráliís. ' "' ' 

Ad~g~Jás: Üfálisan nap_i 3-szor 1 tabl. étkezés után. Parente
rá11san: <>;-10 napig naponta vagy másodnaponként 1-1 ainp. 1. glut. 

1\Iegjegyz~~ek: + ~zTK terhére a 13-vitamincsoportba tar
tozó l11anybctegsegek esetén rendclh..;tő a kórisme fel
tüntetésével. - Lejií.rati idő; 2 év. 

Csomagolás: b. 5x:2 ml amp. 19,60 Ft· 
b. 20 tabl. 12,40 Ft. ' 

POLYBRO}f E. Gy. T. 
tabl. III. 

Összetfitel: 1 tabl. 0,70 g natr. brom„ 0,10 g kal. brmn„ 0,20 g 
ammon. brom.-ot tartalmaz. 

Ja,rallato~: Bróm-kúra, sedativum, epilcpsia neurasthenia 
h~'.ster1a, 8: hányásközpont_ ingcrlékenységén'ek csökkentése; 
szrvneuros1s, alkoholelvono-kúra. 

Ada110Iás: Naponta 1-3-szor 1 tabi. étkezés után vízben feloldva. 

liiegjcgyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhet6, 
Csomagolás: 30 tabi. 7,30 Ft. 
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pOLYVlTAPLEX 8 Cb. 
drazse 

XXXI. 

Ös„zetételc: 1 drazsé .1 y cyanocobal~in. (vit. B_„), 1000 NE 
Calciferol., 3000. NE axe!ophth., O,::i mg pyridox. hydro
chlor., 0,5 n:!-g nbofl~v., ::. ing a~eur1n. hydrochlor., 10 mg 
nicotamid„ ::iü mg ac1d. ascorb., ::.0 mg calc. hypophosph.-ot 
tartalmaz. 

,fal'allat: IIypO"vitaminosis. 
'1.dngolás: 3-szor naponta 1 drazsé. 
M:cgjeuyzéscl;:: •I- S~Tl{ ter)1~rc csak ~.tamiry.-hiányos UllaJ?.ot 

esetén rcn::ielhcto, a kor1sme feltl!;ntetesé_yel. - Koz
gvóo-yelló.tüs terhére nem rendelhcto. - 2n drazsé vény 
né1kü.1 is kiadható. 

Csomagolús: 25 drazsé 12,20 Ft, 100 drazsé 37,30 Ft, 500 
drazsé 170,30 Ft. 

POLYV!TAPLEX 10 Cb. 
csokoládé 

XXXI. 

összetétel: 1 csokoládé 500 NE calcif!Orol., 1000 NE axeroph~h. 
conc., 0,0005 mg cyanocobalain1n., 0,1 r~g ac1J.. fohc., 
0,2 ing pyridox. hydrochlor., 0,5 mg aneunn. hy_drochl?r„ 
o 5 m" riboflav., 1 mg calc. pantothen., 5 mg nrcotanud., 
20 mJ acid. ascorb.-ot tartalmaz. 

Javallat: Hypovitaruinosis. 
Adagolás: Gyermekeknek: naponta 1, felnőtteknek: na

ponta 1-3 darab. 
Jl,:Íegjegyzések: of< SzTI{ és kozgyogvellatás terhere ne1n 

rendelhető. - Lejarati ido: 2 ev. 24 darab orvosi vény 
nélkül is kiadható. 

Csomauolifa: 24 db 12,20 Ft. 

PONDEX Ch. 
tabi. 

VII. 

űsszetótel: 1 tabi. 20 mg 2-imiuo-4-oxo-5-phenyloxazolidin.-t 
tartalmaz. 

Javallatok: Szellemi, vagy fizikai kifáradás kiküszöbölése, 
fokozott szellemi teljesítmény kiváltása. Psychoneuro
tikusok reggeli fárad~sága, csökkt:;nt k01~centráló kéJ?~~~ége, 
cseUecr hvpochondr1ús panaszainak cs depresszwianak 
mcgsz

0

üntitése, Étvágycsökkentő hatása révén jól bevált 
fogy<1sztó!nírára i.s. 

AdafJolás: Általában naponta 1-3 tabletta. Átlagos adagja 
re"crgel 1-2 talllctta, déibcn %-1 tabletta. Fogyókúránál 
aj{;filatos Wetkezések elö~t 1 -2 tablettá~ adni, Bevét~le 
este csak akkor engedhető meg, ha az.alvast nem zaVarJa. 
- Szüksécr esetén az átlagosnál nagyobb adag is adható a 
beteg álla'Potának gondos ellenőrzésó...-el. 

Megjegyzés: + + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Cso1nagalás: 20 tabi. 5,40 Ft, 200 tahl. 34,80 Ft. 
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POSTER!SAN E. Gy. T. 
kup, kenőcs 
Összetétel: _1 kúp (2,2 g) 0,66 milliárd bact. coli steril 7 phenol. hquefact.~ot tartalmaz • 

~ tubus (25 g) 8,25 1nilliárd bac't. coli steril, O 082 g h · ." 
hqucfaet.-ot tartalmaz, v/o emulziós kenöcsa'l P enol; 

J 
. apanyagban·· 

a\'allatok: Aran_yér és szövődményei: fájdal .· '. 
gyulladás, p1·untus ani et vulvae rhacrades e~11: viszketés! 

Ad 1 
· Ül „ .. „ ' o 1ssurae ani 

ago as: ofurdo után napi 1-2 kúp A v~ • ·1 k'" -• 
két bekenni. · egoe oruyé..: 

Megjeip•zés: SzTK terhére csak abban az esetben r 
heto, ha az adott esetben a bele<>' g~vógykezclés 't .· endel~_ 
badon rendelhető _ gyógysze~ inea-f 1 1.. e ffidS -:- Sza,_ 
taná. - Lejárati idő: 1 % év. o e e oen nen1 biztosi~ 

Csomagolás: 10 kúp 16,70 Ft, 1 tubus (25 g) 15,20 Ft. 

PREDNISOLON K. Gy. 
tabi. 
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XXXIV. 

(fclnröbeteg-gy~gyintézet) jav~slatára, re!1dµelhet~k, a javas
latban meghatarozott adagolasban es idopontig, de leg
feljebb 4 héten belül történő rorógykezelés céljából. -
J{örzeti-, üzemi- stb. orvos saját elbírálása alapján legfel
·ebb 2 héten át alkaln1azhatja. 
11ozgásszervi betegségek heveny és félheveny állapotában 
aZ ciőzöeli: szerint rendelhető, mozgásszervi betegségek 
idült esetében csak szakrendelés rendelheti, illetőleg szak
rendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhető, 
a javaslatban 1neghatározolt adagolásban és időpontig, 
de legfeljebb 6 .héten b~lül történő g~·ógyk7zelés_cél,i~ól. 
A vényen a kórismét minden esetben J(Üezn1-kell, -tovabbá 
a j;ivaslatot adó szakrendelést (fekvőbeteg-gyógyintéze
tet) és a javasiat keltét is fel li:ell tüntetni. 
.A 11ényl kél példánybmI („másolat"-lal) kell kiállítani. 
Lejárati idő: 2 év. 

csomagolás: 20 tabl. 50,- Ft; 100 tabl. 220,90 Ft. 

pRED~ISOLON K. Gy. 
kCllOCS 

XXXIV/XLIV. 

összetétel: 1 tubus (5 g) 0,025 g prednisolont tartalmaz 
lemosható kenőcsben. 

Ja-\'allatoli:: Eczema különféle formái, akut és krónikus 
derrnatitisek, erythroderinia, exsudativ diathesis bőr
tünetei, pruritus ani et vulvae. 

AU.:almazás: Az érintett bőrfelületet naponta 2- 3-szor a 
llenőccsel vékonya11 bekenjük. 

?tlegjcnrzések: '1~ SzTJ{ terhére szakrendelések rendelhetik, 
egyéb esetben esa]{ szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyinté
zet) javaslatára rendelhető, a javaslatban meghatározott 
időtartamú gyógykezelésre. A vényen fel kell tüntetni a 
javaslatadó szakrendelést és a javaslat keltét. - Köz
gyógyellátás terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 1 tubus 5 g 4-8,40 Ft, 1 tubus 20g167,60 Ft. 

PREDNIBOLON J K. Gy. 
kenőcs 

XXXIV /XLIV. 

ö~szetétcl: 1 tubus (5 g) 0,025 g prednisolon., 0,15 g jod~ 
chloroxychinolin-t tartalmaz, vazelin tipusú kenőcsben. 

Javallat: Coccogen és mycogen ecze1nák, dyshidrosis, bakte
riálisan felülfcrtőzött eczemák, intertr:igo, ano-genitális 
pruritus és eczen1a, ulcus crttl'is és röntgen-fekély, vala
mint olyan érzékeny bőrön fejlődött felületes körülírt 
fertőzések, melyekre egyéb antibakteriális és antimikotikus 
kezelés hatástalannak bizonyult. 

Alkalmazás: Naponta 1-3~szor vékony rétegben a bőrön 
elkenjül{. (A fehérneműt színezi!) 

J\!l:egjenyzések: + SzTK terhére szakrendelések szabadon 
rendelhetik. Egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg
gyógyintézet) javaslatára rendelhető a javaslatban meg
határozott időtartamú gyógykezelésre. Közgyógy
ellátás terhére nem rendelhető. 

Csornagobis: 1 tubus (5 g) 48,4-0 Ft. 
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PRÖlliTCILIJN E. Gy. T. 
inj.· és forte inj. 

XLV 

Ö szetétel: 1 gumidu.g?s üveg ~· 100 OOO NE g-pcnicill. ka,j 
s300 OOO I\TE g-peruclll.-procain.:o~, 
1 p rr ·> ml aqu. dest. pro lllJ.-t .tartalmaz. F~ri;;: · 1 i;:ü"midugó". üveg r.. 200 OOO ~E g-penícUI. ka 
600 ooo NE g-pcnic1Jl.-procam,-ot, 1 amp. II. 4 inl aqu 
dest. pro inj.-t tartalmaz, 

.Jai'allatok: Penicillin indikációk. 8-12 órán át hiztosit ki·· elégítő penicillinszintet. 
Adagolás: i. ruusc. 

l\fegjegyzések: "Í< SzTH: terhére szaJ)adon rendelhető. Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: I. 1 x 400 OOO NE + II. 1 X 2 ml 1 ~,20 Ft, 
I. 50 x 400 OOO NE + II. 50 X 2 ml !-í66,50 Ft, 
forte r. Ixsooooo NE+ II. 1x4 ml 23,70 Ft. 
I. 50xsoo OOO NE+ II. 50x4 ml 1098,- J-."'t, 

PROPYV:lN E. Gy. T. 
perlingualis tabl., oldat XVII.: 

Összetéfol: 1 tabl. 0,02 g dioxyphenylaethanol-isopropylamin. hydrochI.-ot, 

1 üveg (10 g) 0,1 g dioxyphenylaethanol-isopropylanun. hydrochl.-ot tartalmaz. 

Ja\'allatok: Asthma bronchiale kezelésében a rohamok le- ·_;,,-
küzdésére, ill. a rohamkészség csökkentésére. {t 

Adagolás: Kezdetben naponta 3-szor Yz-1 tabl., majd csök- ~ 
kentve naponta egyszer % tabI. Gyerrnekeknek általában 
% tabi. A tablettát szétharupás nélkül a nyelv alá helyezve 
oldódni engedjük, a nyelést tartsuk eközben vissza. - " 
Az oldatot porlasztókészülékből belélegezni a kedvező_-_% hatás beálltáig. 

lfegjegl'Zés: •I~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 20 tabI. 24,10 Ft, 1 üveg (10 g) 4,80 Ft, 

PROSTICHOL Ch. 
drazsé ''./~ rx ... ~ 
Összetétel: 1 drazsé 0,002 g prosUgmín„ 0,021 g acethyI- ~:

1
:i: 

ci1olin. brom.-1nangan. chlor.-ot tartalmaz. ---- ------ .'.:C 
J~~allatok: Ileus, inűtét utáni gyon1or- és bélatonia, atoniás':\;i 

obsypttció, vizelct~angás, .ter?-~ssé_gi toxemia. l\~egk~sérel- ' ... -.· .. ··.·-:' .. "~ .. ·. heto az alkaln1azasa perifénas erzavarok, retinahs ér- --,::: 
görcs, klimaxos és a vasoneurotikus hypcrtonia, valmuint -::e 
endarteriitis obliterans esetén. -:<f

1 Adagolás: Általában naponta 6 óránként 1-1 drazsé. Ponto- ;·~,, 
san betartva az adagolási időpontokat, helyes két-három :ffj· 
hetes kűrát végezni. Szűkség esetén az adag fokozható, ej! 

l!.'íe9jefn-'zés: + >f.- Sz'rK terhére szabadon rendelhető. i·.; .. ·.t •. • •• I·:. c,omagolá" 24,draz<é 14,- PI, 250 dcaz,é 99,80 Ft. 
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ov:EZID Ch. XVI. PB abl. 
t 0 2~ m" protoveratrin. A+ B, 10 mg 6~ Ö zetétel: 1 tabl. .tl' 1' 2 4':benzodi!iydrothiadiazin 1,1"'..disshlor-7-sulfonam1 o- , • 

' d ot tartahnaz. é w··· d' 
oxY .~ érrendszer megbeteged. se o ere o„ Ji:nrallato~: -!'>- ':.~~~r~"Jr.i, hormonális és . ~~x1kus .eredetű 
továbba . iie,,, lamiut hypertonia essent1alis eset~,!.· 
h)'Pcrtoruá • va ,' állapotát<)! függően a kúraszerű 

Adagolás; A vérnyo~3X1 labl~ttával célszerű ~.lkezdei~i. 
dagolast napo~ta_ • kezelés 3-4. napján kovetkez~ 

A_ vérnyon1ú~csokken~s~ esetek jelentős részében már napi 
be. Fenntar.to ad~g~dőnek bizonyult. A kezelés eredm~11ye 
1 tabletta rs ~le.,,e tel ·es kihagyásával is fenntar~hat.o.„-
1-1 nap a gyogyszer 1 

· 'nlatos az ciektroiit-sz1nt tdon~ 
l{uz~mos ~l~lm~ái{ilio-J:iizált betegek beállítá.sa _Pro_ve
kéntI ell~I?-0,~zé;ek zott ó~ratosságot igény~! a_ kesz1tmeny 
zid keze,es.e 

0 0 
. +t _ GyógyintezetI, vagy szak

protoveratrin tartalig~ !flla \Örtént beállítás után kizárólag 
orvosi járóbet~g ren e e~e~ csak állandó orvosi ellenőrzés az orvos utas1tása ~zer1n 

ellett alkahnazhato. „ 

Ill , T y s TI-C terhére szabadon rendelheto. 'f !egyzes: 'í' 'í' z ~o Ft 
' cg • • 50 tabl. s 80 Ft, 500 tabl. 49,1 · · Csomagolas • ' 

PTilllAJ; E. Gy. T. 
drazse 

[ l l. 

összetétel: 1 drazsé 0,25 g 3,5,5-trimet11yloxazolidin-2,4-

dion-t tartalmaz. , · kezelésére. A„ vér-k• A petit ma!" korformárnak 
Javallato k~zelé;' alatt ellenőrizendő ! " 

kép a 3 4 d:r é gyermekeknek megfelcloen Adagolás: Naponta - azs ' 
kevesebb. 

J\.Iegjeg~-'zés: 

csomagolás: 
'1< SzTK terhére szabadon rendelhető, 
20 tabl. 21,40 Ft. 

PULSOTI'L Ch. 
inj„ cseppek 

xv. 

1 l) 20 10,, syrnpropamin. sulf.-ot, össz~_tétel: 2 } DóS ~ s~pr;:ipmnifi. sulf.-t tarlalmaz. 
1 uvcg ( ;J m ' ~ , , ti és fertőző rnegbetegcdésscl 

Javallatok: I-Iypo_tonrn, scb~sze eriferiás keringési zavarok, 
járó eol~aps1;-1-s, ~gy~élac~1f~,ppotoniás pulzusrendellenesséaltató- es gazmcrgez se , 1" 

gek. nta 15 20 csepp, Adagolá~: Fel,nótteknetka ~=~=~~~~ f~p. s. cuL szuksc« eset n napon 

]!e;jein.z'és: ~ SzTI{ terhére szabadon rendelhcto. 
5 

Ft, 
· , 1 m 760Ft 50x1 nilmnp. G,-Csomagolas: 5X11m) 19a _Ppt' 1 UY~g (100 ml) 18,- Ft. b. 1 nveg (25 m .... , ' ' 
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PURGO Ch. 
tabl. 
Összetétel: 1 tabl. 0,5 g phenolpht.-ot tartalmaz 
Ja\'allat: I·Iashajtás, ' 

liiegjeg;yz~s: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolas: b. 10 tahl. 4,80 Ft, 100 tabl. 48,- Ft, 

PYRAZINAllHD Ch. 
tabl. XLVI 

Ö:>szetétel: 1 tabL 0,5 g pyrazincarbonsavamid-ot l . -~~; 
Javallatok: Fri ·· "k · aJ tallllai~-" 

dd-del v , sSs gumo or'!s megbetegedések esetén Is ,_:;;;; 
k 1 ' af?~ treptomyc1nnel l•ombinálva különö 011i,~::;1 

or, ,1a_ a beteg a Tem.baminal-P . , sen_ak~_'._f 
A. kron1kus tuberculosis minden f AS .s.~déset !1em b1rja;\%""' 
gatlószerrel együtt. ormaJ an mas, hatásó~i\l 

Adkf1~{1~5 ;!~1a9os TI_f Pi adagj~ megközelüőleg tcstsúly:kg-o-_:.~~ 
zebb súlyúobet~::k I~a~e~~·1~éget nc;m Iépheti !úl. A neh1J;~1 
A _kezelé~t kúraszerű PadagJíJás!~f~~,~~b~ ~-igr„" .. mtl'.lh~tő;-2-: .. · 
utan napi 2 x 1 tabletta (1 .,.) · , oe rnzeseJt+ 
(f~ ~~en) át .?-z a~.agot foko7;:~os~;;'~~e~i'3e!.. k~zfjtt~l~le~~.dZ~1 
zi~amid gan~J~!~~~; 1~~;:;1~6Jt ~~<:zelés. esetétien a f>J,;~.:;\I 
cu1nok szokásosa~ alkalmazott ~~1.1!1. i:1,as antitubercu. loti.,;-;: .• J.·. "I · . a 0 JaI • .., 

-'-' c1uc1n:zcsek: ~r~ Csak fekvőbct ,., · ·a- • -
van forgalomban o , .· . e"-"'~gyooytntezetek részér, 

, · f\ osi venyen nein rendelhető. · 
Csomagalas: 50 tabl. 75,60 Ft, 250 tabl. 368,90 Ft. 

PYROCliOL K. Gy. 

~~~;f Összetétel: 1 üveg (100 1) o · · 
:filt 1naz vizes oldatban. m ,ti g natr. desoxychol.-ot tartaJ. ·: 

oldat XLIV. 

n Javullatok: Combustio I II III { 

'.'.'.-W~.·. zen gyógyuló sebek· "'vul~us ~ rad~s. Lepedékes, nche-.·.,· .. .'j 
:!:& varicoSum, traumat{cum Te ope. ?rum, uJcus cruris<t 

!
'~ ~Iapi'a t · · ~ erap1as alkalmazásának "'1 

"'i' "'- .:; a n~ r1um desoxycholictun felül tl f ··1t ,' .. ·'.j 
i :.'!. kento tula,idonsága k'"t' . t e eszu seg csok- -, 

továbbá a bak • .. o oszove túlburjánzásának gátlása .. · •...• ···.].'.· 

I~!~ gátló, det~xikáló;e~~~1ttal~ít~a~~~~~sztatikus, rothadási -~ 
~i Adagolás: A csomagoláshoz mcll ·k I~ ' 1 
~il utasítás szerint. e e resz etes használati -; 

;.~i !!'.~ .lienjeg~-'zés: Sz TI{ terhére szabadon rendelhető - _;~; 
~~" Csomagolás: 1 tiveg 100 ml 9,90 Ft, 1 üveg 250 ~1 20,50 Ft, "-?,1 

i1! Q~~?.SEPTYL Ch. XL VII. 1l 
~ll~I Összetétel: 1 tabl (0 6 ) 3 lf · · '.:·'! I~ zin-t tartalmaz'. , g -su anrlarmdo-6-methoxy-pyrida- --· 
,,i.1~ i 
ffig;' Javallatok: Stanhylo-, strepto- - . ·:] im1 által okozotf fertőzések, iéfu~iu'I!.~tö~és~krunngococcus . 

bronchiektasia, bronehupneumenia stb.), a húgyutak coli 
fertőzese (cystitis, pyelit1s, pyelonephritis stb.), dysenteria, 
cbolccystitis, Bang-kór, sepsis, stb. eseteiben cgyedúl vagy 
szü]{ségszerűen antibiotikun1ol<kal együtt. - :Megkísérel
Iwtö Ivm[l!logranuloma venercum, actinomycosis, oedcma 
tnaligiium esetéhen antibiolikumokkal együtt adagolva. 

ádajjolás: Felnőtteknek, enyhe és középsúlyos fertőzések 
esetén, az átlagos első napi adag reggel 2 tabletta (1 g), 
este 1 tabletta (0,5 g), a második naptól kezdve naponta 
reggel és_ este 1-1 tabletta. Súlyosabb fertőzések cse~én az 
első napi adag reggel 2 tabletta (1 g), este 2 tablctta·{-1- g), 
n1ajd naponta reggel és este 1-1 tabletta, szükség szerint 
antibiotikumokkal együtt adagolva. (iyermekek első 
napi adagja testsúly kg-onként 25 ing (10 testsúly kg-ig 
o,25 g-nál, 20 testsúlykg-ig 0,5 g-nál több ne legyen), napi 
1 vagy legfelJebb 2 adagra elosztva. A m~ísodik naptól 
kezdve az első napi adag felének egyszeri bevétele szüksé
ges. Súlyos esetekben a megadott átlag adagok legfeljebb 
kétszeresükre növelhetők. 

llegj{'g)"zés: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
csomagolás: 10 tabi. 14,60 Ft, 100 tahi. 132,40 Ft. 

\; r) 
J!AP!DON„ E. Gy, T. 

tabl. 
XVII. 

összetétel: 1 tabl. 0,5 mg emetin. hydrochlor., 2,1 mg pheno
barbitural., 2,9 mg codein. bas., 7,6 mg ammon. chlor.-ot 
tartalmaz. 

Javaliat.ok: Bronchitis acuta et chronica. 
Adagolás: 3 óránként 1 btbl., gyermekeknek ~- % tabl. 

üres gyomorra ne adjuk l 
lliegjegyzés: ~ SzTK terhére szabadon rendelhető. - 20 

tabl. orvosi vény nélkül is kiadható. 
Csomagolás: 20 tabl. 5,40 Ft. 

J!AUSEDYL K. Gy, 
inj. 1 mg és 2 Y:i mg; 

XVI. 
tabl. 0,10 mg és 0,25 mg 

összetétel: 1 amp. (1 1nl) 1 mg, ill. 2,5 n1g kristályos reserpin 
alkaloidát tartalmaz. 
1 tabi. 0,10, ill. 0,25 mg kristályos reserpin alkaloidát tar
tahnaz. 

Javallat: iliagas vérnyomás, fiatalkori centrális és labilis 
hypertoniák. Fixált hypertoniák jó és rossz indulatú alak
jai is jól reagálnak a legtöbb esetben. 

Adagolás: 0,1 mg-os tabl. járóbeteg kezelésére használatos. 
A túlzott szedatív hatás elkerülésére ajánlatos napközben 
alacsonyabb adagokat, napi 3x1-2 tablettát és csak este 
magasabb egyszeri adagokat, pl. 3-4 tabl. alkalmazni. 
A 0,25 mg-os tabl. fekvübcteg kezelésére alkalmazható. 
Kezdő adagolás napi 3 x 1-2, esetleg napi 3 x 3 tabl. Ki
fejezett és kielégítő vérnyo1náscsökkcnés elérése esetében 
a napi adag fenntartó adagokra csökkentendő: napi 2-
3-szor 1-2 0,1 mg-os tablettára. 

l
"'d (bronchitis, _.;11
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Középsülyos és súlyos esetek kezelésére általáb 
2 ffi""-os perorális adagolás bizonyult elegendőnek. 
esetén ezt az adagot napi 5 n~.g-ra emelhetjük. e 
arteriosclerosis esetében kezdo adagokat alacson 
(1 nlg) szabjuk me~-. . , , 
0,1 %-os (1 _ing-os) m.1ekcl0 a_~agolasa: hypertonia 
a kezelést kis adagokkal kezdjuk, pl. 0 3-0 5 n1a- na 
N?-pi átlagos_ adag ál~l~ban_J-2 amp'. i. ~usc."' 
0,2ci %-os (2,:::i ing-os) lnJekc10 adagolása· súlyos ps 
és iz~almi 1'ill~potol~ k~elésére a napi adag az első 
ban ,)-10 in;,,. A kezdo adag 5 mcr mely szüksé 
2,5-5 1ng-maI l~iegészíthető, L mus~:. esetleg lassa~ 
Tapasztalat szennt 2-3 amp, adagolása ut · 
tablet_ta, adagolásával fenntartható. Inj~~i~~ ek 
csak rntezetben alkalmazhatók. e<: 

:.'\felló!dtat:is: Szedatív hatása bágyadts"igot ·a 1 I· 
ami a;; ~dagol{ csökkentésével kikiiszöl;ölhetŐ eH .et 
csak k1veteles esetekben fordul elő 6s 3-5 nap~n ~s1 .. marad. e 

li:I~qjeg~';;é~,: .~. SzTI-C terhére szabadon rendelhető 
Jarati 1do: UlJ. 2 év, tabl.: 3 év. • 

Csomagolás: 50 x 0,1 mg tabi 15 90 Ft 250 x o 1 m 64,60 Ft, . ' ' • g to x 0,25 -mg tabl. 27,90 Ft, 250 x O 25 ffiD' tabl 124 6Q 

5 
X ~ mg amp. 25,90 Ft, 25 x 1 mg 'ainp. 9s 60 ·Ft ' 
X-,5 mg amp. 41,80 Ft, 25 x2,5 mg amp. '111,so' Ft. 

RE~ARGAJU K. Gy. 
IIlJ., cseppek, subling. tabl. xv 
Ös:~i:~::.:~t 1t=;n<;z,ml) 0,3 mg dihydroergotoxin. aet 

1 üveg (10, ill. 100 ml) 10 ill 100 mg dih d 
aethansulfon.-ot tartalmaz '(l 1;.u _ kb 

30 
Y roergoto 

hatóanyaggal). - · csepp = 1 

} sublinguális tabl. 0,25 mg dihydroergotoxin aethan.:.;~·:0 
on.-ot tartalmaz. · • ~«1,1; 

Jav.all~tok: . ~Iyp.ertoni~ sympathicotonia, migrain coro ·.;; Ra 1nsuff1c1ent1a, angina pectoris, perifériás érbá'ntalrn~~: 
mit~~~~-d-kór, thrombangitis obliterai1s, claudic~tio ~~'.f 

Adanolás: Naponta 1-3 amp. s cut va · .j_;'.'; 

nyo1násc~ökkentő hatás vizsgál~tára • % ~ 1~ musf· ~é~-~ 
Csrf?pekbol a kezelést 3 x 5 cseppel kezdjük · p. · d en;;! 
n;.~ 1 d3 X 1-2 .?seppe~ em~ljük a kedvező haüfss j:r~n~k~~~ 
s lo, e nem tobh, mint 3x20-30 cseppiD" A · 'J• / 
:\gjohban türl, a?a~g?-1 a. kezelést 1-3 hÓ~apfo-0foti1;?:=tj~k 

cseppek hatasat u11ekc1ó s. cut, vagy i inusif adacroJ' ,·;JI' 
}~~.fokozhatjuk. 1 sublinguális fab/etldkÍJót el~ő· nap 1. ~ .. ·r .•. :;···.· . e a~ .. adunk, rnaJd ~ t~bletták szám3t na onta e -:~ 
em_el.i~:J;>: 7 - 8 table~ta1g es ez az adagolás rn~rad a ff~eJ-,: 
be~lltaig. A tablett~kat a nap folyamán egyénletesen a~\ 
gl olJU!{•ka nyelv ala helyezve, nyelés nélkül szétolva"-Fi· 
iagyJu . w.L\.L 

2\fegjeg~·zésel{: ++ Sz'fK terhére az inj.- és subling tabl-- 1 

~Óak ,lli'lyan betegeknek rendelheto, akik essentiahs hyper' l 
m an, vagy egyéb e1 rendszeri megbetegedésben szen: 
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dnek és akiknél a szokásos és bevált gyógymódoknak 
'Ve gfelclő időn át alkalmazása nem vezetett kellő ered
ményre. A _cseppek SzTl{ t~rhére nem r~nde~llf'tök_. - Re~ f r""ain (inJ., cseppek, subling. tabl.) kozgyogyelkrlás ter
hére nern rendclh~tö. - Lejárati idő: ir1j„ cseppek 2 év, 
sul>ling. tabl.: 3 ev. 

1anolás: 5 x 1 ml amp. 1ű,70 Ft, 50 x 1 ml amp. 152,20 Ft; 
CsÍnu,·eg (cseppek) 10 ml 73,20 Ft, 1 üveg (cseppek) 100 ml 

673,90 Ft; ~ _ . 
5o sublíng. tabi. 21,lO Ft, 2;:)0 subhng. tabi. 97,90 Ft. 

XIII/LII. 

összetétel: 1 amp. (20 ml) 0,3 g ,6-dimethyl-glutarirrrid-et 
tartalmaz. 

ia"·nllat.ok: Intravénás barbiturát narkózis megszüntetése, 
barbiturát és egyéb altatószer ol{OZta mérgezések. 

.Adagolás: :Felületes. intravénás barbiturát narkózfa azon
nali __ megszakítására és a következen1ényes panaszok 
(szédulés, álmosság) megszüntetésére, pl. járóbetegrendelé
sen végzett kisebb beavatkozások (foghúzás, tályog-
11-yitás, repositio stb.) után, többnyire elegendő 25 ml i. 
ven. befecskendezése. Ez az adag néhány perc múlva meg
ismételhető az optimális hatás eléréséig. Kt"nepesen mély 
narkózis gyors megszüntetésére oly esetekben, ha a tiszta 
öntudat-állapot visszatérését meg akarjuk gyorsítani: 
kezdetben 25 ml-t i. ven. befecskendezünk, majd néhány 
perc múlva még 10-30 iul-t adunk, Ez az adag megismé
telhető a kívánt hatás eléréséig. 
]liély narkózis esetében, amikor túladagolás történt, vagy 
ha barbiturát túlérzékenység áll fenn, a co1natusos állapot 
időtartamának lényeges megrövidítésére: kezdetben 40-
50 ml i, ven, befecskendezűnk és ,;zt az adagot a szükség
hez képest megismételjük a kellő effelctus eléréséig. 
Könnyű mérgezés esetében, ha a beteg öntudatánal{ gyors 
feltisztulását akarjuk elérni, 25-40 ml-ti. ven, befecsken
dezünk és ezt az adagot 10 perc műlva megisrnételjük. 
Esetleg néhány óra múlva ismét adunk 15-25 n1l-t. 
Súlyos mérgezés esetében kezdetben 60-100 ml-t lassan 
i. ven. injiciálunk és ezt az adagot 3-5 perc nuUva ineg
ismételjük. A továbbiakban a szükséghez mérten hasonló 
mennyiséget adunk 10-15 perc múlva. Ha a comatosus 
állapot újból inélyülne, akkor 1-3 óránként 25-40 ml-t 
fecskendezünk be i. ven. 
luen súlyos mérgezés esetében (teljes areflexia, fénymerev 
pupillák, légzészavar) az első adag 80-120 nil. Ezt a 
mennyiséget L ven. lassan injiciál,iuk és kb. 5-10 perc 
múlva megismételjük, a beteg állapotának figuelembe
vélelével. További 10 perc múlva 40-80 ml mennyiségben 
újabb adagot nyújthatunk, majd szükség szerint 3-4 
órií.nl•ént a befecskendezést inegismétcljük, a mellékhatá
sok figyelembevételével! 
Súlyos és igen súlyos mérgezetteknél a Redimyl inj. napi 
mennyisége megfelelő elosztásban 400-900 ml is lehet. 
A mérgezés lefolyása (3-5 nap) alatt összesen 2-4000 ml 
is adható. - A Rcdimyl inj. alkalmazása ne1n teszi feles-
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-·-
legessé a 1nérgezett beteg egyéb kezelését, ún1.: gyom~j 
ntosás, hashajtás, cardiális támogatás, parenterális foIVaJ-1 
dék és elektrolitbcvitel stb. ·-:~# 

~fegjegyzés: ~1"" SzTK terhére szabadon rendelhető. .-·-z.''1, 

Csornaoolús: b. 25 x 30 mi 128,~ Ft, 1x100 ml 23,50 Ft. >X':l 

''j 

~~1 RELAXIL-G E. Gy. T. 
inj. 

Összetétel: 1 a1np. (10 ml) 0,5 g guajacolglycerinaeth.„.· ... ·.··.·,·.J 
tartahnaz. -- ·.j 

Ja\'allatol.:: Abdominális, anorektális és végtagsebészi'ltbe:-,

1
, 

adjuvánsként narI{ózisban az izomtónus csökkentését€~: 
.ti.lkahnas spas1nusol;: oldására discus herniáhan, teta_iíu;_; 
kezelésére és clektroshock terápiában az izomjelensé~l 
kivédésé!'e, továbbá apopiexia következményeként létré,:-·
jött spasztikus bénulásokkal, reumás corftracturá~
bursitisckkel, spondylitisekkel együttjáró fokozott h:oni. 
tónus csökkentésére, valamint anorektális vizsgálatok meg:.J 
könnyítésére. . -

Adagolás: I. ven. és i. musc. (lehetőleg a gluteusokba) ~i~ 
eiálható. Sebészetben a narkózis beállta után az első adag 
felnőtteknek 20 ml (2 ampulla) i. ven. Hatása 4-6 percen 
belül éri el a rnaximumot és kb. 20-30 percig tart. Hosz,. 
szabb műtét kapcsán - szükség szerint - többször is ad. 
ható prolongáltan, frakcionálva (10-15 ml) 200 ml-ig._. 
A_ felsorolt egyéb indikációs területeken naponta 1-2 arup1· 
(10--20 n1l) adható. Adiposítas vagy súlyosabb izom: 
1nerevség esetében egyszerre 4-6 arnp. (40-60 ml) is 
injiciálhaló. Sebészeti alkalmazásakor - amennyiben a 
beteg spontán légzése romlik - jól záró maszkon, esetleg 
lélegeztető kész.üléken keresztül, vagy méginkál.Jb · intra.I 
tractleális intubáció útján altatógépre kapcsolva mestersé. 
gcsen lélegeztettink oxigénnel mindaddig, amíg a spontán! 
légzés helyre nem áll. í 

l!egjegyzések: +. SzTH: terhére szabadon rendelhető. 1 

Csomagolás: 10X10ml47,90Ft; 50x10ml225,- Ft. · 

RETANDHOL K. Gy. 
olajos inj. 25 mg és 250 mg 

XXXIV,I 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 25 mg, ill. 250 mg testosteron,-j 
phenylprop.-ot tartalrnaz. ~ 

J-3\'allatok: Férfi klllnax, ejaculatio praecox, férfi hYIJo-i 
gonadismusa, impotentia, infantilismus, castratiós tünetek,,i 
Klinefelter syndroma, férfiak ostitis deformansa, ill. Paget·1! 
kórja, prostata hypertrophia, eunuchoidismus, ala·omegalia, 1 
hypophysaer kaehexia, panhypopituitarismus, endomet-1 
riosfs, meno-1netrorrhagia, inoperabilis mctastatisaló és, 
recidiváló női marnma carcinoma. ! 

Adagolás: A kórképtől függően a 25 mg-os inj.-ból heten·.1 
ként 1, vagy 2 anip., esetleg kéthetenként 2 amp. i. musc.; i 
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a 250 mg-os inj.-ból havonta 1, esetleg kéthetenként 1 amp •. 

1 

~fegjeg~~.ések: _>I• SzTI{ terhé1e a 25 mg-os szabadon ren. 
delheto; a 2;:.0 mg-ost a szakrendelesek rendelhetik ill 
csak szakrendelés (fe_kvobeteg-gyogy1ntézet) java~lat~ 
alapján rendelhető; a ven~en a ,Javaslatot ado szakrendeles 
(fekvőbeteg-gyógyintézet) es a Javaslat keltének feltün
tetésével. 
Emlörákból kiindult áttételes csontrák esetében a megyei 
onkoló~~1s_ (Budapesten: Onkológiai Gondozók főorvos"ai) 
által kialhto~t vén~;en vagy az általuk engedélyezett, alá
írásukkal, belyegzo lenyomatukkal ellátott szak-orvosi
körzeti- stb. orvosi vényen nlindkCt készítmény térítés: 
D?-e!1~es~!1 rendcll.1etö:_ :Minden más megbetegedés esetén 
ter1teskotelesen, 1lletoleg csalüs a 40/1958. (Eü. K. 19,) 
Eü. \lof. sz. utasítás 6. §-ában emlitett esetekben rendelhető 
téritésn1entesen. 
Aphrodisiacumként az SzTI{ terhére nem rendelhetők! 
A ·250 mg-osra a vényt kél pildányban ( másolai"-tal) kell 
kiállítani. " 

Csomaoolás: 3 x 1 ml rnnp. 25 mg 20,60 Ft; 25 x l ml amp. 
25 mg 139,80 Ft; 
b. 3 x 1 ml arnp. 250 mg 121,90 Ft, 25 x 1 ml arup. 250 n1" 
1006,40 Ft. "' 

!UlTAIIDILLIN E. Gy. T. 
inj. 400 OOO NE, 1 OOO OOO NE 

XLVII. 

Összetét~l: 1 gumidugós üveg I. 400 OOO NE g~penicill.
proca1n„ 1 mg polyoxyaetllylen-sorbitan-monooleat., 
1 amp. II. 2 ml inj. natr. chlor. isition.-t, 
1 gumidugós üveg I. 1 OOO OOO NE g-penicill.-procain., 
3 mg polyoxyethylen-sorbitan-rnonooleat., 1 arnp. lI. 
5 ml inj. natr. Chlor. isoton.-t tartalmaz. 

Javallatok: Penicillin indikációk, 12-16 órán át biztosít 
kielégítő terápiás penicillinszintet. 

l\ie11jegyzés: >!< SzTK terhére szabadon rendelhet<'). - Le
járati idő: 2 év. 

Csomagolás: 
I. 1 X 400 OOO NE + II. 1X2 inl 12,- Ft, 
I. 50X 400000 NE+ II. 50X2 ml 525,- Ft, 
I. 1 X 1 OOO OOO NE + II. 1 X 5 1nl 25,50 Ft, 
I. 50X1000000 NE+ II. 50x5 rnl 1194,- Ft. 

RHEOPYRIN K. Gy. 
inj. drazsé 

Vl. 

Összetétel: 1 amp, (5 ml) 0,75 g natr. 3,5·dioxo-1 2-diphenyl-4-
n-butylpyrazolidin„ 0,75 g amidazoph.-ot; ' 
1 drazsé 0,125 g 3,5·dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butyl. pyrazo
lidin., 0,125 g amidazophen.-ot tartalmaz. 

Jav~atok: Arthritis, monarthritis, polyarthritis rheuma
tlca acu~a, subacuta et chronica, lurnbago, pericarditis 
rheurnat1ca acuta, podagra, polvserositis rheumatica 
spondylU:~hritis, lágyrészek rheuinatismusa, neuralgia: 
p_olyneu~1tl~ acuta et chronica, neuralgia facialis, adnexi
tis,_ s.a!p1ng1tis, prn·ametritis, iritis és iridocyelilis, papillo
retlrutis. 
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Ellenjavallatok: H.llyt11mus-.:zavarok, vi~ium ~ordis, 
pathia cordis chronka, ain1dazophen-érzéken; ~ég, 
májme Ybetegedések, gyon101:- é_s llY?mbélI_~Kely, 
készségg ödé1na fellépte, to,rabba a ver!{épzo szervek 
betea-ccÍésci (anaemia, leukop;onia, . thromb?CYtol? 
G·· c~J;:észsé"" esetén parcnterahsan tilos adni, Kr 
ke~elés esetén a, leul{OCy!aszá1n ~1el.~nként ell7nöi-· 
A fehérvérsejt-szaru ~llenorzése nelkul· protrahalt k 
nem szabad folytatni, 

Adagolás: Re urna kezelésére 1 amp. naponta vagy 
naponként fektetett betegnek i. glut. hosszű tűvel m 
mindenkor lassan 1-2 perc alatt injiciálva. Nőgyógy 
ban 4-5 naponként 1 amp„ amíg a láz és a fájdalo 
nem szlinik. Tablettúból 4-6 tabl. naponta. Csak 
ellenőrzés inellctt adagolható, l-Ietenként a fehér vé 
szám ellenőrzendő. 

liegjen~·zés: + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. -
júrati idő: inj. 2 év, tabl, 3 év. 

Olomauolás: 5 x 5 ml amp. 38,20 Ft, 50x5 ml runp., 311,80 
b. 50 drazsé 52,30 Ft, h. 500 drazsé 523,- Ft. 

RHEOSOLON K. Gy. 
tabi. 

Összetétel: 1 tabl. 2 mg prednisolon., 100 mg 3,5-dfoxo-i-~.I 
diphenyl-4---n-butylpyrazolidin. (phcnylbutazon)-t tart.:i.1f 

J ::.~tck: Polyarthritis clrroniea; febris rheumatica (po1;01
1
· 

arthrilis rheumatiea acuta, carditis, polyserositis); spondyJ,\. 
arthritis ankylopoetica; periarhthritis (hun1eroscapularii;-~ 
etc.); bursitis; arthrosis lin stadio inflanllnationis). -.11 
Rendelése elölt mérlegelni kell a nemkívánatos kővetkezmé_~';:_ 
nyek_ lehetőségét és kocházatát (koriikoszie,woid-kezelés veszt;; 
lyei) ! 

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi et duodeni; vese- és máj:_-; 
megbetegedések; dekompenzált vagy dekompenzáció
határán levő szívbetegségek; diabetes mellitus, oedema;: 
oedema-készség és hypertonia esetében csak sószegény_ 
diéta mellett, állandó ellenőrzéssel alkalmazható. 

Adagolás: Individuális. Első napon 4-6 tabletta, a további' 
napokon 2-3 tabletta. (A kúra folyamán a vizelet, vérkép 
és májfnnkció időnként ellenőrzendő.) 

J\-iegjegyzések: ~r- SzTJ{ terhére szakrendelések rendelhetik, 
csakis olyan megbetegedés esetében, amelyben egyéb sza~, 
badon rendelhető, alkalmazható gyógymód nem vezet meg. 
felelő eredményre. - J{örzeti-, üzemi- stb. orvosok szaJ!_~~ 
rendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhe-,_ t 
tik, a javaslatban meghatározott adagolásban és időpon
tig, de leg[eljebb 4 héten belü.l történő gyógykezelés céljá
ból. - I{örzeti-, üzemi- stb. orvos saját elbírálása alapján 
legfeljebb 3 héten át alkalmazhatja. 
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Mozgásszervi betegségek heveny és félheveny állapotában
az előzőek szerint rendelhető, mozgásszervi. betegségek' 
idült esetében.csal{ szakrendelés rendelheti, illetőleg szak-

1 

rendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhető, -
a javaslatban meghatározott adagolásban és időpontig, de 
legfeljebb 6 héten belül történő gyógykezelés céljából, 

J. 

kó ismét núnden esetben jelezni kell,. továbbá 
A vényen at dr: s akrendelést (fekvőbeteg-gyógyintézetet) 

·avaslato a 0 ,z . 1 ·1 t tni 
~sJ a javasl:i1t k.e1dlt,ety;bs~l(k;~~~l:it~'-tal; kell kiállítani. 
.A vényt ~e ,,re< am, „ 
Le·árati rdo: 2 é\. F 

l 1- , 20 tahl 32 40 Ft; 100 iabl. 143,~ t. Csoroa!JO as• . ' 

IDOL K. Gy. XII. 
ll .0 ·., tabl., végbélkúp . _-"' , 1 

J 9 ml) o 08 g dimethvhuruno-aeet5l
összet.rt~I: .d1 (~~Pta~) 0 0015 .., methylhoinatrop. brom„ 

phentiazt .di ett~yla~in~-aceto~2.6 xyl_idid. hyd~ochlor., 
0,00

2 c~deina hvdroclllor„ 0,5 g n0Yam1daz_op)L-of, ~ 
0,02 gl 0 08 ; dimethylamtno-acetyl-phentiaz1d., 0,0001o5 g 
1 tab · • "' b 0 02 g codein hydrochlor „ , g methylhomatrop, rom„ , · 

novamidaz5ph.d_<;>t; th lamino acetyl-phentiazid., 0,0022 g 
1 kúp 0,1 g bime Y 0 0., g- eodein. hydrochlor„ 0,60 g rnethylhomatr. rmn„_ • -

ovamidazoph.-ot tartalmaz. 
n - · f "fá · - gyomorgörcs pvlorus spas-

Javiillatok: 11Vafi~l~~:::: ~11~l:~i,thiftsis, urete;göJ.cs, hóly~~-
mus, nep ro • s astil{US obstipatio, dysenten~s 
tenesmus, béltenesr:iu,,, ·bPdomin'i_lis görcse, byperemes1s, fájdalmak, tábeszese a . ' 
dysinenorrhoeás panaszok eseten. 

1
. bb 

2 k t f' 'dalmal· esetében 1, legfc ie 
Adagohís: ~-leves a Pa·d~·lom es~tén adagonként 1, "Iegfel

runpulla I. musc, ~U · 2 k. mely arla<;·oJ; naponta két
jebb .2 tabét 1,.h· eCt"o.%kY }: ~el;érvé~f~jtszain ell~nörzése huzam_o-szer 1sm e· ,

1 sabb adagolás esetén krvanatos, " 
. é 1 , , SzTI-C terhére szabadon rcndelheto. -i:u:cgievyz .s~ 1 ~. >-i< ·1" 

Lejarat1 1do: 2 év. Ft· 
lás· 5x2mlamp.15,--Ft,50x21nlamp.123,-,' 

cs1~~~1: i3,30 Ft, íOO tabl. 133,- Ft; 
10 kúp 36,20 Ft, 100 kúp 229,- Ft, 

XLVII. JUGENICID K. Gy. , . , , 
intestinosolvens drazse, vegbelkup 

é 0 2 - g 2 aethyl-isonicot. thiamid.-ot; 
Össtzokt~te!o' 5 ~ ~1~~~~1,·l-Ís~nicot. -tlliamid.-ot tartalmaz. 

up , <> 1 ·'1' egyéb 
Javalla.tok: J\ g1u:rr:6kórbpnul~~~~i~n~s !::I~~t~,~:ci~~, egyéb 

gátloszerekKc szem " . · 
gáUószerekkel szemben fennálló 1ntoleranc1a. 

4 
db 

~b'l f 1""tteknek075-1 g, azaz 3-
Adagohir;: Drazse ? . e ~o 20 40 m',.,. testsúlvlülogramn1on

naponta; l-)~e1:TI2~ie~qe1~elnőÍteknek 1-1 db, gyer:i1eke~
ként. A ve""be up 

0 
. ~ ta asztalatok szerint cel

nek .%- % d1b.,rcgge~ ~s ~;!;.~é.val ~11. 1 végbélkúppal el
szerű a keze cs nap . , '· ·a újahb 5 nap 
kezdeni, _5 nap u~án ~apr f{Úd~~~~i1nf~ ad3.got. Ennél 
után napi 3 drazsera, lllt_ 2k többségében a beteg a jclent
magasabb adagot az ese .e t d szedni. A panaszok 
kezö gyomorpanaszok .m1 ;;i-t~ nelll: u 

4 
drazsé, ill. 2 kúp. 

Ill·a· "''úban azonban az idcahs napi adag 1 · fel bakt„~io-
b rjs onvlag ayorsan ep '-" A gyógyszerrel s.:zcm en' ~ , • nk '°''kombináltan kell ada

lógiai rezisztencia, ezért mmae or 
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golni olyan más gátlószerrel együtt, mncllyel szemben még'{!; 
bakteriológiai érzéJ{enység feltételezhető. C%li 

liegjeuvzések: + Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére·§:_ 

•• Naponta 3-szor 1-2 drazsé. C-vitaminnal kombii\dagolas. 1 

álható. lh ·· 0 
. é • SzTK terhére szabadon rende eto. iu:egJe!JYZ s. van forgalmuban. Orvosi vényen nem rendelhető. ·'·~ 

Csomagolás: 50 drazsé 51,80 Ft, 500 drazsé 500,40 Ft; ~ · golás: 50 drazsé 12,90 Ft. csoJ]la 
10 kúp 26,- Ft, 100 kúp 237,70 Ft. 

RITOSEPT K Gy, 
oldat 

;.:' u~oPIIYLLIN K Gy, 
' 11 " XLVI. ~ tabl. 

XVI. 

· 1 1 tabi O Q? a rutin O 03 g butobarbitural., :0,·1 g . Ö etete: · ·- 0 ·•' 

tdchlorphenol), 4 g spir. concentratiss., 32,5 g sapo kalin,-t <Y tll k• Hypertonia arteriosclerosis, angina pecto;r1s, 
Összetétel: 1 üveg (250 ml) 1,25 g 2,2'-niethylcn-bis-(3,4,6- ·fi s5Z eopilyllin:-ot tartaln1az. . 

tartalmaz. 1 üveg (1000 ml) 4-szeres anyag1nennyisége- d: Jn\,·,rua!~!~irtilans sedativu~, apoplexia megelőzése és kezelese. ket tartalmaz, -:' ~„, ~ 
,,>;, , olás: Naponta 3-szor 1-2 tabi. „ 

Javallatok: Sebészeli kézfertőtlenílésre. l .Ad ~ é • * SzTIC terhére szabadon rendelheto. 
Alkalmazás: A Ritosept oldatot legcélszerűbb csepegtető'"' llleflJegyz

1
.8" b 

20 
ta.'Jl lS lO Ft b. 500 tabl. 377,50 FL 

palackból alkalmazni. Egy-egy alkalmnmal 5-10 ml-t - csoJllago as: · · ' ' 
öntünk a kézre. Az első bmnosakodás előtt szappannal, 
kefével és folyó melegvizzel mossuk a kezünket mintegy 
2 percen keresztül. Első bemosakodáskor a Ritosept oldat sA.CERNO E. Gy. T. III. említett mennyiségével szintén 2 percig keféljük a kezet, l 
majd folyó melegvízzel mossuk le. Ezut:i.n újabb adag tab · 
Ritosept oldattal további 3 perces kézmosást Yégzűnk. ö„szetétel: 

1 
tabl. 0,10 g 3-mcthyl-5-phenyl-5-aethyl-hydan-

A második aznapi bcmosakodúsnál már csupán 3 percig <.•.J toin.-ot tartalmaz. . , , 
tartó kézmosás szükséges 5-10 rnl Ritosept oldattal, kefe 1) b b t tokkal vagJ 
nélkül. A harmadik aznapi bemosakodásnál 2 perces kéz~ •nllatok: Epilepsia (grand. ina - . ar 1 ura 
mosás is elegendő a megadott 1ncnnyiségű oldattal. _ Jn~rómmal nem befolyásolhato eseteiben. . . 
Nyílt sebeknek Ritosept-tel való kezelése nem ajánlatos. , N t 3 szor 1 tabl Az átmenet más antiepi-

.M:egjeg)7zés: Szakrendelések a biztosítottnak a szakrendelé~ t\1~g~~~~'.:ll{~J1°fo1o;aÍosan t
1

örÍénjék. Csal{ orvosi ellen-
sen történő ellátásához nem az SzTl{ terhére, hanem a pro őrzés mellett alkalmazható · .. 
ambulantia szerekre nieghatározott módon szerezhetik be. 1\legjegvzés: >I< SzTK terhére szabadon rendelheto. 

Csomagolás: 1 üveg (250 ml), 8,70 Ft, 1 n1űanyag palack ~somag~lás: 20 tabl. 10,30 Ft, 50 tabl. 22,80 Ft. (1000 ml) 27,- Ft. 1 

RUTASCORBIN K Gy. XXXL •]SALVADOR K Gy, 
tabi. • tabi. 

VI. 

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g rutin, 0,05 g add. ascorh.-ot tartal~ 
maz. 

Javallatok: IIaemorrhagiás diathesis, purpura thro1nbope
nica, purpura medicaruentosa, hae1naturia, nephritis, 
tüdővérzések, retinitis, glaucoma, a véredények fragilitásá~ 
val kapcsolatos egyéb belső vérzések. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabl. 

l-Iegjeul'zések: SzTK terhére szabadon rendelhető. - Le~ 
járati idő: 5 év. 

Csomagolás: b. 20 tabl. 12,30 Ft, b. 100 tahl. Gl,50 Ft. 

RUTIN Ch, 
drazsé XXXI. 

Összetétel: 1 drazsé 0,02 g rutin~t tartalmaz. 
Javallatok: Athronibopeniás é~ septicus purpura, vesevér

zés, hajszálerek tűlságos fehérjeáteresztése, savós gyulladás, 
fertőzés, máj. és vesebetegségek, 
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i Ö szet6tel: 1 tabl. 0,075 g barl?ilural., 0,08 g coifein„ 0,15 g 

1 

s mnitlazoph., 0,15 g phenacetin.-ot tartalmaz. 
Javallat: Analgetikum, 

Adagolás: Naponta 1-3X1-2 tabl. 
b d rendelhető. - 10 Uegjegyzés: @, SzTI~ t~rl~ére . sz::_i. a , on 

tabl. orvosi veny nelkul is kmdhato. 
Csomagolás: b. 10 bili!. 5,~ Ft. 

lsALVOSEPTYL Ch, 
1 tabi. 

XLVII. 

Ö t 't 1 1 tabi 0 5 g 4-amino-benzolsulfonthiocarbainid,-ot sszeee: . , 

tartalmaz. fertőzések, 
Javallatok: Strepto-, staphylo-, pnC:umococc~;_s gyermekek 

valamint a húgy- és epeutak. C:oh fertűzé„~, 
pyuriája és fertőzéses enterocohtlse. 
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~.;. 
Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek. 0,1 u_o 15 

n1ely adagot négy egyenlő részre elosztva "' ' 
Csecsemőknek 0,25 g/kg, 1-2.éves O 20 
0,20 g-0,15 g/kg~t adunk étkezés után. 

Meujegyzés: + Sz'I'K terhére szabadon rendelhető 
Csomauolds: 24X0,50 g 11,75 Ft, 250x.0,50 g 122,_:_ Ft: 

SÁRGA VAZELIN B. 

1epl1aritis acuta, - angularis, - chronica, - uleerosa, 
tiepharo-conjnnctivitis, dacryocystitis, fertőzött szemhéj
ccema, másodlagosan fertőzött trachoma. 

e olás: Naponta 2-3·szor borsónyi kenőcsöt az alsó 
_A.da~mhéj mögé helyezünk és a szemet becsukva enyhe 
~·rzsöléssel szétkenjülc I:Ia a szemhéjra akarjuk alkal
~'l.Zni a kenöcsöt, a szemhéj szélére helyezzük és ott véko

~;,an szétkenjük, 
Jfegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető, 
c;soillagolás: 5 g. tubus 5,30 Ft. 

Összetétel: 1 tubus 20 g vaselin. flav.-ot tartalmaz, 
1\legjeuyzés: SzTl{ terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2,60 Ft. 

~j! JlllTAN Ch. 
SCO~OLA,\ill\'UM HYDROBRORHCTJJU K. Gy. 1 S forte tabi. 

III. 

lllJ. _;JJ;í összet.éte:I:. 1tabl._forte0,25Q g 5-phenyl-5-aethyl-hexahydro-
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5 mg scop. hydrohrom.-ot t '--><; pyr1m1d1n-4,13-dwn-t tartaim_az', . . . 

n1az. a~ Javallatok: Grand mal, fokáhs cs psz1homotoros epileps1a, 
de~l"r Kevésbé alkalmas a petit mai rohamok kezelésére. Javallatok: Parkinsonismus, tremor senilis, paralysis 

rium, narkózis bevezetése morfinnal, Domoponnal, ' 
Adagolás: Naponla 1-2X 7'2-1 amp. 

-- _4dogo!ás: Individuális. Átlagos napi adagja 8 éves élet-
<$; t>- korig 0,125 g ( Yz forte tabl.), _s évesnél idősebbc;kne~ n~J?i 

Iilenjeg~rzés: + + SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Cso1nayofás: b. 10X1 ml amp, 13,50 Ft, b. 50 X 1 rnl anii}J 

67,50 Ft. ~, 

SECADOL K. Gy. 
drazsé 

Össz!'ltétel: 1 drazsé 1 mg ergotamin tartarat„ 100 
fern.-ot tartalinaz. 

XVí; 

o 25 g (1 forte tabl.). A napi adagot az egyéru optJmahs 
adag eléréséig (ez felnőttnél 0,75-1-1,5 g) 2-3 napon
ként 1 forte tablettával (gyermekeknél Yz forte tablettá
val) lehet e1nelni. - A terápiás adag maximuma napi 2 ~· 
A Sertan adagol{lsának megszüntetése, illetve más antI
epilepticumra való áttérés csak fokozatosan történhet. 
A Sertan szükség esetén hydantoiu- készítményekkel és 
barbituratokkal kombinálható, 

Megjegyzés: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
mg cof~ Csomagolás: 50 forte tabl. 62,20 Ft, 500 forte tabl. 582,60 Ft 

Java_H~!ok: t.:Hgrain, ill. migrain aequivalensek, vascularis\ 
feJfaJások. . . . . . /";~ SEVENAL Ch. 

Ellenjavallatok: Penfer1ás erszllkülettel Járó betegségek'. inj tabl O 1 g és 0,3 g 
angina pectoris, coronaria sclerosis, máj- és vescdégtelen~j· ., ' ' 

ség, terhesség. ·, :.' összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,165 g phenobarbitural„ 0,55 g 

II. 

Ada.uolús: Ind;ivicluális, Általában a migrénes roham kezdi urethan.-ot, 1 amp. (2 ml) 2-szeres anyagmennyisége-
t~n 1 qrazsét 11du11k. Ha a roham fél órán belül nem szü< ket tartalmaz. 
n1k, meg egy draz;;é Hdh,lló. M.1xirnális napi adag 2-S'j 1 tabi. 0,1, ill. 0,3 g phenobarbitural.-ot tartalmaz. 
drazsé, heti maximális ud igj:i 8-10 dr,1zsé 18-10 mg),'J Javallatok: Neurotikus, encephalitises, hype1·toniás insom-

Megj~9yz~s.: „ +. + SzTK terhéri;l szabadon rendelhető. -· .. 1 nia, elmebetegek dühöngése, deliriumok, morfinelvonás, 
f, Lejarat1 tdo: .'l év. paralysis agitans, chorea, epilcpsia, eclarnpsia, tetanus, 
Csomagolás: 20 drazsé 8,- Ft, 250 drazsé 100,- Ft. „„'. tetania, spastikus állflpotok, Juínyás, hypertonia, migrain, 

asthma bronchiale, angina pectoris, singultus stb. 

SEPTOSYI, E. Gy. T. 
szemkenőcs 

·1 Adagolás: Hypnoticui:nként: 0,1-0,3 g, SC'dativumként: XL-.:,,;;· 0,05- 0,1 g, antiepileptkumként: este 0,2, másnap 0,1 g· 
Injekcióból 1-2 nll, esetleg naponta 2-szcr i. musc. szükség 
esetén i. ven. 

Összetétel: 1 tubus (5 g) 5 mg 2-naphtylmethyl-imidazoliri.'1 TIJegjeg)'Zés: * SzTK terhére szabadon rendelhető. 
hydrochlor., 0,5 g sulfadimelhylpyrim.-t tartalmaz vai:e-: j Csomagolás: b. 5x1 ml a.mp. 11,20 Ft, b. 50 x 1 ml amp. 
lin típusú kenőcsben, · 112,- Ft, 

Javallatok: Különböző baktériumok okozta heveny és idült b. 5x2 ml amp. 15,80 Ft, b, 50X2 ml amp, 158,- Ft, 
kötőhártyagyulladás, szaruhártyabesziírődés és fekély, b. 10 tabl. 0,1 g 2,80 Ft, b. 100 tabl, 0,1 g 28,-. Ft, 

b. 10 tabl, 0,3 __ g .. 5,40 Ft, b; 100 ~tabl.. 0,3 g .54;-. Ft. 148 
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SEVENALETTA Ch. 
tabi. 
Összetétel: 1 tabl. 15 mg phenoharbitural.-ot tartalmaz. 
.Javallatok: Asthma bronchiale, laryngospasmus, h 

nia, arteriosclerosis, stenocardia, singultus, migrain, e 
sia pertussis. Nem altat, csak sedath• hatású, 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 tabl. 

il.fegjegrzések: <!< SzTK terhére szabadon rendelhető<' •... : •. ·~·.·.· •. · .. · 30 db orvosi vény nélkül ís kiadható. '-> 
Csomagolás: b. 30 tabi. 3,48 Ft, b. 500 tabi. 58,- Ft. -< 

SIREPAR K. Gy. xxr~ 

~~~~ctétel: 1 üveg (10 ml} 10 ml hepatis extr. hydrj:{I 
fluid. aqu. ( = 100 gamma cyanocobalamin.)-t tart~:;fü{ 

Javallatok: Krónikus és szubakut hepatitis, májci~~ 
zsírmáj, a májparaenchyma degenerációja, toxiku.~ 
medicinális májártalmak. _-:_ 

AdagolUs: Egyaránt intragluteálisan és vénásan alka lm '< 
tó. A kezelés elkezdése előtt a túlérzeKenység megáUalJí 
sára célszerű 0,1-0,2 ml-t mélyen muszkulárisan heatlmj 
Amennyiben 30 percen belül nem jelentkezik semmi.J.~a· 
allergiás reakció, ellrnzdhető a folyamatos kezelés. - }./' 
adagja 2-3 ml, lassan i. ven. Intragluteálisan hasonló a 
gok adhatók. Egy kúra során összadagja kb. 150-200 lll!i 
Vénás adásnál célszerű a készítményt fiziológiás kon~~ 
sóval, vagy vérrel hígítani. ! 

11i!egjegyzések: + SzTI{ terhére szabadon rendelhetö.1 
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 x 10 ml gumisapkás üveg 44,20 Ft, 50 x10 nf 
glllilisapkás üveg 410,- Ft. ! 

SOLVASTIIJIHN K. Gy. xvl' tabi. " 
Összetétel: 1 tabl. 100 mg theophyllin., 50 mg coffein 

10 mg ephedr. hydrochlor., 0,12 mg l-hyoscyamin. sulf. 
0,01 mg scop. hydrobrom.-ot tartalmaz. 

Javallat(lk: Status asthmaticus és a közelgő roham mege · 
zése. j 

Ada!lelás: 4 óránként % tabletta, vagy reggel és este 1-~ 
tabletta étkezes utan. 1 

Illegjegyzés: + + SzTK terhére szabadon rendelhető, ~I 
10 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható. 1 

Csomagolás: 10 tabl. 6,40 Ft, 250 tabl. 132,60 Ft. ! 

uf SOM:BEN Ch. 
tabi. 
Összetétel: 1 tabl, 0,5 g bromacetocarb.-ot tartalmaz. j· 
Javallatok: Ideges ingerlékenység, az elalvas zavarai nellf 

rotlkusok, szívbetegek, érelmeszesedés esei:eiben; klimai:i 
hyperthyreoidismus, pertussis, fülzúgás. 
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~dagollís: l\iint sedativum: 3-szor %-1 tabl. 1Hnt hvpno
- ticun1: 1 %-2 tahl. egyszerre, lefekvés előtt % ói"-ával 

111eicg italban. 5 éves korig 7"4,- ~ tabl. 12 éves korig %-i 
tabl. 

;\icgjegyzés: * SzTI{ terhére csak abban az esetben rendel
. - Iictő, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más 

- szabadon rendelhető - gyógyszer 1negfelelően nem 
biztosítaná. - Közgyógyellátás terhére ne1n rendelhető. 

csomagolás: b. 20 tabl. 22,- Ft, b. 100 tabl. 110,- Ft. 

srJHACT!K K. Gy. 
inj. 1%% és 2%% 

XIII. 

összetétel: 1 ampulla (1 nll) 15 ing, ill. 50 mg l-piperidino-
1uethyl-cyclohcxanon-(2)-chlorhydrat.-ot tartahnaz. 

Javallatok: Újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek asphy
xiája. Inhalációs és intravénás narcosis, inorphin-, barbitu
nít és egyéb altatók, szénmonoxyd mérgezés és pneumonia 
következtében fellépő légzészavarok és légzésbénulás ve
szélye. 

Adagolás: I. ven. i. n1usc. Intravénás alkalmazás esetén a 
hatás csaknem azonnal jelentkezik. A keringésre nincs 
befolyással, hibernációban is alkalmazható. Csepp-infúzió
ban elnyújlott hatás érhető el. Súlyos esetekben az intra
vénás alkalmazás indokolt. Felnőtt adagja 50-100 n1g 
(1-2 an1pulla 2·% %-os inj.). Ez az adag szükség esetén 
Y4 - % óránként óvatosan megisinételhetö. - Újszülöt
tek, csecsemők és kisgyermekek adagja 5-15 mg i. ven. 
( %-1 ampulla 1 % %-os injekcióból), Szükség esetén ez az 
adag is %- % óránként megismételhető. 

l\lcgjenyzések: + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. Intra
narconnal eg-y fecskendőben nem adható, mert kicsapó
dik. - Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5x1ml1 %% inj. 7,20 Ft, 50X1ml1%% inj. 
72,- Ft, 
5x2 ml 2 % % inj. 15,60 Ft, 50 x2 ml 2 % % inj. 156,- Ft. 

STERALGIN Ch. 
inj. 

XII. 

Összetétel: 1 ainp. (1 nll) 0,33 n1g atrop. methylbrom„ 
22,8 mg codein. phosph., 40 mg papaver, hydrochlor„ 
300 mg amidazoph., 300 mg urethan.-ot tartalmaz. 

Javallatok: 11.findenfajta simaizomgörcs okozta fájdalom: 
epe-, vcsekólika, dysmenorrhoca, migrain. 

Adagolás: Szükség esetén 1 ainp. i. musc, 
Megjegyzés: + + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Cs01nago!ás: b. 5X1 ml amp. 15,80 Ft, b. 50X1 ml illllp. 

158,- Ft. 

STEROGENOL E. Gy. T. 
oldat 

XLVI. 

Összetétel: 1 üveg (100 ml oldat) 10 g cetyl-pyridiniumbrom, 
(min. 95%)-ot tartalmaz. 1 üveg (250, ill. 1000 ml), 2,5-, 
ill. 10-szeres anyagmennyiséget tartalmaz. 
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1 
Javallatok: ~ Ft;rtő!lenítés1:~: helyisé$'ek, használati tárgy<>~fl~ 
fehér~emu e,~ _agyne1uu, , kézfertótlenítés, hüvelyöbH01/o':, gomi~as ~ertoz~sel~ kczelcsére, szennyezett bőrfclületis;-!i 
sebkornyck, mutét1 terúlet t1sztltása, égési sérülések ke i;Ji·.·· 
lése stb. Fémiuűszerek sterilizálására nem alkalmas. ze.._'.~-

Ada9ol.á~: A c:so1nagpláshoz mc!lél.<e.lt részletes hasznfilat[··· ... '·:····· •. ···.1:.•' .. 

utas1tas szer1nt. Figyelmeztetés: csak külsőleges haszná··"' 
18;tra és csal{ felhígitva használható ! Lehetőleg m;le '.#; 
vizes oldatot használjunk. Szappannal együtt ne alkalrnJ:::< 
zuk ! Az oldat szcmbejutását kerUljük ! -~: 

l\Iegjeo:yzések: Sz}'I{ te_!hére béírgy l')yászati és nőgyÓgy". ~~at1 szaJuendelok szapadop rende~hetik. I{örzeti-, üzentl.
»Lh. orvo.sok csa_k bot·gyogyászah, nőgyógyászati. szak-
r_endelés Java~latara rendelhetik, illetőleg csak abban az_:_<l 
esett;en, ha mas - SZ3;~adon rendelhető - gyógyszer alka!- -1 maz~sa nein megfelelo. A vényen a kórismét fel kell tün. .. :-.··.'.. 
tetnr. - l{özgyógyellátás terhére ne1n rendelhető. - --

Csoi;iiagolás: ~-üveg b. (100 ml) 27,70 Ft, 1 üveg (250 ml)': 
63,80 Ft, 1 uveg (1000 ml) 241,50 Ft. :\ 

ST_lf!ThWtSbAJN Ch. IX. 

1 
inJ., a . 
Ösiz~~1fl.•(0114am1p. (1 ml) 0,5 .mg_neostigmin. methylsulf.-ot,. 

. , g 15 mg neoshgmtn. brom.-ot tartalmaz. 
Javallatok: Kr6J1;il~us obsUi::atio, myasthenia gravis, bulbáris: l 

és pseudobulbar1s bénulas, dystrophia musc pro!ITessiv lal~ral scl~rosis amyotr~ph., postpunkciós fejfijás, PosÍop!~ 
ra lV g:, o:nor-bélaton1a, ureter-retenció ureterkövek 
~i~raphm, colecystographia előkészíté;e, 11eniére-syn: 

Ada_go~ás: Naponta 1-2-3 ~P· i. musc., s. cut., szüksé 
eseteben prompt hatás eléresére igen lassan i. ven. illető~ 
leg naponta 3-szor 1 tabletta. ' 

:Megjegyzés: oi< ..i:~ SzTI-{ terhére szabadon rendelliető. 
Csomagolás: 5x1ml14,30 Ft; 50X1ml87,90 Ft· 

20 tabi. 19,40 Ft; 250 tabl. 230,80 Ft. ' 1 

ST~PTOJ\l:YCIN E. Gy. T. XLVII.\ 
IIlJ. 
Összetétel: 1 gumisapkás amp. I. 1 cr streptomyc has 

(strept_omyc. sulf. alakjában), 1 amp. 
0

II. 5 ml aqu: dest' 
pro IflJ.-t tartalmaz. ' 

Ja\'álla_tok: Strepto1nycin indik~teiók. Rendelése előtt mérle
gelni kell a nemkwá.natos kovetkez.ményel• lehetőségét és 
kocká':tal~t. (Rezistens törzsek keletkezése: halldsromlás 

'

Gbondolnr kell '! gpógyszer hatékonyságánah megőrzéséJ:e ~ 
c-s betegek gyog111tása érdekében!) 

!I~gjegyzése!r: A készítmény felhasználását utasít:is szabá
lY~7;za. La~d 36~: olda~. A vényt két példányban („máso
Wt -ial] kell krallitmn. - Lejárati idő: 1 y2 év. 

Csomagoláio: ~· 1X_1 g-1- II. 1X5 ml amp. 30,90 Ft 
I. 50X1 g -r- II. o0X5 ml amp. 1449,10 Ft. · ' 
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srJ:IEPTOPLEX E. Gy. T. 
1nJ. 

XLVII. 

összetétel: 1 üveg 0,5 g dihidrostreptomyc. bas. (dihidro
streptojllYC. sulf. alakjában) és 0,5 g streptorny. bas. 
(streptomyc. suU. alakjában) tartalmaz. 1 oldószer 
ampulla 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalrnaz. 

Javnllatoli: tbc-s megbetegedések. Továbbá: Friedllinder
féle pneumonia, proteus, p·yocianeus infekció, az epe· és 
hűgyutak coli bac. olfozta fertözé~c, p<.;rtussishoz t:i.r~_uló 
pneumonia, tularaemia, haemophllus influepzae-fertozé
selc Endocarditis, akut gonorrhoea. Rendelése előtt mérle
gelni ke~l a nelI!-ldvdnato~ következmfny.ek lehetö~égét .és 
Jwckázatat. (Rezistens torzsel,: kelel1•ezese, haHasromlas. 
Gondolni kell a gyógyszer lwtékonyságának megőrzésére a 
tbc-s betegek gyógyítása érdekében 1) 

Adagolás: Altaláhan 2-3-szor 1 g hetenként. Súlyo~ fertőzé
sek esetében 0,5-1 g adagolható naponta. (Vese- és máj
ártalom esetében óvatosan kell all(altnazni.) llallászavai· 
jelentkezésekor adagolását átmenetileg be kell szüntetni. 

l\iegleavzések: Rendelhetőségét a Slreptomycinre vonatkozó 
utasítás szabályozza. Lásd 364. oldal. A vényt kél példány
bWl {„másolat"-lal) kell kiállítani. - Lejárati idő: 1 % év. 

Csomagolás: 1X1 g + oldószer 30,20 Ft, 50 X 1 g + oldó

szer 1449,10 Ft. 

K•STROPHAf\'TOl\l.USC K. Gy. 
XIV. 

inj. 0,025% 
összetétel: 1 ampu1la (1 ~l) 0,25 m_g I{-Struphantosid., 

4 mg p-aminobenzoyl-N-diaethyl-leucmol. methansulfon.-

ot tartalmaz. 
Javallatok: A 1-{-Strophantomusc á1~alá):>an minc!en, <:lyan 

esetben alkalmazható, ahol a kennges gyors iavitasára 
van szülrnég és intrav~nás K-Sh'.~p~1antosid injekc~ó alkal
mazására nincs lehetoség. Kardmhs decompensatm, coro
naria sclerosis súlvos fertőző betegségek során kialakuló 
keringési elégleleriség, műtét, szülés elől{észítése sziv
betegcken, fenyegető _decompensatio. . Akut. ese~~kben 
(asthma cardiale, tüdőödema) azonnal! hat~ S~D;ksé~e 
esetén az intravénásan adható 1{-Strophantos1d miekc1ó 

ajánlatos. 
Adagolás: A K-Strophanto1nusc kizárólag muszkulárisau 

alkalmazható. Alsó adagként általában 'h-1 ampullát 
adnak mélyen a far-izomzatba; szükség esetén ez az adaµ 
4 óránként rnegis1nételhető. A K-Strophanton1us~ kúrát 
több napon, esetleg néhány héten át lehet, folytatm. - l-~r 
a beteg előzetesen digitalist lrnpott, t~n~csos 1-2 naJ?l~ 
várni a K-Stropl1antomusc a~l•almazasa';-a~. Él.etveszel~ 
esetén kis adagot ilyen esetben is lehet adni, igen ovatosan 

Megjegyzés: + ~x~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 5 x 1 ml amp. 9,20 Ft; 50x1 ml amp. 66,40 Fi 
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K-STROPR~YfOSID K. Gy. 
inj. 

Összetétel: 1 ainp. (1 ml) 0,25 mg K-strophautosidot tarta.I~ 
n1az. 

JavaUatoii: l{a;:diális decornpensalio, coronaria sclérosis 
asthma cnrdiale, tűdőödtrna, paroxizn1.á1is tachycard~, 
súlyos fertőző betegségek. Súlyos műtétek előtt. Általábati, 
minden olyan esetben, mnikor a keringés f,')'ors javitás,r szükséges. 

Adagolás: Első adagként rendszerint gyors l1atás elérésér~- „, 
0,125-0,25 mg ( Yz-1 amp.) I-C-Strophantosid adása aJán~ <:; 
latos n1indenkor lassan i. ven, Szükség szerint ez az adag' 
megis1nételhető. l\lásodik napon szükség esetén az adagot ;'.i~ 

~~~:I~~:Fi~~~~;h~~::~,~;~n:faJ~tt~::riK!~~:; .-:;·j· •.• ·······; .• ~ •• ;• ••• :·'., ••• • .• 

1 
.. · •. 

1 

... 0,12.5-0,25 n1g (%-1 amp.) adható néhány napon át ;: 
ugyancsak lassan i. ven, - Csecsemőknek és kisgyerme~ 
keknek 0,05-0,1 mg (0,2-0,4 ml), nagyobb gyermekek
nek 0,1-0,15 mg (0,4-0,6 ml) adható i, ven. naponbt 1-2-szer. ,_,,-., 
Ha a beteg előzetesen digitálist kapott, 1-2 napig várni ~: 
kell a I{-Strophantosid injekció adásával. Életveszély.:(.·.".~ 
esetén természetesen egész kis adagot, 0,1 mg-ot, azonnal 
is lehet adni, sőt szükség esetén ezt n1eg is lehet ismételni, !!;':

1 Célszerű a K-Strophantosid injekciót beadáskor fecsken- -·-1 
dőbe visszahúzott vérrel, vagy fiziológiás konyhasó oldat- ::: __ tal hígítani. 

llfcgjcgyzésck: ..r~ + SzTI{ terhére szabadon rendelhető, 
Lejárati idő: 2 év. 

Csomagolás: 5 x 1 inl 9,20 Ft; 50 x 1 ml 66,40 Ft. 

STRYCHNINUM NITRrCUJII Ch. VII. 
inj. 0,1 % és 0,2 % 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg, ill. 2 mg strychn. nitric-ot 

tartalmaz. 

Javalfotok: ICimcrü.ltségi állapotokban, reconvalescentiában 
mint általános tonizáló szer, Mozgató beidegzés bénulá:<ai 
(Heine-I'lfedin), cnuresis noct„ analepticu1nként kábító
szermérgezésck esetén és fertőző betegségek következté
ben fenyegető collapsusban. 

Ada!Jolás: Naponta vagy n1ásodnaponként 1 a1np. Bénulá
sok kezelésére fokozatosan emelkedő adagolásban. 

lieifjeg;vzés: + + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagoiiís: 10x1 ml 0,1 % 9,70 Ft, 

1ox1 ml 0,2% 9,70 Ft. 

· STRYCRNOTONIN Ch. 
inj., drazsé xxx. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 50 mg natr. methylarson., 1 mg 

strycl"nin. hydrnchlor.-ot, 
1 drazsé 3 mg calc. methylarson., 0,5 mg strychn, hydro
chlor.-ot. tartalmaz. 
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. eria chorea, tabes, traun1ás 
k. Neuraslhen1a, hy.st ~onvalescentia, impoten-

Javallato.s • gyomor-, bélaton1a,_t::e motoríca alcoholisn1us, 
n.eur~s];h'inctergyenge~ég, n~ur~oniája, láÚ1sélesség foko~ 
tm, .61 idős egyenek p11e -
depress1 {, " . t 
zása. , gy másodnaponként 1 amp. s. cu · 

A.tlagolás: Naponta dr~~Sé. " 
- Naponta 3X1-2 1 ~~ zabadon rendelhetu. 

' 
v .r.. SzTI( ter1.o.e s 1"" Ft J\Iegjea~·z s: >i< ~ s-oFt 20x1mla;_np., 1,- • 

] , • 10X1 mlamp. ,::i ' Csomago as. " Ft ' 
100X1 nll ... mnpFt85'Qo dr~zsé 22,70 Ft. 
75 drazsé ::i,- ' 

suDEOL B. 
XLV. 

old. .d s·,licvl. 2,5 g cain-
összctétel: 1 üveg (50. g 0i~a.iJ !·~r~t~~.'-ol tai·talmaz. 

phor., 10,0 g resorcn~., •- „ 
Javallat: I-Córos izzadas. 

Adagolás: ICülsőleg. _ ak abban az esctbei;i ~cnde}-
é r~ SzTI{ terhére cs · oykczeleset m11s 

Mii'J:~.~'z11!: ai adott 1~s~~bc~ ag:óei~z~~~~egfelelödell~~Ő. 
-: sz:iba~on _!e~döez~ógyel~átás t~rhere nem ren 
b1ztos1tan3;· , 'lkül is kiadhato. 
SO g orvosi veny ne ... Ft 

Cson1agolás: 1 üveg (50 g) 1::i,- . 

SULFAGUANIDIN Ch. XLVII. 

tabl. " lfa uanid.-ot tartalmaz. . . 
összetétel: 1 tab~. O,~O gd s·~ent:ria: enteritis, ei:ter.?{.ft~~:t 
Jave.llatoln Bac1llansa dák ln•zelésére, vastagbelmu 

t phus-, paratyphus„az a ~ tlására. 
kbvctö bélfertőzések me„ga k 1- egész napi adagja Oclm,30k 

, • Csecsemők és gycrme e'" "osztva. Felnötl e Adoa~gla~. testsúlykg-onként, 6 ad~~r~egszakítás nélkül. 
, <-Stabl.1-2napon „ 

3-4-szer ~" don reudelhetu. , s TK terhére sz.,_._,a 
0 

i:<t 
llegjeg'Yzes: "z . 5 60 Ft b 30 labl. 16,8 ~ . 
Csomagolás: b. 10 tabl. ' , , 

SULFAVAGIN Ch. XXVII. 

tabl. . , , 1 ·nolin., 0,0125 g 
I · 1 talJl. 0,125 g 3odehloroQ)C u i1-amino-benzolÖs~~~~~~~rime1hy1-an:-mon. of l"01!1dia. ob~ric~ot tartalmaz. 

sulfon-tlüocarbamld., 0, g " f"k'nt trichomonas okozta 
Jayallatok: Nem kankós .crede~~;,eZy ~űléti előkészítése. 

kolpitis és fluor, valanu:it a át hctenl{ént kétszer hely<;:.::-

,\d~~olás: é~:;~1~g: ~i~t~~;ilyboltozat~~bi=~~~e~c~l:i:1;g 
~cl~~:edvesítet~ ~~~~;~~ár-;_ .f_1° ta-'J.lett_át 4 hé~1t ~j 
helyezzen be mag~') t~vábbi 4 héten at -.;·égezze 
(havi.vérzés alatt IS· • 
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~ásoctn~ponként, végül egyszer hetenként újaJJb 4 héten 
a · - Fontos, hogy a közbenső havívérzések után 4-5 
n~pon át naponként vezessen fel 2-2 tablettát. - Ha a 
huvelyben nagyobb mennyiségű tabletta tartalom gyűlik 
fel, végezzen irrigálást 0,5 %-os tejsav vagy híg eccfes oJ~ 
dattaJ (1 evőkanál ecet 1 liter vízbe). 

Megjeurzés: ~I-< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 15 tabl. 15,- Ft; 150 tabl. 119,-;- Ft, 

SUPERSEPTI'L Ch. 
tahl. XLVII. 

összetétel: 1 tabl. 0,5 g sulfadimethylpyrim.-t tartalmaz 
Javallatok: Staphvlo-, strepto- pneumo · ' 

fertőzések; a hŰgyutak prot ' é -, mcningococcus 
dysenteria; aktinomycosisb=~s s ~yocyaneus. fertőzése; 
antibiotikumokkal egYütt adag'olh~~ó.ema mahgnumban 

A~r~01~~!i, 1-::_af~s a~agja felnőtteknek.1-3 g (2 _ 6 tabI.) 
első 3 napon átgs~2~jahl.) pro d1!"· Dysentcriában az 

~!ktÖbf":__i1;5~~~zt!s~ u~~~' s~u~~fe~e~~;t~~k'."~~e~eL~~ 
negyedrészét adjui ké~e~a~o~d:f·é~a.i~ hat~irán~6nt ennek 
zésben a láz megszűnte után mé.,. 2 eg s ut::_in. St;Iyos fertő-

lie ·e , · ~ o - napig adJuk. 
fU g~z:s: '±" SzTK terhére szabadon rendelhető. 

Csomagoias: b. 24 tabl. 13,50 Ft, 250 tabl, 122,30 Ft. 

SUPERSF.J'TYL Urea Ch. XLVI. 
·sebhintőpor 

Ös~:;~~l: 619 dob
1
oz,(10 g) 3 g sulfadimethylpyrim. 

0 
1 

., • g ac os.-ot tartalmaz, • ' car-
Ja-\'allat.ok: Fertőzött, vagy fertőzésre 'anús érti 

gennyes. folyamatok, iinpeiigo, gázödémfstb. s Iések, 
Allrnlmazas: Sebtoilette után . ._ 

n1inden zugát kitöltve vékon~ r <:fes~ sebbf~l1;-Jfo~~t, annak 
szöveti :résekbe tasakok · f! eg en e untjtik, I<ötő. 
csíkot vezetünk be, a a sebhintő porral behintett géz. 

l\Ié~j':fLYZés: ~I<. SzTK terhére szabadon rendelhető _ 10 
s / 

:J g orvosi vény nélkül is kiadható, · g 

Csb~5iölá;:3Jo~bFt~10 g) 6,40 Ft, 1 doboz (75 g) 48,- Ft, 

SUPIIACHOL K.' Gy. XXII. drazsé, inj. -

Ös~ze~~eJ: 1 drazsé 0,25 g acid. dehydrochol -ot 

J ll p. (10 ml) 0,5 g natr. dehydrochol.-ot ta;·taimaz 
a\'a a tok: A máj epe és t k • 
hasis, cholangitiS' i t epeu 3 megbetegedései (májf'itt„ 
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sis, cholecystekt~m~ákus tsln~plex, cholecystitis, cholelithia
adJuvans eardialis oed::máb panasz~k). 11.fint diureticum 
clmegyógyászatban míg . an, asc1~es!Jen. Az ideg- és 
tén. rrun, lnelanchol1a, depressio ese-

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé vagy naponként 
1 ampulla i. ven. 

l\iegjegyzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csornagollís: 20 drazsé 12,50 Ft, 250 drazsé 116,40 Ft, 

5 x 10 rnl amp. 22,40 Ft, 50 x 10 ml amp. 173,30 Ft. 

SUPRACODIN K. Gy. V. / 
tabl. / 

összetétel: 1 tabl. 5 ing drhydrocod, bitart.-ot tartalmaz." 11 

Javal!at: Kinzó, köpetet nem iiritő száraz köhögés csillapÍ-
tása. 

Adagolás: 2-3-szor 1 tabi. naponta. 
l\iegjt>g}..'Zés: * ~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 10 tabl. 5 mg 2,90 Ft, 250 tahl. 5 mg 58,10 Ft 

SUPRASTIN K. Gy. XXXVIII. 
inj., labl. 
Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,02 g, 

1 tabl. 0,025 g N,N~din1ethyl-N-(p-chlorbenzyl)-N'-(2-
pyridyl)-aelhylendiamin-hydrochlor.-ot tartaln1az. 

Ja\1allatok: Allergiás kötőhártyagyulladás, rhinitis vason10-
torica, szénaláz, urticaria, Quincke-oede1na, serum-bcteg
ség, gyógyszerexanthema, asthrna bronch.iale, allergiás bőr
gyulladás, eczema, 

Adagol.ás: Naponta 3-4-szer 1, esetleg 2 tabletta étkezés 
közben; vagy 1-2 ampulla i. musc. Anaphylaxiás shoek
ban, heveny és s1Hyos esetekben ajánlatos a kezelést óvatos 
i. ven, adagolással bevezetni, egyébként intra1nuszl{uiári
san végezni, 

Megjeg~'zés: ..r~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. Az inj, 
lejárati ideje: 3 év, 

Csomayolós: 20 tabl. 15,40 Ft, 250 tabI. 166,30 Pt, 
5 x 1 ml amp. 21,50 Ft, 5Q x 1 ml amp. 181,60 Ft. 

SYMPATHOMIM E. Gy. T. 
inj., csepp 

xv. 
Összetétele: 1 mnp. (1 ml) 0,06 g sympaetham. tart.-ot, 

1 üveg (10 nll) 1 g sympaethmn tart.-ot tartalmaz. 
1 üveg (25 ml) 2,5-szeres hatóanyagmennyiséget tartal~ 
maz, 

Javallatok: Fertőzéses inegbetegedések, elsősorban influenza, 
diphtheria, tb. pu1m., pneumonia, reconvalcscentia esetén 
a collapsus megelőzésére és kezelé;;ére; 1nűtélek előtt és 
után, card.iotonicumok hatásának támogatására. 

Adagolás: Szükség esetén naponta 1-3-szor 1-2 amp. i. 
ven., i. musc. vagy s, cut. Naponta 3-szor 10-20 csepp. 
Infuziós oldat!loz is hozzáadható, 

.!Uegjeg~'zés: oi< SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: b. 5x1 1nl amp, 16,50 Ft, b. 50X1 ml amp, 

165,- Ft, 
b. 1 üveg (10 1nl) 18,40 Ft, 1 üveg (25 ml) 46,- Ft. 
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SYNAPLEG E. Gy. T. 
tabi. 

XVI. 

Összetétel: 1 tabl. 5 mg 1,2,2,6,6-pentarnethyl-piper_idin, 
tai·t.-t tartalmaz. 

Javallatok: Essenciáiis és 1ualignus hyperteilsio mindazon 
esetei, ahol közepes vagy hosszabb hatású ganglionbénitóra 
van szükség. 

Adagolás: Az egyéni érzékenység figyele1nb~vé~elével, bete
genként külön-külön kell a kezelést beálhlan1. A kezelést 
kis adagokkal kezdjük (8 óránként 2,5 mg.-1nal). A beállí
tás alalt a vérnyon1ást naponta többször mérjül: a !?eteg 
álló helyzetében, Az adagokat az elért vérnyomuscsokke
néstől fú<>göen először az egyszeri adagok sűrítésével, 
későhb r}~dig az egyszeri adagnak 2,5 mg-m~l történ~ 
emelésével növeljü.k. E.liníkai tapasztalatok szerint a napi 
terápiás adag 10-80 mg között váltakozik 4-5-szöri el
osztásban. - A Synapleg Rausedyllel, Chlorurittal és 
Hypothiaziddal együllesen is alkalmazható, azonban 
eb.llen az esetben az adagok megállapitásánál figyelembe 
kell venni. azt a tényt, hogy az e1nlitett vegytiletek potcn
ciálják a Synapleg hatását. - i\Iellékl:atásként .ort):losta
tikus collapsus,' székrekedés, gyomor- cs bélatoma Jelent
kezhet. 

1.íeg]egyzés: -r~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 50 tabl. 7,80 Ft, 500 tabl. 53,60 Ft. 

SYNCUJ\IAR E. Gy. T. 
tabi. 

XVIII. 

Összetétel: 1 tabletta 2 mg 3-[((-(4'-nitrophenyl/-,8-acetyl
aethyl]-4-oxycumarint (aeenocoumarol) tartalmaz. 

Javallatok: 
Megelőzésre: 
a) rövid ideig tartó 

nagyobb sebészeti beavatkozás és műtétes szülés után 
általában az 5-6, naptól kezdve. 

b) hosszú ideig tartó 
rheumús szivbetegségek (kivéve endocarditis lenta 
esetét), stenosis ost. ven. sin., sűlyos és halmozott an
gina pectoris (thrombosis prophylaxisaképpen), myo
cardialis infarctus (coronaria thrombosis) után, arte
riás keringési zavar, idiopathiás faruiliaris thrombosis
hajlam, embolia-hajlaru esetén. Ha a felsorolt sziv
elváltozások pitvari fibrillatióval társulnak, a prophy
laxis különösen javallt. 

Therapiás alkafnia:zdsra: 
thrombophlebitis, phlebothrombosis, arteriás thrombosis, 
e1nboliák esetén. 

Ellenja\'allatok: Haemorrhagiás diathesis, haematológiai 
rendszerbetegségek, veseelégtelenség, súlyos májártalom, 
extrem hypertcnsio (200 Hgmrn-en felül), endocarditis 
lenta, acut bakteriális endoearditis, graviditas (p. partum, 
p. abortum - 8 nappal - és menstruatio alatt adható), 
gyomor- és bélrendszer fekélyei és rosszindulatú daganatai, 
tüdő és húgyutak rosszindulatú daganatai, tbc-s betegek 
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'\•érzési veszélye, retinopathíával járó diabetes, alkohol
abusus, táplálkozási zavarok, I{- és C-vitantinhiány, agy
és gerincvelő műtét utáni állapot, cachexia és a laborató
riumi ellenőrzés lehetőségének a hiánya. 

.Adagolás:, A .kez<;lés meginditása el?tt a :i:i-1~j~un,kció, és _vizc
letüledek vizsgálata, a prothromlnn-akt1Y1tas es vercsoport 
nieghatározása, valamint, ha idő van rá, a széklet \Vcber
vizsgálata szükséges, Az adagolás mindig individuális. 
A napi adagot lehetőleg egyszerre, azonos időben (pl. 
14,00 órakor) ke!l bevenni. Első napi adagja 4-$_, talll. 
(8-16 mg), Továbbiakban a prothrombin aktivitás n1éJ'
tékétől ftiggően kell az adagot csökkenteni, míg el nem 
érjük az optimális 20-30% körüli prothrombin aktivitást 
Quick egyszakaszos módszerrel, pla::.mal1igításos eljárással 
értékelve. Fenntartó adagja általában %-3 tabl. /die. 
A prothrombin-activitást 20 % alá lchetéíleg ne csökkent
sük. Kórházban az optimális prothrombin-aktivitás eléré
séig naponta, 1najd másnaponta és végül, ha az nagyobb 
ingadozást nem mutat, hetenként egyszer vagy kétszer 
végezzük a vizsgálatot. ·vizeletilledék vizsgálat kezdetben 
naponta, később hetente egy-kétszer szükséges (mikro
haematnria !). I-Iosszan tartó kezelés esetén, nagyobb 
ingadozás nélküli prothron1bin-alüivitás kórházi beállilása 
után, együttműködésre alkalmas járóbetegeknél, elegendő a 
prothrombin-activitást hetenként, kéthetenként, a vizelet
iUedék vizsgálatát hetenként elvégezni, de fel kell világosí
tani a betegeket arról, hogy új gyógyszerek- szedése, vagy 
a közbejött legenyhébb betegség is azonnali ellenőrzést te5z 
szükségessé. 
l(isfokú vérzés esetén állaláhan elegend6 az adagok át
n1eneti csökkentése, vagy egy-két napon át való kihagyása, 
s naponta 3 X 2 tabl. Rutascorbin adúsa. Sűlyosabh vérzés 
esetén, mely az előírt rendszabályok 1nellett (prothrombin 
aktivitás és vizeletüledék rendszeres ellenőrzése) alig for
dul elő, a l~ezelés beszüntetése, friss vér transfusio és i. ven 
vagy orális K,-vitamin adása szükséges. 

J\iegjegyzések: >!<Rendelése előtt rnérlegelni kell a nemkívá
natos következménvek lehetőségét (belső vérzések) ! -
SzTK terhére csak· abban az esetben rendelhető, ha az 
adott esetben a beteg gyógykezelését más - szabadon 
rendelhető - gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. 
A vényt két péld:á.nyban („misolat"-tal) kell kiállítani. 

Csomagolás: 50 tabl. 10,- Ft, 500 taJll. 65,- Ft. 

SYNTESTRIN K. Gy. XXXIV. 
drazsé, olajos inj. 1 és 5 mg 

Összetétel: 1 drazsé 1 m_g 4,4'-dioxy- rl:, f.l-diaethyl-stilben. 
diprop.-ot/ 
1 amp. (1 inl) 1, ill. 5 mg 4,4'-dioxy-oc, j'3-diaethyl-stilben. 
diprop.~ot tartahnaz. 

Jai'allatok: A petefészelc csökkent vagy hiányzó mliködésé
ből eredő genitalis megbetegedések (amenorrhoea, dys
menorrhoea, klh'U.ixos panaszok). és extragcnitalis meg
betegedések, bőr-, szem-, ízületi-, idegbetegségek. Prostat::i_
hypertrophia, prostatarák, ulcus ventriculi et duodeni, 
pcnisplasztikai műtétek (erectiogátlás). 
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Adag:uhis: Allalában naponta vagy m~sodnaponként 
a1npulla i. ;nusc., ill. naponta 1-3 drazse. 

?1iegjegyzés: + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. -
járati idő: 5 év. 

Csomagolás: 20 drazsé 4,50 Ft, 100 drazsé 11,20 Ft, 
b. 5x1 rnl arnp. 1 mg 8,40 Ft, b .. so·x 1 ml amp. 1 
84,- Ft, 
b. 5 x 1 ml arnp. 5 mg 9,50 Ft, 
b. 50x1 lni ainp. 5 ing 95,- Ft. 

SZAL!CILSA VAS kaucsuktapasz 
Összetétel: Kauesuktapasz (= acid. salie. 40%) min. 1,5 

100 c1n•-enként. 
Javallatok: Tylosis, clavus. 
Adauo!ás: A védögéz eltávolítása után megfelelő mcgi"ám;! 

darabot felragasztani. 
i\iegjeg;\'Zés: SzTl-{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 6 m x 9 cm 1,50 Ft, 1 m X 18 cm 19,40 Ft. 

TACHYDON Ch. 
cseppek 
Összetétel: 1 üveg (15 ml) növényi olajban oldott dihydro. 

tachysterin-t tartalmaz. 
Javallatok: Tetania · (postoperativ és idiopathiás formája is), 

hypocalcemia, impPtigo herpetoformis, ólom-mérgezés. 
E!lenjavnHatok: Rachitis következtében kifejlődött. tetania, 

osteumalacia, veseelégtelenség, phosphat retentm, mely 
alcalosissal és hypochloraemiával jár, 

Ada11olás: Csak a vér Ca-tartalmának ~llei;iőrzése mell~tt 
adagoihaló. Az alkalmazott adagot m1nd1g egyéne~_]{~n~ 
kell beállítanL Ha a vér Ca-lartalma 6-9 mg% _koruli, 
10-30 cseppel megfelelő hatás érhető el. 1-3 naprg, míj:í 
a hatás kifejlődése tart, nem célszerű az .adagot cmelru, 
Sürgős esetekben az adagot 2-3-szor napi 10-30 csepp. 
ben állapíthatjuk meg, majd a vér Ca-tartalmának emelke
dése után állítjuk be a fenntartó adagot. 

l-'i:egjeg:yzés; '1~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás; 15 ml üveg 43,00 Ft. 

Tru'INOCAIIBON E. Gy. T. 
tabi. 

XL. 

Összetétei: 1 tabl. 0,12 g carbo activ., 0,12 g alb. tann.-ot 
tartalmaz. 

Javallatok: :E-Iasmenés, mérgezéses és fertőzéses gyomor- és 
bélbánlahnak. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabl. 
l\iegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: b. 50 tabl. 8,70 Ft. 
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TARDYL E~; <f~.111.'" l 
tabi. ! . Í' 

!'~-~'\ Í'\/-1. 
összetétel:. 1. ta'hl. 0,0075 g -N.:.(2-dilnethyla1nino-l-propyl)

phenotluaz1n hydrochlor, 0,125 g o-;-phenyl- oc-aetllvl
glutarhnid, 0,125 g a1nylbarbitural.-ot tartalmaz. (Az am~'l
barbitw·al bélben oldódó granulatumban). 

Javallatok: Elalvási zavarok, korai ébredés és átalvási pana-
szok, továbbá nyugtatásra, _ 

Adagolás: Elalvási zavMok esetéhen 1-2 tabletta -egy órá
val a lefekvés előtt. - l{orai ébredés is átalvási panaszok
nál lefel{Vés előtt 1-2 tabletta. - _Nyugtaldsra felwő 
betegnél reggel és délben 1-1, lefekvés előtt 1-2 tabletta. 
- Tartós altatás céljára kezdő adagként 2, n1ajd hat órán
ként 1-1 tabletta, 

Il1egjegyzés: i!i SzTK terhére szabadon rendelhető. - l{öz
gyógyellátás terhére nein rendelhető. - Lejárati idő: 
2 év. 

Csomagolás: 20 tabi. 19,70 Ft, 100 tabl. 76,50 Ft. 

TAXIN E. Gy. T. 
tabi. 

XXIV. 

Összetétel: 1 tabl. 10 mg diacetyl-dioxyphenylisatint tartal-
maz. 

Javallat: Hashajtó. 
Adagolás: Yz-2 tabl. este lefekvés e1őtt. 
Aiegjeg)"·zés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: b, 10 tabl. 2,- Ft, b, 20 tabl. 4,- Ft. 

TEBAMINAL Ch. 
intestinosolvens drazsé 

XLVII. 

Összetétel: 1 drazsé 0,3 g acid. p-aminosal.-ot tartalmaz. 
Javallatok: A tubereulosis minden - pulm'.:lnális és extra

pulmonális - formája. Egyéb antituherkuloticumokkal 
(Isonicid, Strcptomycin) kombináltan adagolva a reziszten
cia fellépésének idejét az említett gyógyszerekkel szemben 
lényegesen késlelteti. 

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek: naponta 30-40 
drazsé (9-12 g) étkezés után. Amennyiben a beteg ennél 
többet (legalább napi 14 g-ot, kb. 50 drazsé) be tud venni, 
ez az antituberculotikus hatás lényeges fokozódásával 
jár. 
Gyermekek átlagos napi adagja: 6-9 éves korban 10-20 
drazsé (3-6 g), 9-12 éves korban 20-30 drazsé (6-
9 g). 
Legkedvezőbb terápiás hatás úgy érhető el, ha a beteg a 
napi adagot 3-4-szerre elosztva veszi be. 
Egyéb antituberculotieummal együttesen adagolva is a 
teljes terápiás adagot kell alkalmazni. 

liegjegyzések: Orvosi vényen Tebaminal intestinosolvens 
drazsé nem rendelhető. A járóbetegeknek Tebaminallal 
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történő kezelését az ilfotékes TBC-gondozó intézet végzi. 
LP,j:ír>1ti idi_i: 2 év, 

Csoma11o!Mi: 250 drazsé 47,- Ft. 

TEDAlll:'\AJA\ATRHiM Ch. 
tabi. 

XLVII''' ··:;;]' 
')~ 

Összr-tét11l: 1 tabl. 0,413 natr. p-aminosalic.-ot tartalmaz. ~f 
Ja\;lllllllok: .-\ tuberculosi~ 1ninden - úgy _pulmonális, mint-~.?.~. 

e_:o,.lraµul1nonális - for1nája. '·'±1 
Adauolús: lla a beteg áUapota különleges elbírálást nem'_::L: 

igényel, napont~ é1> test~u~ykg-onk_ént tJ,2 ~ p-aminosalicyI~s&i 
savnak niegkJclo mennyiseget kapJ01~, anu pl. egy ~O kg-os-,:_0,J 
átlagsulyu beteg esetében 40 tabi. AJánlutos a napi adagot. · 
3-4 órás idöközökben egyenletes részekre elosztva beye: ,„ 
tetni. lzonikotinsavhidrazid készítménnyel, vagy strepto-<i:: 
mycinnel adagolva is teljes terápiás dozist kell alka11nazni ·:-~ 
a rezisztencia veszélye miatt. >« 

Meyjeu~·zésel•: Orvosi vényen Tebaminal Natrium nem::;· 
rendclhctö. A járóbetegeknek Tebaruinallal történö kezelé'..)' 
sét az illetékes TBC-gondozó intézet végzi. - Lejárati idő::----, 
1 év. 

Csomagolás: 500 tabl. 93,80 Ft, 2500 tabi. 421,- Ft. 

TEDAlHNAI.•NATR!Uli 
infúziós oldal készíléséhez 

XLVII. 

összetétel: 1 üveg 24 g natr. p-aminosallc.-ot tartalmaz. 
JaVnll11fok: A tuberculosis minden - puhnonális és extra

pultnobális - formája. Tuberculosis miatt végzett 1nellkas
sebészeti beavatkozúsok elött és után. - Isonicid-, vagy 
Stre1)to1nvcin-rezisztencia, vagy an1lkor túlérzékenység I 
miatt az e1ulített gyógyszerek nagyobb mennyiségben nem ---, 
alkalmazhatók, továbbit az orálisan adott Tebaminal- 1 natriu1n csökkent tűrőképessége. i 

Adagolás: Az infuziós oldat elkészítése szobahőmérsékleten, .j 
minden esetben steril, pyrogenmentcs injekcióhoz való 
desztillált vízzel történjP.k, 500 ml desztillált víz hozzáadásá- ] 
val 4,8 %-os Tebaminal-natriu1n infú.ziós ohlatot kapunk, -1 
Az intravénás cseppinfúziós oldat átlagos adagja általaban 
heti 3-5 x 500 ml. Jó tűrőképesség esetén az oldatot igen,:, 
lassan a cubitalis vénába infundáljuk olyan percenkénti ! 
cseppszáffilnal (kb. 35-40 csepp), hogy az 500 ml oldat 1 
infundálása legalább 4 órán át tartson. Az oldat beáram· 
lásának egyenletességét - az infúzió egész tartama alatt - 1, 

állandóan ellenőrizzük ! 
Az oldat elkészítésénél az a~zeptikus körülményekre 
szigorú.an ügvelni kell. Jó türöképesség esetén a kész 
oldatot haladéktalanul fel kell használni. 

Aieyjegyzések: Orvosi vényen nem rendelhető. - Lejárati 
idö: 2 év. 

Csomagolás: 24 g por üvegben 81,60 Ft. 
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'.[ENSATRIN K. Gy. 
tabi. 

XVI. 

összt>fétf'I: 1 tabi. 0,25 mg protoveratrin A és B alkaloidát 
tartulmaz. 

Javalletoli_: C<'ntrálfa és nenrogén eredetű h;irpertonia, peri· 
féri:'is érh:'intahnak, Raynnurt-kór, thromboan1diti:> oblite· 
rans, clnudí<"11lio intermil:lens. TP.rheiisfogi toxicosis, f'<"lamp· 
sia és rohamszerű agyi tünetekkel járó vérnyomú~en1elke
dés. 

EUN?j8\'allatok: Súlyos arterioselerosls, agyi és coronaria· 
selerosis. tigyvérz11s és agythr01nhosis utftni állnpot, stHyo
sabb vesekomplikár:iók, nraen1iás Hinr>tck. f>ig-italis \·agy 
strophantin adásával együtt ugynnazon a nflpon nem ad
ható. Ellenjavallt to_vábhá nagyobbfok(J bradyeardiánill. 

Adngolái;: Egyéni, ReáIJíttisa inkáhb intézetlwn történjék. 
Ajánlható napi adag szükség szerint 4-6-8 tabletta 
kúraszerii adaiiohísban. A szer mindig é!l1ezés utfln, eset
leg néhriny darab keksz fogyasztása után veendő be. 
2 tahlrtta egyszerre is adható, de inkább a kora reggeli 
órákban és este, amikor a beteg otthon tartózkodik, vagy 
ágyban fekszik. Érzékeny gyomn~ egyéneknél cfolszerű az 
adagolflst idiiközönként, néhány napra szüneteltetni, majd 
fenntartó adagolással folytatni a kú.rát. 

Ml'g!euyzés: + + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 25 tabi. 6,30 Ft, 250 tabi. 24,30 Ft. 

TETRACAIN E. Gy. T. 
tabi. 

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g tetracain.-ot tartalmaz. 
JR\-'ttllat: Felületi érzéstelenités. 

VIII. 

Adagolás: Orr-gége: 1-2 %-os vizes oldatból ecsetelésre 
vagy sprayben; legfeljebb 4, ill.2ml használható egyszerre. 
Szemészet: 14-1 %-os vizes oldat, 0,2 %-os kenőcs. Uroló
gia: 0,1-2%-os vizes oldat. Csak adrenalinnal együtt 
használható, ezért 100 ml oldathoz 10-15 csepp Tono
genoldatot adunk. A kéksziníi tablettákból készült oldatot 
befe<"skendezni nem szabad/ 

liegJl:"!J\'zés: + + SzaJ{rendelések a pro ambulantia szerekre 
meghatározott módon szerezhetik be. 

Csomagolás: 10 tabl. 14,30 Ft. 

TETRACOR Ch. 
inj., cseppek 

XIII. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml. 5 ml) ml-enként 0,1 pentametha
zol.-ot, 
1 üveg (25, ill. 100 g) 2,5 ,ill. 10 g pentamethazol.-ot tartal
maz. 

Je.vallutok: Collapsus, toxikus vérnyomásesés, hypotonia, 
akut szlvgyeng:eség, narkózis szívszövödmé111·ei, digi
taliszkúra alátámasztásár!l, Rltatószer-mérp:ezé-s, fenyeget6 
Iégzésbénu_lás, bronchopneumonia, schizophrenia és dep
ressiók görcskezelése, nitritoid crlsis. 
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Adagolás: Naponta 3-szor 20-40 csepp, 1 amp. 
sztikség esetén i. ffillSC., i. ven. lassan. 

l\Icgjegyzés: + SzTK terhére szabadon rendelhető, 
Csomagolás: b. 5x1 tnl amp, 9,10 Ft, b. 50x1 ml aJÍlp. 

91,- Ft, b. 5 x 5 1nl an1p. 24,90 Ft, 
b. 1 üveg (25 g) 14,- Ft, b, 1 üveg (100 g) 56,- Ft. 

TETRACOR•EPHERIT Ch. 
inj., csepp 

XIII. 

Összetétel: 1 ainp. (1 ml) 0,1 g pentamcU1azol., 0,15 g cphedr 
hydrochlor.-ot, • 
1 üveg (10 1~, ill. 100 g) 1, ill. 10 g pentarnethazol., 0 15 ill 
1,5 g ephedr, hydrochlor.-ot tartalmaz, ' ' ·, 

Javallatok: Asthm:i bronchiale, cmphysema, tüdő-tb~;: 
altatószerm~rgezés, collapsus, műtéti shock, szívblock::

Jiegjegyzés: >I~ SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 üveg (10 g) 8,60 Ft, 1 üveg (100 g) 51,80 Ft 

b. 5 X 1 ml amp., 9,10 Ft. ' 

TETRACOR ~ NEOCOD Ch. 
csepp 

XIII. 

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 1,0 g penta1nethazol., 0,1 g di
hydrocod. bitart.-ot tartalm'.l.Z. 

Javallatok: Bronchopneum'Jnia, akut bronchitis, asthma 
bronchiale, pertussis, tracheobronchialis adenopathia, 
stenocardia, mellkasi műtétek utáni ingerköhögés, tbc. 

Adagolás: Naponta 3-szor 10-20 csepp. Gyermekeknek 
2-3-szor naponta 5 csepp. 

l\:legjegyzés: + + SzTI{ terhére szabadon rendelhetö. 
Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 12,40 Ft. 

TETRANR Ch. 
drazsé 

XLVII. 

Összetétel: 1 drazsé 270 mg oxytetracyclin„ 1,50 mg aneurin, 
hydrochlor „ 2,50 mg riboflavin,, 0,50 mg pyrodoxin, 
hydrochlor., 25 mg nicotamid.-ot tartalmaz. 

Javallatok: PenicUiin-resistens coccus-fertőzések, primür' 
atípusos (virus) pneumonia, pertussis, anthrax, aktinomy
kosis, typhus cxanthematicus, a húgyutak coli fertőzése, 
lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale, bru
cellosis, tularaemia. - Rendelése előtt mérlegelni kell a 
nemlrívánalos következmények lehetőségét és kockázatát 
(rezistens törzse/;_ keletkezése, mycosis-veszély) ! 

Adagolás: Felnőtteknek naponta 8 drazsé 6 óránként adott 
egyenlő rCszletekben. Az adagolást általában a leláztalano
dást követő 48 órán át is ajánlatos folytatni. Gyern1ek
gyógyászati céh·a Tetrinfan port alkalmazunk. Egyéb
ként a Tetran B drazsé gyermekadagja napi 20-40 mg/kg. 

Megjegyzések: •I< SzTI{ terhére csak abban az esetben, ren
delhető, ha egyéb antibiotícum alkalmazása nem járt 
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me"felelő eredlnénnyel, illetőleg a kitenyésztett kórokozó 
határozott oxytetracyclin érzékenységet mutat. A vényt 
kél péld,rinyban („mrisolat"-tal) kell kiállítani. - Lejárati 
ídő: 2 cv. 

csontagohis: 16 drazsé 70,40 Ft, 100 drazsé 440,- Pt. 

rJl'fll.A~ ~h.. . 
intra\enas inJ. és int1·avénás inj. 

XLVII. 
g~rern1ckeknek 

összetétel: 1 üveg 250 mg oxytetracyclin. hydrochlor. 
(pvrrolidinomethyl-oxytetracyclin alakjában), 110 mg ac. 
asCorb.-ot és 1 amp. oldószer 10 ml aqu. dest. pro inj.-t, 
1 üveg gyern1ekeknek 100 mg oxytctracyclin, hydrochlor. 
(pyrrrolidinomethyl~oxytctracyclin alakjtlban), 43 mg ac. 
ascorb.Mot és 1 amp. oldószer 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tar
talmaz. 

Javallatok: 11indcn olyan fertőzés, amelynél a kórokozó 
o:xytetracyclinre érzékeny s magas vérszint elérése a cél. -
Belgyógyúszatban: Atípusos (Yirus) pneumonia, bronchi
tis, bronchiectasia, pleura empyema, szeptikus állapot, 
cholangitis, cholecystitis, bakteriális endocarditis, enteri
tis, meningitis, thrombophlebitis, actinon1ycosis, ornitho
sis, leptospirosis, an thrax rickettsiosis. Sebészetben: 
Nyílt sebek és sebferlőzések, gázgangraena, abscessus, 
phlegmone, pcritonitis, osteomyelitis, továbbá fertőzés
megelőzés műtét előtt Cs után, - Gyermekm16gyászatban: 
Pertussis, Pfeiffer-féle mirigyláz. - u-rológiában: Pyelo
nephritis, cystitis, urethritis, prostatitis. - ]\lőgyóggászat
ban: Adnexitis, paramethritis, mastitis, lázas abortus, -
Bőrgyóggásza.tban: Penicillin-rezisztens törzs okozta go
norrhoea, furunculosis, erysipehis, dermatitis herpetifo~
nlis, impetigo, - Orr-, fül-, gégészetben: Ottitis media 
acuta, tnastoiditis, otogen meningitis, sinusitis, tonsilláris 
és retropharingeális tályog, pharingitis. - Rendelése előtt 
mérlegelni kell a nemkívánatos kőuetkezmények_ lehetőségét 
és !wckázalcit (rezisztens törzsek keletkezése, mycosis-ve
szély) ! 

Adagolás: Felnőtteknek általában naponta 2 amp. ( á 250 mg), 
Gycnnekeknek általában napi 1 amp. (ó. 100 mg). Ez az 
adag súlyos esetekben (szeptikus állapot) mind a felnőt
teknél, mind a gyermekeknél fokozható. Gyermekek átla
gos napi adagja 10 rng ftestsúlykg, Csecsemőknek és kis
gyermelrnknek 3 Cves korig napi 1 ampullánál (100 mg) 
többet ne adagoljunk. - Esetleges allergiás tünetek fel
léptekor antihisztamint kell adni, - A feloldott hatóanyag 
közvetlenül a vénába fecskendezhető. Az intravénás be
fecskendezés időtartama 1 perc. Amennyiben valantilyen 
okból a betegnél infuziós oldat all;aJmazása szükséges, úgy 
a Tetran intravCntls inj. oldatát az infuziós oldathoz is 
elegyíthetjük. Alkalmazható a készítn1ény intramuszku
lárisan, intrapleurálisan, intraperitoneálisan és intraartiku
lárisan is. A Tetran intravénás inj.-val azonnal igen magas 
szérumszintet érhetünk el a fiziológiás bélflóra károsítása 
nélkül. - A porainpullát hűvös helyen kell tárolni. A szoba
hőmérsékleten tartott kész oldatot fél órán belül, a hűtő
szekrényben tároltat pedig 24 órán belül használjuk fel. 
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lif Pgjrgrzé!il'k: >I~ SzTK tf'rhére csak ahba.n az esetben 
delliclű, frn egyéb antihiutu~um ~lkalrnazasa nc111 júrt 
felelő ered111énnyt>l. _ilktiil~·g a kitenyésztett kórol•ozó h 
rozo~I oxytt•lracrdm „érzekcnység_e_t :nutut, A uhim 
fe!~~uyban 1„mwsolal -tal1 kell k,talhtwti. - Lejáruu 

1 
Cso1!1111~o~ás: 3 x ?~O mg és 3x10 ml ·oldószer 38 -o 

:l::i ,.,J.>O mg_és 2JX IU ml oldószer '277 - Fl· ,:> 
~ _x 1yu ing es .. 1 x 5 n1I oldószer 27 70 'Ft· »5 x 100 <; 
2u x ::> ntl oldoszcr 2UU, - Ft, ' ' - mg ·é& 

TETRAN Ch. 
szemkenőcs XLV. 

Ös:~;~~\~111'. 12~ ~~~~~i~S 1'f~~;~5k~~i~~~:~~cycliu, hydrochlor.-Ot 

.Jara~~t: .. Trachmna, azonkívül follicularis conjunetivitis 
er ozcst;s cre<;1e.tt1 corrjun('tivilis és Llcpharitis pyoderma: 

eccema unpetiginosum, folliculitis palpebraruill. 
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.AdnuoUis: Tracl1om:'i.n:'IT n~ponh1 3-5-.ször,„e~·{ih <'S('tl'khen 
n<"lponh1 1-3-szor fclkenunk borsónyi kenucsot a kezelendö 
fciilletre. 

Aie1JJf'íl~·:>,:és.~k: + SzTI{ terhére szabadon rendelhető, _ Le
járati ido: 2 év. 

csomauo.Jás: 1 tubus (5 g) 5,80 Ft. 

'.f)l'l'R!~N - ffiDilOCORTISOl'i Ch. 
kenocs 

XLIV. 

ös":r.l'trfd: 1 tuhus (5 g) 0.0.') g hydror.ortison. acl"t ., 0,1.'i g 
oxytf'lr::i:P~'elin. hydrof'l1lor.-ot tm·tnlnrnz. 1 tuhus 11.'i g) 
hflrornszoros mennyiségeket tartahuaz vazelin lípusú kenöcsm 
ben. 

Ja\'nllatnk: Irrit:í.!t impctigo contagiosa, ('.0Ccogen pc·zrma, 
fofliculitis harhaf', ek!hyma, músodlag:osan fert()zött 
eccema, t1Hgranulftló uk.us eruris. 

Alk11!nmzá,;: A fl:>rtözi\ft h•riilet mPgtiszt1tnsa. [1örkös fe!
rak6dú~ok é" a fnlyf1m:1to! borító hámfrd{i! ('ltúvolitása 
utnn µ!'iz-Taro~ kötés, n1ely szükség szerint naponta 1~2-
szer v{tltanció. 

El1Pnj11xallnt: Minthogy a h~'droP.ortison a s::irjn.(b;iíst gá
tolja, r('nyh!'in granuláló folyamatra hosszabb ideig nem 
alk11lmi:ozható. 

J\Irgjf'fJ~·ziii;;1•k: + SzTK terhére szakrenrielések i;;znhi:idon 
rendelhPtik. Egyéh ese1hen CSflk szi:ikrende-Jés ffrkviitwtrg
gyógyintézet) javaslatára rendrlhf'tő a jav:-islnfhnn mPg
haUirozott i1Wtartam1~ gyógykezelésre. ~ h:iizgyógyeJlátás 
terhére ne1n rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 

Csamagolás: 1 tubus 5 g 23,- Ft, 1 tubus 15 g 59,- Ft. 

TETRAXAN Ch. 
tabl. 

XLVI. 

Összpt('[tel: 1 tab1. 0,15 mg xanthacridin., 3,5 mg oxytPtra
cyclin. hydrochlor„ 21,35 mg acid. bor., 25 mi natr. 
chlor.-t tartalmaz. 

Javallatok: Szájüreg és garat, továbbá fertőzött sebt>-k, test
üregek öblítése; sértilések esetéhen profi!aktikusan. Ve
gyes fertőzésű dermatitis<'k, conjunctivilisek, keratitis, 
vulvitis, vaginitis és trkhomonas okoztri vi:og-initisek ke.ze
lésére, - tamponok, compressek készttésére. 

Adt1nolás: Csak kíilstileges haszn:Hatr11 ~ 10 ml desztillált 
(fe-lfíízött) vízben 1 tablr-ttát feloldunk. A kezelést Tr-tra· 
xan-nal 5-6 napon hí! ne fol~·hissuk, Injekció készíté~ére, 
perorális használatra nem alkahm-is. 

MeuJl'!l)'zf.sek: + SzTK terhére szabadon rendelhető. - Le
járati idő: 2 év, 

Csomuuulás: h. 20 tabi. 4,30 l"t~ 1Q.O tabi .. 14,_SQ F~. 
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TETRINFAN Ch. 
por 

összetétel: 1 g (por) 0,10 g oxytetracyclin., 0,0006 g anéu · 
hvdroclllor., 0,001 g riboflav., 0,0002 g pyridox. hydr 
0;01 g nicotamid.-ot tarlaln1az, 

J"a\•a!Jatoki Penicillin resistens coccus-feriőzések, prima_ 
atipusos (virus) pneumonia, pertussis, scarlat, antll!'ax·'.
acUnomycosis, typhus cxanthernaticus. A húgyutak c

0
ij 

fertőzése, lymphogranuloma venereum, granuloma ingur.;; 
nale, brucellosis, valainint tuiaraemia. - Ritkán hasmenés·-· 
hányinger„ viszketés, stom:üitis léphet fel m31Jéktünetkén~ 

2 ezek a túnctek a gyógyszer elhagyásával megSzűnnek .- · 
A gyógyszer iránt érzékeny betegeknek ajanlatos a készít~ ;~.f .... ·.f .. i.·.' 
ményt hideg tejben elkeverve adni. - Rendelése előtt 11 
mérlegelni kell a nemkívánatos kóvelkczmények lehelőségét:·:7 
és kockázatát (rezisztens törzsek f;_eletkezése, mycosis-veszély)J'::{:;: 

.,.'idagolás: Naponta 4-szer, hatórás időközben, 10 testsúly •. :.:[ti 
kg-onként 1-2 adagoló kanállal (0,5 g-os) folyadékban el- .. i 
keverve. Az adagolást általában a láz megszűnését követő " 
48 órán át ajánlatos folytatni. „ 

!Iegjegyzések: ~r· SzTI{ terhére csak 12 éven aluli gyerme- :·:.· 
kek részére rendelhető abban az esetben, ha egyéb anti. 
bioticum alkalmazása ne1n járt megfelelő eredménnyel, 
illetőleg a kitenyésztett kórokozó határozott oxytetracyc
lin érzékenységet mutat. A vényt kél példányban („máso
lat''-tal) l<'cll kiálliíani. - Lejárati idő: 2 éY. 

Csomauoliis: 20 g-os doboz 36,60 Ft, 10 g-os doboz 73,20 Ft. 

THEOBROMil'iUltI NATRIU!II SAUCYUCUM XVI. 
intestinosolvens drazsé E. Gy. T. 

Összetétel: 1 drazsé 0,5 g theobr. natr. sa.lic.-ot tartalmaz, 
Javallatok: Arteriosclerosis, hypcrtonia, vize lethajtás. 
Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
J\legjegrzés: SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Cso1nagolás: 20 alkalisolv. drazsé 10,60 Ft. 

THIOSEPT B. 
kenőcs XLIV. 

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g nm1non. bitumensulfon., 2 g 
zinc, oxyd.-ot tartal1naz, vazelin típusű kenőcsben. 

JavaHatok: Gyulladásos beszíirödéssel és· viszketéssel járó 
bőrelváltozások, heveny és idült eecema pernio, congela
tio, dccubitus. 

Adagolás: Kuboleg, 

1\Iegjegyzés: SzTK terhére csak abban az esetben rendel
heto, ha az adott esetben a beteg g:yógykczelesét más 
- szabadon rendelheto - g~ogyszcr ;megfelelően nem 
biztosítana. 

Csomagolás; 1 tubus (20 g) 11,30 Ft, 

' 

XVIII. MBOl,·ORT K. Gy. 
:rII~~' CoE és 2000 CoE . 

8 . 00 CoE thrombin. lyophrl.-ot> 
,~ tétel: 1 ~mp. I. 800, 1.111. 

2
5° ml) 8 ill. 20 ing calc. chlor· 

ussze oldoszer II. (2, 11 • ' 1 aIDP· z 
sicc.-ot tartalma '. i kiseres és hajszáleres vér;;ések 

J vallatok: Bales~t1 és.m~~ét 'o-yászati vérzések csillapitása. 
~sillapíiása. Fogasza~~á_ n,?ffY~Üdővérzés esetén 2-4 %-os 
pecsételő ;ragftl :ztfiz~'N:aCI-ban) inhaláltatása. . 
Thro:rnbof01t-o a . . öbbszöri rövid tamponálas 

,\dagolús_: ?sat~e;Jin~e:~l!~~s·zJi.i hosszű ideig tartó .. _ 
eredmenJese • , szabadon rendelheto. -
e jegyzések: >l"' SzTI{ ter~~~tia szerekre meghatározott 

~I 592akfendelések 8;, prbo ~~n]ckció céljára nem all{almaz· 
ódon szerezhet\K e. , 

in . LeJ'á.rati idő: 2 ev. 11 
}lato. - I 800 COE + 3X2 ml amp. · 

Csowauolás: 3x1 amp. 1· 800 CoE + 50 x 2 ml a1np. II. 
32,SO Ft, 50 x 1 amp. · _ 

517,- Ft, I 2000 CoE + 3 x 5 ml amp. II. o~30 ~· 
3Xl amp. ,· oooo CoE + 50x5 ml amp. II. 91 ,- , soxl amp. · -

XXXII. 
T!IYREO!DEA K. Gy. e III 0 125 g 

drazsé I 0,025 g, II 0,070 g és ' . . . 
0 02_ 0 075 ill. 0,125 g thyreo1d. s1cc.-t 

összetétel:} drazs~ 1 •0 25 di,g) t'.arta!n1az. . . 
(= J 0,0<:>, 0,15, il · ' 1 . gl th"eoideae cretuusmus, 

l · t hypop as1a · • ' t. Jal'allatok: Ap mna e kkori fejlődési zavarok, nephro icus mvxoederrm, gyerine 
oe.demák, adipositas. .d a P die kis adaggal 

Adagolás: 0,075-0,5 ! g tR7eIJ,?! e Áll~dó 'orvosi ellen
kezdve, „ fokozatosan er~::1~eoidis~us !) • 
őrzés szukséges (hyp ) - ab don rendelhető. - Le· 

l\iegjeg~·z.és_: + _szTK terhére"-' sz a · 
járati ido: 4 ev. . 

0 095 g 5 _ Ft, 100 drazsé I. 

cs3~02~o~ás:-5it~~go:dl~Jéit Oi8ii5'd~~~é4~I~~.075 g 9,30 
50 drazsé II. 0,0' "' ... ' 3o 'go Ft 
Ft, 500 drazsé II. q_,oi5 5g70 Ft io'o drazsé III. 0,125 g 
50 drazsé III. 0,~20 Ig 0 i 9- g 3'3 90 Ft. 
9,90 Ft, 500 drazse II • • _;:i ' 

TIM!DON E. Gy. 
tabl., zselé 

T. XX\TII. 

Összetétel: 1 tabl. 0,006 g cetyl-pyridinium-brom.-ot (min. 

95o/o), 50 ) 0 2 g cetyI-p-yridinium-brom. (min. 
1 tubus zselé <. g .• 01 g chiriin. hydrochlor„ 0,6 g 
95,%), o.~ g ,"','d·,.1,a~~· lc'mosható kenőcsben. ac1d. borrc.-o ar ' 

Ja\7allat: Anticoucipiens. 
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M_eg.JArJ}'zlÍsrk: -r~ Kü!söleg. - SzTI<: és közgyógyellátás 
here nem rendelhctu. 

Csornanofüs: 15 tabJ. 4,50 Ft, 
1 tubus csővel 15,90 Ft, csö nélkül 7,50 Ft, 

TOFAMID K. Gy. 
tabl. 

Összrtr\tt'I: 1 tahi o ')3 a am"d \' 
tartulrnaz. ' •- "' 1 azoph„ 0,25 g aciphenochin ::,~.'.•· 

· ··ot 
Juvalla1ok: Fájdalo1n- és ldzcsillapító . 
Ada11ohís: Naponta 3-4 x 1-2 tahl.. 
MeflJ"flrzPsPlt: -r~ SzTI< tf'rh 

10 tHb!. orvosi vény nc'lkiil i;r!~fa~fJ~1?1~don rendelhető. 
Csomagolás: b. 20 tabL 16,.SU Ft, b, 100 t~bl. 84,- Ft. 

[l 
i! 
ZI 
11 

XV!, ... · •.. , 
Ös!lzl'tr\lt>I: 1 11 mp. (l ml) 0 0 . 

Í ~.ah!. 10,2 g) 0,02fi g fofa;olin gh~~lnz,7I1m. hydrochlor.-ot,, 
uveg 00 mlJ 1 g tolazolin hvdr"oc1~7~r1 <Jr.-t, 

Java_llntnk: Funrfinndlis iiPrt>dP~i z v .: -ot ta_rtalmaz, J 

TOL,~ZOUJ\' E. Gy. T. 
InJ„ Labl., oldat 

mrnt acroc:vanosis, di!{itus mor{ 1.1 aroli.. ang1ospasmusok 
aci·oparn<>sthesiák a kliinakt . ·•

1 
Ra:.'naur:l-kór, migrain,' 

meg/1('[1'.(}f'riések: end:'lrteriifis ~~~'." l>l_~·- Orga_nikus vérNNny
sderotil~us. kC'ring~si zriva;ok k1i1:11t1s. ob~1frrans, rirterio
cercl?ral1s 1schaemia (embolia l'. _ vé1.e~f'!:J~'ck, rmho!iái, 
pern1ók, gangraenás arteriosrl . ~e/m. -~ZO/Ji'fknrfJ.widrísok• 
ukus cruris, dC'cuhitus, chr~~~~~ls s„d~~ih~tes: ulcera!iók: 
ross:-:ul .granulálódö sehek. Hl. _k_ts koror:nagy1 g~·ulladás 
Irering~si z.rwnrrik n stemeken:m~t1s at~ophu·H'.JS. (h:aena. _: 
t1v eh'.~!to~.rísai, c~·stoid ma~ulao~~~' us or,.;1cus degPnPra
~~~-~m!lJH, uvegtesti és szaruhá.rtya h~:ri·t'" ~~t._ centraUs 
e n e/J erosiói lziih'ti ~ 1 .fl y, 1r1t1s, i:i szem 

c.hronikus lzületi és izomrh 8 ~ reumns meghPtrgedé.~ek: 
tis senilis. eumat1smus, neuralgiák. Coxi-
A gyomurműködés vizsgálatához savké ~ 

Ell~njavaflalok: Sólvö!':abb coron . pzoként. 
hs . decompensatio", collnpsus rni:il· megbetegedés, carrfia
activ_ tuberculotikus folyamatol~~J run, ulcus ventriculi, 

Adnnolmi: EUís:i:ör kisebb adaa 1 , 
érzékenysé"e és a me"fel l*"ornt alm1bnazunk Ps a beteg 
vel e1neuuk a~okat. ini;k~~i!.~~Jt'h~tfl.s figyekmlwvételé
cut„ 1 %-3 i. niusc ain) S· naponta 3-6 ainp, s 
conjun~tiválisnn ált~lflhd~ ·3zcTt~ZE't1 feihasznítlás csf'téÜ 
3 x 1-2 cseppet adagolunk. Yo-os oldatból naponta 

iiegJ<>gyzós: + SzTK terhére szabadon 
CsomanoMs: lO X 1 1 rendelhető. 

43,80 Ft, m a.mp. 13,IO Ft, 50x 1 ml amp. 
40 tabl. 11,20 Ft, 250 tabi 56 BO Ft 
oldat 10 ml 9,70 Ft, • " • 
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roNADRIN K. Gy. 
old. 

xvn. 

ös:s:rí'tríf•I: 1 üveg (10 ml, ill. 100 nli) 0,2, ill. 2,0 g 2-heptyl
amin. sulf.-ot tartalinaz. 

Jt1\'al111tnl•: Az orrnyfl.llrnhártya duzzadásával járó allergiás 
és fertözéses rhinitisek, sinusitissl'l és s<>ptum dcviatióval 
kiipcsolalos nasa\is dugufosok. Szénanálha. 

Aduuoll:í!<.: f{iil~öleg. Naponta 3-4-szer 5-10· csé-ppet az 
orniyi!a'iha csep1ienteni. 

!\li·uji'UYZ~;<: + SzT!< . tf>rhérf' s:r.nbndon rendelht•tő. 
Hl lll! orvusl vény nr'llnll 1;. kiadh;-i\Ö. 

Cso1uayolás: 1 üveg (lU rnl) 5, -· Ft_, I üveg (100 ml) 2U.50 Ft 

roXOGEN K. Gy. 
inj„ old. 

xv. 

öss:u•!l"H•l: 1 amp. (1 ml) 1 mg adrenal. h:vrlroel1lor.-ot, 
1 l!Vtlg i5, 15, 30 ml) 5, 15, Hl. 30 ing adrenal. hydrochlor.-ot 
tart.ahnaz. 

Ja,•all1uuln Inj.: Collapsus és periferiás k{'rlngési gyenge
iség, perífériá.s ker!ngéisi hénulás, szíyhén11lrls, szívgyenge
ség, slwck, vago\011iás és allergiás l..Jelegségek, a műtéti 
t('rület vértekní\é;.e. 
Old.: Orrk11gylük duzz;:id:~sfl, OlTYérzések, heveny nátha, 
orrm('l\/<kun•µ;-g~·ullndúsok, con,iunctiYitís. gla11korn11, gyu
m<ll'vérz&s, hólvagvér,i;ése!i lwz(•lésére lukálbiin, astl1ma 
bronchhoile esr:itéo i.nltal:ít-ioLan. TO.dúvérzésben adni 
tilos ! 

Arlnuohí~:. Nr:ponta 2-3-szor 0,3-0,5 ml s. cnt., i. musc., 
0,05- U,1 1111 i. ven„ \'égveszély esl:'tén intra("ar<lialisan, 
Noponta 3-szor 2-20 csepp per os, ill. elpol"iasztva. 

l\leujf'!J)·zésl'k: lnj. ·I~ +. ol<iat + SzT!( terhére szabadon 
rcndt--lhetők. - Lej:írati idö: 3 év, 

Csomaoolris: b. 5x1 ·ml amp. 7,30 Ft, b, 50xt ml amp. 
73 - Ft 
h. '1 üveg' (5 ml) 2,40 Ft, h. 1 üveg (10 ml) 4,80 Ft. 

'fRl)\SEPTYL Ch. 
tabi. 

XLVII. 

Öss2:et€tcl: 1 tabl. 0,04 g 3-sulfanilamido-6-metoxypy-ridazin., 
0,167 g sulfadimethylpyrim., 0,167 g p-amin<!benzolsulion
thiccorbainid.+t tartahnaz. 

Ja\'al!atoJ{l A sulfonamid kezel&s minrlen javallata. Staphylo-, 
strep1o-, prn•u1nu-, meningo- és gonococcus illtal okozott 
fertfJzéseJ{, léµ;úti fert6zések cbronchilis, bronchiektasia, 
brond1op1wun1onia stb.), a húgyutak coli fertözése ( cysti
tis, pyelitis, pyelonephritis stb.), dysentcria, chulecystitis, 
sep~is stb. eseteiben egymagában vagy szük~égszerűen 
an1 illiotikun1okkal együtt. tlfegl\isérelhctő ly1npho
gra.nu!omH vcnerum, actinomycosis, oeden1a malignum 
esetében aIJ.tibiotikumokkal együtt adagolva, 
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Ailngolás: Az első napi kezdő adag felnőtteknek 3 X 4 
' tabletta. majd a második naptól kezdve 6 óránként 2 

letta. Ezt a kezelést legalább 2-3 napig, súlyos esete 
4-6 napig folytatjuk. Gyer1nckck első napi kezdő a 
az-életkornak és a testsü!ynak megfelelően arán:vos 
vesebh, .általában a felnőtt adagok ~ - %- % részét 
ják. A mjsodik naptól kezdve 6 Óránként :z el „ 
ada~nak % részét adjuk, legalább két na . so ,na 
fer~ozésben a láz megszűnte után is még 2 P 0f! at. _Sulyo8' 
goIJuk '.3tkcz:s után, bőséges folyadék fogya~tá~s~~g acta~;'C)i 

!\.IegJeo;rz?s: ~_._„ SzTI{ terhére szabadon rendelhetö. ~-' 
Csomagofas: b. 24- tabl, 13,50 Ft, 250 tabI. 122,30 Ft, :~, 

TRIFAVIT K. Gv 
i_nj. ~ · 

j 

'! xxxr;xrx.J 
Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 1000 S4.:: 

factort tartarrU'.lZ. Y cyanocobaiamin III~as 
1 Ja\'allatok: SúlvOs id g, d . . "') 

funicularis) jáfó ana~i~f~ sz:r~ _elv_alto:z:ásokkal (myelosis 1 

neuralgiák, alkoholos és P~1. ~eiosa, Tr1ge1ninus és' egyéb -'j 
Z?oster, izomatrophiás és diI~tr~tp~s~~ ~e,ura_lgiák, herpes 11 
v1rusbctegségek osteoartl . . . .uas {Orkepek, neutro -· 
kísérő tünetek ~nyhíl,éséreiriys ~s os~e?porosis esetén ~ :.f 

Rendelése elől[ mérle el; ."i:us iepahüs_ u.táni állapotok 
mények lehetőségN es ·iroc~i, k~Z~ a nemkwanatos kővetkez~ 
]Joesis_re hatalmiis inyert fele~zt~e~) ! (alkalmazása a haemo-

Adagolas: Hetenként 2-3 . 
át, majd az ada ol' . h X~ ampulla 1, musc. 1-2 héte 
Trigeminus 'és e ~ 'bast eb !, ampullára csökkenthet'ükn 
radiculitis escté!J;: n~;~~~lgi~tk, vaiarni~t infekciós rt1y~ 
~egszü,néséig, azután más~d am11élia 1, m. a fájdalom 
l1eten at. Ha a napon1a ad nap_?n nt 1 ampulla. 4-5 
alkalmazásóYal a fá"d 1 ott, ossze_sen 10-15 ampulla 
vaI a kezelést nem fJl~~Wkem szíin1k meg, Trifavit inj.~ 

11.fegjeg~·zések: '".f< SzTI{. terh .. 

Adagolás: Egyéní, a beteg áliapotától és egyéni reagáló~ 
Ju~pességétöl függ, Napi átlagos adagja felnőtteknek o 60-
1 80 g (2-6 tabl.), de ez az adag növelhető a kórforUiátóI 
fÜ,.,.gűen napi 2,4-3,0 g-ig (8-10 tab!.). Gyermekeknek a 
lw~nak inegfelelő csökkentett adag rendelhctö. 

-ueojeg}-'Zés: >!<: SzTI{ terhére csak abban az esetben ren
. delhető, ha az adott esetben a beteg gyógykczplését más 

- szabadon rendelhető - gyógyszer megfelelően nem. 
biztosítaná. 

CsOJUll!JOlás: 20 tabl. 10,50 Ft, 100 tabl. 105,- Ft. 

fllűlIBOGEN Ch. XLII. 
ínj. 

'összetétel: 1 amp. (3 ml) 0,15 g ol. helianth. (0,03 g natr. 
hydroxyd-dal elszappanosítva), 0,03 g procain. hydro
chlor.-ot tartalmaz. 

Javallat.ok: Varicositas cruris, nodí haemorrhoidalcs. 
Ellenjavallatok: Szív- és vivőerek megbetegedése (Raynaud

kór), diabetes, claudicatio intermittens, tüdő-tbc, gravidi
tas, lezajlott thrombophlcbítis. 

Adagolás: A comb közepén Esmarch pólyával leszorított 
és felemelt alsó végtag üres vénájába lehetőség szerint 
minél perifériásabban 1-3 ml. Vigyázzunk, hogy a szú.r
csatornába ne jusson. Az inj, beadása után álló helyzetben 
történö 2-3 perces várakozás után szüntetjük meg a le
szorítást. 

!legjegyzések: >!< SzTJ{ terhére szabadon rendelhető. -
Zavarosodás esetén meleg vizbe mártjuk az ampullát, kí
zárólag kristálytiszta oldat használható. 

Csomagolás: 3x3 ml amp. 8,- Ft, 50 X3 ml amp. 72,20 Ft 
abban az esetben ha a hete ere s~akrendelések rendelhetik 
don rendelhető ' , g gyogykezelését más _ szaba' 
I{örzeli-, üzemi=- sfb"0 gJ"Tszer megfelelően ncn1 bizto~ítaná ~ 
beteg-gyógyintézet) j~va~b.~~ok csak sza~rendelés (fekvő~ 
den esetben a kórisme f z· „ 1 a:a rendelhetik. A vényt min
so_lat' '-fal) kell kiállfta~i u_i_:_ eJe:f}{l, két, példányban („má~ 
kent ne1n rendelhető :_ I .. terher~ ~1aemopoeticum
rendelhető, _ LejáraÍi ídő: ~o~~yógyeUatas terhére nem 

TROPARIN Ch. 
inj., tahi. 

XII. 

Csomagolás: 3 x 1 1 • 
1315,- Ft. m amp. 78,90 Ft, 50x1 ml amp, 

TRIOXAZIN E G tabJ, . y, T. IV. 
Összetétel: 1 ta.l:>I. 0,3 "' N- _ . 

hydro~l,4-oxazin-t tar'talm~~.4,0-trrmethoxybenzoyl)-tetra-
Javallatok: Szoron ás ű1 , 

nyugtalanság neu~ot'i t feszttett ídegálJapot, pszichés 
~1l·max), lkülvÍlági emo~l~nAffff~~~,í~z!kil~etekl (hyp~rtonia, 

apot ( árnpaláz stb.). o on a apuló izg~lmi 
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összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,04 g papaver. sulf. 0,0015 g 
methylhomatrop, brom.-ot, 
1 tabi. 0,04 g papaver. hydrochlor„ 0,0015 g mcthylhoma
trop. brom.-t tartalmaz. 

Javallatok: Pylorusspasmus, ulcus ventr. et duod„ kőkóli
kák, cholecystitis, hyperernesis gravidarum, angína pecto
ris, asthrna bronchiale, enteritís, obstip. spast., dysmenorr
hoea, szülés alatti méhszájgörcs, elhűzódó tágulás, tűlerős 
fájások. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-3 tabi. vagy 1-2 amp. s, 
eut. 

::t.Iegjen;yzések: + >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
- 2 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható. 

Csomagolás: b. 5X1 ml amp. 8,- Ft, b. 50x1 ml amp. 
80,- Ft, 
b. 20 tabi. 5,70 Ft, b. 100 tabl. 28,50 Ft. 
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·TnOPAil).N .COilIIlINATUM Ch; 
fübl. 
Összcté_fof: 1 tahJ. 0.04 g papaver. hydrochJ 0 barb•turnl„ ü,002 g methvlhomatro b., ,02 g Ji. 

rrmz. ~ p. rom.-ot . 
Javallatok: I. Troparin-tabl 
Adagulós: Naponta il:-szor 1 ~2 tabJ 
1HenJ~·fn·ztls~k: ~ + SzTf{ t • . 

2 tabi. orvosi ;ény 'n,'lk"J ~rh~re ~znbadon rend U ·: 
Csomagolás: b. 20 tabl e 

6 
!!" Is kiadható. e letó;' 

, ,10 Ft, b, 100 iabI. 33,50 Ft. 

TRYPSIN K. Gy, 

Összefl\te): 1 ÜYe f . 
ampulla JI. <5 ~!)· f;f Ing trn)sm lyophiI.-ot, 1 old ;· 
ad 5 ml-t tartaJrn.„. mg natr, chlor., aqu. dest '' 

I -- ·-e:vaUatok: A tiidő hörcr"k . 
betegedP.sei lfiid6t·ilv;;; es melihArtya idült genny 
bronchitis chronica' sU • -g~ngniena, pneumonfri e es 
~ro) n

1
c
3
hi::iJe, hronchiec~~~~i;at1;a, l~ronchitis spastic::i h:;,~n 

c1s . ronchographia hr' '• inp rsen1a, empv<'"m~ 
latok (spirometria b{onc1nch~scopia,_ légzésfunkciós ~h 
műtétek előtt. ' iospirometria) előkészítés~. T· 

Ellenjavallatok: Tüdővé é 
Alkaln1azós: A tri .rz s, g-yomor-, nyombélfekély. ···", 

oldjuk, majd ae!:;~zlnt az ?1dószerampu1Ja tartal <% 
formájában inhaJiú~!tt~~üléken keresztül 1 - 2 ::J~7a1 rei.:\;, 
1-2 alkaloinmal. _ - kb. 10 perc alatt _ 8 Pra~::,s 
alkalmazás esetén a t . B_ronchoscornás és intr 1arontih; 
és befecskendezés utá~1psz1nt 3-5 ml oldószerrel ~f euráJJs},\ 

bdl visszaszívjnk. 15-30 másodperc elteltével 11dj~~ fet;: 
1'-IegJegvzés• SzTK t • Bg-.~, 

idő: 2 év: ernére szabadon rendelhető, _ Lejára „;';0 

Csomauo!ás: 5 X 25 tf 
44,50 Ft, mg I. és 5 X 5 ml oldószer 
50X25 mg I. és 50x5 ml oldó 

TRYPSIN K Gy. 
sebhintőpor · 

szer arnp. 
amp. n; 

II. 439,40 Ft, 

1 
XLIV/LI. i 

j 
ÖsszftP.tel: 1 üveg (l 0 ) 0 . 

ca1n. hydrochlor., 8,6~6 ,;25Jg.tryp~1n. JiophyI., 0,5 g .. 
JavalJatok• H:ró ·1 "' g ycocoll.-t tartalmaz pro- "'i 

• nJ (US .l'ekélyek é < • ,! 

Ellenja\•a1Jato1t: Friss b s sebek feltisztltása, 
sebfeliiletek, se ek, hámosodó sebek és vérzéken 

Alkalmaz1ís: lokális V y 
a felületet szára~ éko!ly rétegben történő h<>h" 
nekrotiku_s felÓJetek steril gézfappal boritjuJ- - ~tés után 
~nynkhaésóoldatti:iI ned~~~}{Jk_0 áie(dő~~~l:ipot l'it-'eril e;lze~~~~ 

po nt cserélni), a. est elegendő másOd. 

!J-r'gJrflY7;i'sek_: .. Sz'°fT{ __ terhére szakrendelfosek szabadon ren
dell1»!ik. horzl'h-, t1zen1i- sth. orvosok csak szakre~delés 
(fellvol!etcg-gyógyintézctl ja\•nslal>i alupján rcnde_IJ1et1k: -
J~ü;-;gyO!!,'J'elhi.lás terhére nem rendelhető. - Le1árat idő: 
2 éV. 

. Q;oIUR!JOiás: 1 szóróüveg (10 g) 37,30 Ft. 

· 1JLTIHSEP1TL Ch. 
inj. 

XLVII. 

összr-téteI: 1 an1p. (2 és 5 ml) 0,4 g, ill.1,0 g natr. sulfamethyl
thiazoL-ot tartahnaz. 

Javallatok: Pneumo-, strepto-, meningo- és gonococcus
fertözé1,ek, croupos- és bronchopneumonia, meningitis 
epide1nica, pneumococcus meningitis és peritonitis. Gonorr
hoea minden st<'1diuma és szövődménye, ophthalmia gonorr
bok:a, uleus molle, lymphograriuloma inguinale, seµsis, 
tálvogok. Anthrax, fertózött sérulések, pemphigus acutus, 
actinon1ycosis, 

,.\da!Jolás: L musc,, i. ven, felnőttnek 5-10 ml. Gyermek
adag: 0,10 g/kg. 

]fe!JJl'"lffZCs: oj'.~ SzTf{ terhére szabadon rendelhető. 
csomagolás: b. 5x2 ml amp. 13,10 Ft, b, 50x2 ml a.mp. 

131, - Ft. 
b. 5 x5 ml amp. 22,70 Ft, h. 50x 5 ml amp. 227,- Ft. 

UNGUE1\'TU:II OPHTilALMICUJU ALBUM 1 % 
E. Gy. T. XLV. 
szemkenőcs 

Összetétel: 1 tubus (5 g) 0,05 g hydrarg. amidochlor.-ot tar-
talrnaz, vazelin tipusú kenőcsben. 

JaYallaloli: Blepharitis,· conjunctivitis. 
Adauohis: Külsőleg. 

1'-il'gjegyzés: >i~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1 tubus ( 5 g) 3,50 Ft. 

UNGUE!\'TUM OPHTHALJIUCUJ\i FLA VUM 
1% és 2% E. GY. T. - XLV. 
szemkenőcs 

Összetétel: 1 tubus (5 {!:) 0,05, ill. 0,1 ghydrarg. oxyd. flav.-ot 
tartalmaz, va;-;elin t1pu~ű kenőc~ben. 

J1n1allatok: Blepharitis, conjunctivitis. 
Adagolás: l{ülsőleg. 

l'JeuJeg)·zcis: + SzTK terhére szabadon rendelhető. 
Csonmuohí.s: 1 tubus (5 g) 1 % 3,10 Ft, 1 tubus (5 g) 2% 

3,10 Ft. 
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UIWFORT K cv. 
tabl, ' -

ö,hszete:tel: 1 ülbl. 0,05 g 2-anlllno-4-amino 1 3 ,._ 
Ydrochlor.-oL tartalmaz. - ' ,;:i- · 

Javallat: Diuresis fokozására higan"o~ --· 
Iyett. „ " diureticiimok. 

Ada~OJás:, Naponta 3-4 taJ:Jlctta. 
licy.ieg;rzes: 'i< SzTK terhére szabad~n ~ 

Csomagolás· 20 tabl .- 60 F rendeUieto. 
• • ;:i, t, 100 tabl. 16,50 Ft. 

VALERfiLVA eomposita E G T 
drazse . · y. · 

Összetétel: 1 drazsé 0 02 . ~"' 
valer, sicc.-ot tartah{iaz, g phenobarbitural., 0,10 g e:tti~ 

.Javallatok: A kö . . .„~ 
Yegetatív dvstoi _zpo~tI Idegre:idszer vegetatív z , ·'fi!; 

,nem·:sthcnfa, fé~~jm} aÓ~zÓ~1;!k~sisok, szívdobogás, h~~~~ 
A2<tgo4lads: Nyugtatónak: naponta a, 

- razsé. 3 X 1 drazsé, altatóna.0)ij 
lfegjeg~·zés: ,,, s TI{ ··· 
Csoniagol·•·, •• ~ z terhére szabadon rendelh t" .·.~_;_·.·.• •. · bO drazsé 10,50 Ft. e o. 

1 
xrx.1 

Összetétel: 1 tab! e1 ---1 

VAS - ARSOTOi\'IJ\" Ch tabI. -!. ~ • 

tartalmaz. '
3 

m„ calc. niethylarson., 30 mg ferr. red.-of_-, 
Javallatok: Különféle anaerni, -_-

tent~a,. ne~asthenia, chorea ak, leukaemia, reconvaJes. 
psoriasrs, lichen ruber ecze1u.-' t~bes, Based~n~·· neuralgia 

Adagolás: Naponta 1 _:_
9 

t a cirau., roboralas, • 
vagy hosszabb időn át 3 x apre~ta emelkedő adagolásban 
adagokat lásd Arsotonin-nál - tabl. naponta; gyermek. 

1-feyjegyzés: ~I< >fi SzTJ{ terhél.' 
Csomagolás: 100 tabl. 4,60 Ft. e szabadon rendelhető. 

VASOBROMAN K Gy 
tabJ. · · XVI. 
Összetétele: 1 tabi 0 25 

hydrochlor., 0,2Ó g br~~J~~l~:~~!~·-salic.,_0,04 g papaver. 
Javallatok• Essential' . · ot tartalmaz. 
m~x ~YPertoniás és1sv!:o~a:f!~ur~~-icu1s .h:rper.tonia, a cli-
:rnigrarn, nephrosclerosis s une ei, angina pectori~ 

Adag Iá • ;-.,r . -, 
J\' , 

0 
s·, ~ aponta 3-szor 1-2 tablett 

ÍC!JJegyzes: @ SzTI{ t l . a. 
Csomagoliís: 20 tabl. 18 ~d;~~ s;oaoba,don r:_i-idelhető. 

' ' abl, 7ti,2n Ft. 
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\1l6AC!LLIN E. Gy. T. 
tabl. 

XLVII. 

ö•~wtétel: 1 tabi. 200 OOO NE phenoxy-1nethylpenicillin-t 
-iartahnaz. 

Ja\'allatok:- Streptococcus haemolyticus, pneun1ccoccus, 
gonococcus és egyéb penicillin-érzékeny (staphylo-) coccu· 
sok által okozott fertőzések. 

Ellenjavallatok: Penicillin-allergia, penicillin rezisztencia. 
Adagah'is: Tartós megelőzés céljára (reurnás-láz rohamok 
megelőzésére, gyermekeknek riltalában - koruktól füg
gően), napi 1-3 tabi. Streptococcus fertőzés közvetlen 
veszélyének esetén, egész napra elosztva ennek kétszerese 
az adag. - Streptococcus-hordozás megszüntetésére 10 na
pon át napi 3-6 tabi. 
J{ezelésre: :'l-1inden olyan enyhe és középsúlyos fertőzés le
kü.zdésére, melyet pcnicillinérzékeny kórokozók idéznek 
elő. Közepes súlyosságú, streptococcus trnemolyticus, 
vagy egyéb érzékeny coccusok által oJ;:ozott fertőzéseknél 
a szokásos adag napi 3, vagy 4 X 1 tabi. Súlyosabb ese
tekben pl. bacteriaeruiánál, parenterális penicillin alkal
mazása indokolt. Pneurnococcus eredetű pneurnoniánál 
a kezdeti adag 2-3 tabi. majd ezt követően 12 órán
ként 2 tabl. - Acut gonorrhoeás fertőzéseknél a bevált 

adagolás 4 óránként 1 tabl. összesen 5 vagy 6 alkalommal. 
:iiegje[l)'Zés: >f< SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 12 tabl. 30,90 Ft, 250 tabi. 643,70 Ft. 

\/ESTIN E. Gy. T. 
drazsé 

XXV. 

összetétel: 1 drazsé 0,10 g 2,6-diamino-5-phenylazopyridin, 
hydrochlor .-ot tartalmaz. 

Javallato1i: I-Iúgyutak fertőzéses (nem gonorrhoeás) bántal
mai, húgydezirúiciens. 

Adagolás: Naponta 3-szor 1-2 drazsé. 
l\Iegjeyyzések: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 

20 drazsé orvosi vény nélkül is kiadható. 
Csoiuagolás: 20 drazsé 5,60 Ft, 250 drazsé 42,20 Ft. 

\IIDEX Ch. 
tabi. XXIV. 

Összetétel: 1 tabl. 10 mg 4,4'-diacetoxy-d.iphenyl-pyridil~ 
(2)-methan.-ot tartalmaz. 

Javallatok: Habituális obstipatio atoniás és dyskinesiás for
mái. 

Adagolás: Felnőttek általános adagja esténként lefekvéskor 
1-2 tabletta, amelyet megrágás nélkül, egészben kell le
nyelni. 

l\íegjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
C!mmagolás: 20 tabl. 4,40 Ft, 200 tabl. 44, - Ft. 
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VITAMIN A E. Gy. T. xxx~ 
drazsé, olajos inj., olaj _:,~' 
Összetétel: "1 drazsé 3000 NE ( = 6 mg axeropth. conc.)~ 

axeropth.-ot, _ .,,-
1 n.nip. _(_l inl) !00 OOO NE axeropth.-ot (= 100 mg), <? 
:ni~z\:eg (:J ml; 1:;0 OOO NE axeropth.-ot { = 150 mg) tartaJ.~:'. 

Javallatok: A-vitaminhiány. ·:z 
A~ayohís: ~elnó~tei{nek naponta 2-3x3-4 drazsé, 1 run ·1:· 

l. musc., 20-30 csepp olaj; gyermekeknek napi 10-ffr 
csepp; csecsemdkne.k napi 5-10 csepp. __ :~ 

I\Iegje1n·zések: SzTK terhére A-vitaminhiánv okozta bet!lg'': 
-~~gclt. ~sr:tén rendelhető a kórisme feltüntetésével. _ i.e:-tl 
Jarati ido: 3 év, .'-;' 

Csonrngolás: 50 drazsé 9,40 Ft, 
5 x 1 1ul amp. 32, - Ft, 50 x 1 ml amp. 259 40 Ft 
1 x 5 ml olaj 9,50 Ft. · ' • 

VITAJIIIN A+D, E. Gy. T. xxxr· 
drazsé, olajos inj., és olajos forte inj., olaj ' 
Ös,;zetétcl: l drazsé 50UU· NE axerophth. ( = 10 mg axerophth . 

conc.) 15 OUU NE culciferoL-ot, ' 
1 amp. (1 ml): 25 OOO NE axerophth. (= 25 mg axerophth 
sol. couc.J, :JOU UOU NE cakiferoL-ot, ' 
1 amµ. (l ml) forle: 5U OUU NE axerophth. (= 50 mg 
axcnlphth. sor. conc.), 6UU UOU NE calci!"eroi-ot 
1 iwey olaj (5 nll) 150 OOO NE axcruphth. ( ~ 150 mg 
axerophth. sol. conc.), 200 UüO NE calcífcrol.-ot tartalniaz 
1 Uveg 1 U ml, 2-szeres 1nennyiségekct lw:·tal111az. ' 

Ja\'af.latok: Rac}liti~, növeki;:dési za\•arok, tetania, osteoma
lai:1.a, ex~ud~tn· dia~J~csis, callus-kéµzés, lactatio, D,-vita
mrn prof!la'!-1sra a leh hónapokban csecsemőnek 2 hónapos kortol 2 évtg. 

Adagohis: P..roiilaxis, ill. terápia: csecsemőknek, ill. kis
gyerrncl~eknck _!laponta 2-4 drazsé. Olaj: naponta 3-10 
csepp kuraszeruen. Az olajos oldat 1negdern1cdés esetén a 
kéz mc!egével is cseppfolyósítható. - 2-6 havonként 1 arnp. t. ntusc . 

.llli;~J~·u~·z.és?k: SzTK terhére szabadon rendelhetők. - Le
Jarat1 ido: a év. 

Csuma110Iás: 50 drazsé 10,20 Ft, 
1" l 1nl amp. 5,80 Ft, 10 x 1 ml amp. 48,40 Ft, 
10. >< 1 nl} ainp. forte 114,50 Ft, l x 1 ml amp. forte 13,10 Ft. 
l iiveg la in1J 11,- Ft, I üveg (10 ml) 19,10 Ft. 

VlTAlUN ll, Ch. 
XXXI. inj. 1 % és 5%, tabl. 5 mg és 10 mg 

Összetétel=,. 1. aJUp_. (l 1nlJ 10, ill. 50 ing aneurin. hydrochlor.-ot, 
l Labl. <:i, Lll. 10 ing aneuriu. hydrocülor.-ot tartaln1az1 

Javallatok_:, KiflönU~7;Ö ~re,detíl.. neuritisck, polyncuritis, 
neuralg1ak, d1pthenas hudesek, ischias, llei·pes zoster, beri-
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beri, funicularis myelosis, poliomyelitis, scl('rosis multi
plex, 1nigrain, gyomor-, bélatonia, ulcus-étr('nd, étvcígy
talansóg, terhPsst:lgi hitnyás, diabetes, spasmnphi!ia, éhe
zési oede1na, nephritis, köszvény, hyper- és hypothyrcosis, 
clirnax. 

Adagolós: Naponta 1 amp. s. cut, i. musc, Napi 1 -2-szer 
1 tabi. 

Meo.i"n~·z~1'Pk: SzTK terhére csak B,-vitnminhhlny okozta 
betegség eseté-n rendPlhctö UJp!i/J"g ol;-.·:-in e..;„then, ha a 
bf'teg gyógykezelését más szabadon rendt'lhe,tö_ .. gyógy. 
szer - mcgfC'lelően nem bi71osifanú. A vényen a kórisn1ét 
fel kell túntetnL - Lejúrati idő 5 év. 

Csomanolás: b. 5 x 1 ml amp. 1 % 7,25 Ft, b. 10X1 ml amp. 
1 % 145,- Ft, 
b. 5x1 ml a1np. 5% 20,05 Ft, b. 100xt ml amp. 5% 
401,- Ft, 
20 tabi. 5 mg 6,- Ft, 100 tabl. fi mg 20,90 Ft, 
2ü tabi. 10 mg 12,- Ft, 100 tabl.-10 mg 41,80 Ft. 

VITAMIN ll, E. Gy. T. 
inj. XXXI. 

Összp.f(ótpJ: 1 amp. (2 ml) 0,0:'5 g py-ridox. hyrlroC'hlor.-ot, 
1 tahi. 0,02 g p~·rirlox. hydrOchlor.-ot tartalmaz. 

Ja\'allutol•: Hany,í_sc<;1Jlap1t.'ts• hyperemesis graYfrlarnm, 
rontgenlrnter, csecsemukori 1uinyilsok, nitrogénmustár
vegyiilf'tek okozta hányác.ok me1.;.:·liiz(>sére. Nt'uron1uscula
ris betegségekben más E-vitaminokkal kombinülva. 

Adagolás: Naponta 1-2 amp. i. m11sc, vagy i. ven. Naponta 
3xJ-2 tabi. 

lit>gjPIJ)'ztl.,.,ek: SzTK terhére csak a kórisme feltüntetésével 
rendelhető. 

Csomagolás: 6x2 ml amp. 44,10 Ft, 20 tabl. 32,10 Ft. 

VITAMIN B„ K. Gy. 
inj. 20 y XXXI/XIX. 

ÖsszPtétel: 1 amp. (1 ml) 20 y cyanocobalamin.-t (vit. Ba) 
tartalmaz. 

Javallat: Anaemia pernieiosa. 

Adagolás: lndh,idufllisan alkalmazandó. A retictiJocyta~ 
' crisis és a vérsej1szám-em('lkedés jelzi a terápia eredmé-

nyességét. Hetenl\ént 1- 2-szer 20 gamma a7 optin1ális 
adag a rcrnissio beáll11iig. N<'urológ-iai 1ünC'1elikel pf1rosuló 
esetekben heti 1- 2-szer 40 gan1ma. Huzamos ke7.elésre 
(f<>nntartó adagok) havonta 1-2-szer 20-40 gamma s. 
cut. vagy i. musc, 

Afegjeg:yzések: -?:• SzTI{ terhére szabadon rendelhető. - Le-
járati idö: 3 év. _ 

Csomagolás: 3x 1 lammp, 5,60 Ft, 25X1 ml amp. 39,- Ft. 
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VITA~HN B„ K. Gy. 
inj., 300 y 

Összetétel: 1 arnp. (1 ml) 300 cyanocobalamin.-t tm·taim. 
Ja~~lato~i:: Anaemia I?erniciosa súlyos idegrendszer( ~> 

'\ alto~a~?kkal (rnyelos1s ~unicularis). Trigeminus és egyfb': 
'.!1-euraigiák,. !1-ll~oha:Ios, d1.abet~ses neuritis,. herpes zoste 
IZ:omatroplnas es .d~stropluás korképek, neutrop vírusb t r, , 
segel~, osteoarthr1tis és osteoporosis esetén a kísérő til;e~gk. <· 
enylutésére. e · 

Naponta vagy másodnaponként 1~2 amp. i, :rs· Adagolás: 
musc. ·:zs 

l\Iegjepy~éS(':;>-: ~:~ SzTK terhére a kórisme feltuntetésével ;:~41 
r~r;.a~L1e~o; __ a vényt két peldányban („má~olat"-tal) k --„ 

c,i~J.~ö;;;. 'Y:lf°:~e~,::.' ::::,::.":5':':"'::e:; ;;;~ 1 
\IITATuíIN B" K. 

inj., 1000 y 
Gy. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 
maz. 

';j 

1000 V ey=oeob:::~::::: 1 
Ja\':_Illat?k: Trigr;rJ?.inus és egyéb neuralgiák, alkoholos éS 

du::beLeses ~eu,n1Js, herpes zostt•r, izmnatrophiás és distr0 .
plnás kórM:epei{, -~entrop virushetegségek, osteoarthritis é 
ost~opor9s1s c~eten ~ kísérő tünetek enyhitésére. - Ren~ 
deles~ elolt n1erlegel11! kell a nemkívánatos kővetkezményel 
lehetoségét és kocka:i.atál (alkalma:zása a lmemopoesis ' 
halalm11$ ingert jelenthet)! re 

Adagolás: Hetenk~nt 2-3x1ampulla1-2 héten át, majd 
az adagolást heti egy a1npu1lára csökkentjük. 

1\iegjegyz6sek: •1< SzTK terhére szakrendelések rendelhetik 
abban az eset)?,en, ha a beteg gyógykezelését más --'-- szaba~ 
do_n rendelheto - gyógvszer megfelelően nem biztosítaná 
I-\:örzeti-,, ~eini- stb. 01Tosok csak szakrendelés (fekvő~ 
beteg·gyog:i-'Intézet) javaslatára rendelhetik. A vénlJl min
den eserben a kórisme fe!lüntelésérJel két példányban ( má
solaf'':tal) kell kiállítani. - SzTK terhére haemoP~eti
cumkent nem rendelhető. - I'(özgyógyellátás terhére nem 
rendelhető. - Le,iúrati idő: 3 év. "' 

Csomagolás: 3x1 ml amp. 102,30 Ft 50x1 ml amp 
1695,- Ft. ' . 

VITAMIN C E. Gy. T. 
inj., drazsé 

XXXI. 

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g add. ascorb.·ot, 
1 amp. (2, ill. 5 ~l) 2·, ill. 5-szörös mennyiséget tartalillf>.z. 
1 drazsé 0,1 g acrd. ascorb.·t tartahnaz. 

Javall'!-.tok:_ Fertőző rncg!ietegedések, scorbut, gra·viditás, 
belso verzések, ulcus·diaeta, fog· és csontcaries, p;rra· 
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deutosís, tavaszi fáradtság, haematuria, haeinoptoe, 
haemophylia, haeinorrhagiás diathesis, Itlöller·, Barlow
kór metrorrhagia, ulcus ventr ., coli tis, dysenteria, diphte
ria,' pneumoni.a, tbc és ~gyéb fertőz~. betegsége:i--, hepatitis, 
arsenobenzol-1ntolarentw, c~.ecsemok és kts~~rmekc.k 
ellenállásának fokozása fertozésekben, lrnraszulottek es 
mesterségesen táplált csecsemők erősítése. 

~dugolás: Inj.: Naponta 1-5 ml s. cut., i. mi:sc., i. ven., 
' gyer1nekeknek 0,25 ml. Drazsé: Csecsen1oknek napi 

%-- ~.z. gyennekeknck napi %-1, felnőtiek.'1.~k napi 
1-3 drazsé (achylia eselén sol. pepsini·vel), 

\Ieuie!D'Zések: SzTK terhére a drazsé szabadon, az inj. a 
· kórisme feltüntetésével rendelhető. - Lejárati idő: inj. 

2 év. 
csomago!ás: b. 5X1 ml amp. 8,75 Ft, h. 100X1 ml a.'TIJ). 

175,- Ft, 
b. 5x2 ml amp. 13,90 Ft, b. 100x2 ml amp. 278,- Ft, 
b. 3x5 ml amp. 18,- Ft, b. 50x5 ml amp. 300,- Ft, 
20 drazsé 5,90 Ft, 100 drazsé 2\.i,50 Ft. 

VITAMIN D, Ch. 
olajos inj. 400 OOO NE és 600 OOO 
3000 NE, olaj 

XXXI. 
NE, drazsé 

összetétel: 1 a..-np. (1 ml) 400 OOO, ill. 600 OOO N:E calci
ferol.-t, 
1 drazsé 3000 NE calciferol.-ot, 
1 üveg olaj (10 ml) 400 OOO NE calcifcrol.-ot tartalmaz. 
(1 ml= 40 OOO NE= 1 n1g D~-vitanün). 

Javallatok: Rachitis megelőzése és kezelése, fogzási zavarok, 
osteon1alacia, osteogenesis bnperfecta, tetania, csonttöré
sek gyógyulásánal1: előn1ozdítása, scrophulosis, exsudativ 
diathesis, csecsemők eccemúja és csillapíthatatlan has
menése, terhesség, lactatio, ozaena, spasn1ophilia, anaemia 
perniciosánál májdiétával kombinálva. 

Adagolás: Profila."Cis: Inj. Cseesen1őknek, kisgyermekeknek 
a téli hónapokban és szükség esetén 2-3 havonként 1 inj. 
i. musc. Olaj: Csecsemő, kisgyermek 3 évesig napi 2 csepp, 
rachitishajlam, korai mesterséges táplUlás esetén 5 csepp, 
vagy 2 drazsé. Kora- és ikers:::ülöll, táplálkozási zavar, 
fertőző betegségek: napi 10 csepp, vagy 4 drazsé, 3 éven 
felül 2 csepp vagy 1 drazsé, felnőtt 3 naponként 1 csepp 
vagy heti 1 drazsé, Terhesség, szoptatás: napi 1 csepp vagy 
"% drazsé. 

l\Iegjeg~•zések: +- SzTK terhére szabadon rendelhető. - Le
járati idő: 5 év. Az oldatban esetleg látható kiv~üás az 
ampulla meleg vízbe helyezésével néhány perc alatt oldó
dik. Kizárólag kristálytiszta oldat használható. 

Csomagolás: 1x1 ml ainp. 400000 NE 7,50 Ft, 10X1 1111 
an1p. 400 OOO NE 63,60 Ft, 
1X1 ml amp. 600000 NE 10,10 Ft, 10X1 ml amp. 
600 OOO NE 95,50 Ft, 
25 drazsé 3,90 Fi, 50 drazsé 6,30 Ft, 250 drazsé 17,- Ft, 
1 üveg (10 ml) 6,80 Ft. 
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VITAMIN D, Ch. 
drazsé 50 OOO NE 

összetétel: 1 drazsé 50 OOO N~ calciferol.-ot tartalniaz. 
Juvulialok: főleg lupus vulgarrs. 

Adayolás: _Naponta 1-3-szor 1 tabi. étkezés után hetek át. 
Afeyjeg~'zés: 

júruti idő: >t< SzTK terhére szabadon rCndelhető. -
5 év. 

Csomauolás: 20 drazsé 10,20 Ft, 100 drazsé 39,90 Ft. 

VITAlf!l\' E K. Gy. 
drazsé, inj. 

Összetétel: 1 drazsé 10 mg tocoph. acet.-ot, 1 amp. (1 
30 tng tocoph. acet.-ot lartal!naz, 

Javallatok: Sterilitus, habitualis abortus, abortus imminens 
terhesség és lactatio alatt a fokozott E-vitaminszükségleÍ 
kiegészítésére, oligo- és amenorrhoea, hyperplasia uteri, 

Adayolás: Hetenként 2-3x1-10 drazsé vagy 'hetenként 
2-3 an1p. i. musc. Hahitualis abortus esetén Glanducor
pinnal kornbinálllaló. Súlyos esetekben napi 150-180t mg L musc. 

1\-ll'yJeu;\'zések: •I< SzTK terhére szakrendelések a kórisme 
feltúntetésével rendelhetik. Körzeti-, üzenti- stb. orvosok 
abortus iininincns esetében a kórisme feltíintetésével, 
egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyinté
zet) javaslatára rendelhetik. - Lejárati idö: 5 év. 

Csomagulás: 50 drazsé 42,80 Ft, 
5x! mlamp. 22,- Ft, 50xl ml runp.163,90 Ft. 

VITAPI.EX K Ch. 
inj., tabi. XXXI. 

Összetétel: 1 száraz amp. I. 10 mg menachin. natr. bisulf.-ot; 
l anrp. oldószer II. (2 ml) 14 mg natr. chlor.-t tartalmaz. 
1 tnlil. 10 mg menachin. natr. bisulf.-ot tartahuaz. 

Javallatok: Occlusiós icterus, műtéti elő- és utókezelés 
cholaen1iá,1{1J, epesipoly, colilis ulcerosa, dysenteria, stea
torrhoea, sprue, coeliaeia, tíjsziiliittek vérzékenysége, sárga
ság, szalicil- és dkuinaroJ-mérgezések, rurpura, thrornbo
penia, szérurnhetegség, urticaria, hacn1uptoe. 

Adnuolás: Pelniitteknck naponta 3-szor 1 -3 tabl., naponta 
1 - :i arnp. Csecsen1(iknek, gyermekeknek nap:inta 1, ill. 2-5 
tahi; i11íekció 5-20 iug ('/,-2 amp.) kizárólag inl.ra1nusculnrisan. 

Meujf'!n"ZPsek: + Sz1'f{ terhére szabadon rendelhető. - Le
júrali idő; inj. 1 év, tabl. 2 év. 

CsomafJolás: 5x1 ml an1p. I. + 5x2 ml amp. II. 32,10 Ft, 
20 tabl. 3,50 Ft, 100 tabi. 9,10 Ft. 

XIV. '""'NCKEBACH E. Gy. T. „µ. é 

drazs 01 strychn. nitr., 0,05 g digit. lan. 
összetPtel: 1 0dÓ~séc~Í~in. ~J-~drÜchlor.-ot tnrtalnmz. 

fol. pulv., E'll::i' gódó digitálisz-kúrára különösen arrhyth- , Hatok: ~ 1uz 
.Ja:'"iás esetekben. 

d olás• Naponta 
3

-
5 

tabi. „,abadon rendelhető. -A a{I ,-z~sek: + + SzTK terhére " 
}le~!J-~i-ati idö: 2 év. 

• la"~, b 30 drazsé 7 ,05 Ft. esomauo "" · 

XLIV. zE!\'0]\T B. 
kenocs . 

0 64 o-oxychinolin sulfosallc., 
össze.tétt"l:. 1 tubus ~2g g~J. 'jeeo~ .• 0,2 g bals. peruv.-ot lar· 

4 95gz1nc.oxvd., • g „ b n 
'imaz, vazelill típusú kenocs e · .. 

tallatok• Sebek kezelésére, eczema, dermat1tis. Java· .k. 
Alllal11111zás: Külsőleg, mint enocs. rendelhető. 

j )'Zés• SzTK terhére szabadon 
l\lf'U PU Iá~: 1 tubus {20 g) 6,70 Ft. Csomuuo ~· 

ZI!\'K•PROTil\"SULlN K. Gy. XXXV. 
inj. . 

1
. 

• .. y (fi inl) 200 NE 1nsu m 
ÖsszPtétf'I: 1 gum1saplt~s u~cih, · zinc. ehlor.-ot tarlnlmaz. 

cr)'Sl., 2 mg pro1ta~~~~pófolJJt.dék 0,023 g nalr. phosph. 1 amp. II. iJ m f i 

cryst.·ot tartalniaz. . ,' rtós hat:ísú insnlinkész}~· 
Ja,·nllatok: Lassan .. fel~~noi~rb~~egség kezelésére. Juven1lls mP.nv súlyos és konn~ u cu 

diab8tes. ió suhcutan alkalma· Ada11olás: Kicsapás után a szuszpenz 

zandó., k az insnhnrcnrlelf>sre vo_nntkozó 
1\le!dl'IH-'Zfl~.f'I•:. -:;.~. ('l"ari ntasításh.in fogL1ltak szennt ren-

e"észsé"ugv1 mn11sz e . . . . i-
1 

y, év 
d~lÍ1~lő,..,(3:i7. old.). - Le.iarnl! 11_~: 2 . ml amp. 

l , • 1 x 5 ml gumisapl\ás uveg. I. X 1+1 Csomano as. 
II. 20,- Ft. 

XAl\TilfnffCIN E. Gy. T. 
drazsé 

XLYII. 

}" hydrochlor .·Ot Összpti\tel: 1 drazsé 0,25 g chlortetracyc in. 

tartalmaz. . . . kt occns fertőzésf'k, szuhakut 
Ja\'alla10!•.:. Pen1c1l\!nd-~~1.'a ar~;(>l~nvib~n penirillin-. ~tn•J?t?· 
baktermh~ endo?ar .1 is,, l leraTida 811 ff'nn, peri\f.'m.t!s, 
mvcin-reztsztencm, ill.. -~n ° b ellozis Q-láz, k1utcses 
meningitis, osteornyelltis, ruc ' 
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typh1~s, priinér atipikus viruspneumonia ant' , 
inyco1s1s, amoeba hepatitis. A húgv- é; e ~nax, al{ 
és enterococcus okozta fertőzései (Neru 1f t~tak B, 
és pyocyaneus fei·tözéselllen.) FŰlészetben:1" as,?s. Prot 
és mastoditis. • o Itls l1l 

Ada!Jf!lás: Felnőtteknek a minimális napi ada 1 . 
4 reszletr~ elosztv~. A kórkép súlyosságátóf ·if C4 draz 
okozó érzekenységetől függően na i 2 4 . • .1 • etve a k 
Gyermeke/inek testsúly kg-onkéntp 10=20g-oL is lehe.t ad,uf 
ugyancsak 4 részre elosztva mg a nap1 adag'. 
A Xanthomycin terápiás aikaI á - · ·' 
változik a bél ba.ktériumflórá~fg~? ;=Jf'~a-an meg 
hat, amit pótolni kell (B kornpie:xsZcl) A b 'uanyt okoz. 
lében gon1bák is elszaporodhatnak (m · T e_teg szerveze
!ffil el~fordul hányás, hányinger, hasi fá ~n~,~~is). - Gyak
rgen sulyos staphylococcus enteritis fe]IödJiet hl hEmenes,.
az ~set~kjJen a kezelést abba kell hagyni. · zekhe1x 

lUcgjegrzesek: --r· Csak fekvőheteg-gvógyintéz t k 
van forgalomban. _ Lejárati idő: 2• éY, e e részére· 

Csili~~~l~~:0,:__e tf.azsé 70,40 Ft, 40 drazsé 176,- Ft, 200-:_ 

YOHISTRIN mase. Ch. 
drazsé, inj. XXVIII. 

Összetétel: 1 drazsé 1 mg cal tl 1 hydrochlor 0 .§ m e. me 1Y arson., 3 nrg yohimbin 
extr. ( = 1 ·g -iestis gr:~ry)-'thn. hydrochlor., 122 n1g testiculi 
1 ( . ' . 
hyd1:1lch1~r m~ 520 mg natr. methylarson., 5 mg vohirubi»_ 
testieu!i (~' 1 'g tmgl. strye)hn. hydrochlor„ 122 ·1no- extr' 

cs is reo. -t tartalmaz. "' · 
JnvaIIatok: Sexuulis neurasthenia s t h . 

f~igi~Ífae~o~;ö~~~~~s~l8;id~~lapot~k,P~~~r~lis~:.a, a~~~1:il:: 
Adagolás: A kúrát másodnaponk, t . 

:ári~~~~~~k~~a~01~;~~f~1r ~~1g~~ef~-c~4;;d!~i~n~~*n ~d~~~ 
újabb 5--10 injekcióvi:tl fejezzJk "j!;~_or ~2 drazse), majd 

JU:d'J1~i~(;~sy:~: ;!" :{dgftT~e\~~r: csak abban az esetben ren-
- szabadon rendelhető _ . beteg gyógyk~zelését más 
tosítaná. _ KözgyÓ"'"'"'llá"'- _gytogyhs~er megfeleloen nem biz-. „.,,... cas er ere nem rendelhető 

Csomagolás: 50 drazsé 17 50 Ft · 
. 5Xl ml amp. 9,10 Ft.' ' 

is4 

szEfülBAKTERIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK 
A szerobakteriológiai- készitlnények a fertőző betegségek 

crr~Iözését, gyógyítását, vagy felis1ne1-ését szolgt..ljái(. A1:· ·v. 
~a'ITT•ill' GyógyszerkönyY antigénható.súakra és antitesthatá
. úakra osztja ezeket a készíbnényeket. 
s Immunológiai értclcnillen anligéneknek azokat az anyagokat 
C\'ezzü]{, amelyek az élő szervezetbe a tápcsatorna megkerülé~ 

~vel (parenterálisan) bejuttatva fajlagos (specifikus} ellen
Wi.vagok (antitestek) képződését >'á!tják ki és a keletkező antí
teStekkel a szervezeten kívül (in vitro) is reagálnak. Bár az 
inUlluoitás a szó szoros értelmében védettséget jelent, ma az 
orvosi gyakorlat az immunizálás kifejezést sokkal tágabb értc
IeJ11bCO használja és olyan esetekere is alkalmazza, amikor az 
ellenanyagok termelődését nem baktériumtörzsek, vírusok, 
vaio' toxínok, hanem e.:,o-yéb sejtes elemek (pl. idegen csoportú 
vö~ösvérsejtek), vagy nagymolekulájú, testidegen szerves 
vegyületek (pl. fehérjék, poliszaccharidák stb.) váltják Id. 
Az (intitestek a keletkezésüket kiváltó antígéntől, az alkahnazott 
vizso-álati módszertől, illetve az in vivo, vagy in vitro tapasz
talh'ató hatásuktól függően baktericid, vírusközön1bösítő, 
antitoxikus, precipitáló, komplementkötő, opszonizáló stb. 
hatású ellenanyagokra oszthatók. Az antítesteket immun~ 
globulinoknak is nevezik, mert a vérsavó globulin-frakciójában 
(főként a Y· és a i'J-globulin-frakcióban) mutatható!{ ki, lénye
gileg az antigén hatására specifikusan módosult szérumfehérjék. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az antigénhalású oltóanyagok csoport· 
jáha azok a készítmények tartoznak, amelyek a szervezetben 
eUenanyagtermclést váltanak ki, vagy a vérsavó cllenanyagainak 
:in vitro kimutatására szolgálnak, míg az antitesthatású készít-
01enyek csoportjába a h-ülönböző ellenanyagokat tartalmazó 
szCrumok sorolandók. 

I. Antigén.hatású készítmények 
~v-, .... w(vl-bJ.- e 

.!„'"\?..--

Az antigénhatású készítmények vagy él6, gyengített, ,1 vagy elölt mikroorganis1nusokat tartalmaznak, vagy pedig 1" '1."' 
azok kivonatanyagaínak, illetve anyagcseretermékeinek fel·-·"''"· 
használásával készülnek, E csoporton bclijl a. véQ.ő.~_oltóanyagok. -~ ,„ . 

fu1~i~~~~~~iiAf!fit~11~~~fn~~ii.·-~-~~iffü~~··~;~11~~~k::~k a: ~ ;.! r,J, 
egyes kórokozó mikroorganizmusokkal szemben az aktív 
védettséget biztosiló, specifikus inrmunitást. A védőoltások 
hatására az aktiv immunitás aránylag lassan, 1-2-3 hét alatt 
fejlődik ki, de hosszú ideig 1negmarad és mint megelőző eljárás, 
eredményének tartóssága folytán a fertőző betegségek elleni 
küzdelem egyik leghatékonyabb fegyvere (pl. diftéria, tífusz, 
himlő stb.). P..z aktív immunizálás eredménye az oltottak indi
viduális reakciókészségét.öl, az o Ttóanyag milyenségétől és 
alkalmazásrnódjától függ A?, aJJ.íl@n~Ji:,J:!~j:#ko:ny~ága jelentősen_. 
n~?ve~!::-.~.?~--·~_„Y ~!)_ 12tiség __ e_l_éf."?_~e1_1,ez s~üksé~eS 91tú.S°-~· ~~i_áma. t"!:"_~·ö1{:·. 
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kenthető,_ ha _a fel.sz_lvódás lassJilibá_ tételére az illető 
n-eket - 3ltiii1iúiú-iiiúirta.1i'nű csáp_a_délihoz-·:ltOti:-·~re---a
kristülyos lin1'só oldatl1val létrehozott csapadékot (pl. Ty 
esetén) alumíniumhi_dro:xi(i _11z_uszp_enzió_t .{pl. Scarlaphvla 
t~n)~ . vagy pedig alumíni~mfoszfá~ csapadékJ:)~„ ___ (cs3._p!.l 
difterm és tetanusz- anatox1nok es~ten) a~kalmn:znak. „ 

Hosszabb léfi:il:\riS:ú;---ma'kaCsan gyógyuló meghetege 
egyes eseteiben (pl. staphylocor.cus, gonococcusfertdz 
trychophytiasis stb.) az aktív immunb:álús g~·ógyítás céljúb 
alkalmazható: a kórokozók elölt tenyészeteiből készült \'akci 
emelkedő adagjainak parenterális bevitelére a gyógyulás 
esetben h~marallb következik be. · 

a) Összetétel 

Az antigénhatású oltóanyagok hatóanyagtartalmuk, ille 
készítési módjuk alapján az alábbi fócsoportokra oszt.ha 

t. Az élö, ggengíletl mikroorganizmw:okal tartalmazó 
anyagok közül en1beri fert<ízések megelőzf>~ére a himlGnvi 
és a BCG-vakcinát alkalmazzák kilerjedten. Az ezek· 
készítményekben levő mikroorganizmusok, a szervezet 
elszaporodnak és enyhe ferV'lz(>st hozva létre, a makroorga 
must sokkal fokozoltnhb el lenanyagtermelésre serken 
mintha ugyanezek az antigének elölt állapotban kerültek vo 
alkalmazásra, 

2. Az eliill mikroorganizmu.~okat tartalmazó oltórmua 
sziíma lényegesen nag~·ohb. Egy részük bakteriális fertiízé 
me.i;i;e\özésére é;;; keze\Psére szolp:ii.l (pl. tisztított Tífusz- Pertus.\;;:{i 
sis-val•cin<l, Opso!\ermin). A bfl ktériu111ok elszaporitfisa biol~~_i.-:;;:l 
gfa.i t11Ja.idons1\.!!uiknak \f'gjobban n1egff'\elő fol~·ékony, vagy/ ... '.'';··.;· 
sz\lfird táptalnjokon törti:'nik, majd az életlani konyhasó.·-<?'51 
olrhilhan szuszpendált n1ikroor~aniz1nusokat vagy ki:'mla{j;:i}; 
eljtirfisf:n.\ (fenolh-d, forn1alinnal slb.J, vagy [izilrni móds~.erret-S<-l 
(ren!\szerinl hÖ\·e\) ólik cl, majd a szuszpenziót a triplalaj~_.'.'~I 
szt>nnyezéstiH isn1ételt cpntrifugüh\ssal és mosti.s.«.-'11 szahadi\Jilk ', 
meg. A bakteriális vakdn{lk hatóértékét a 1nl-kénti csíraszám-' :';d 
mnl ff'_j('zik ki, im1nunogén hatásút állatkísérh•tben ellenőrzik,'·.-:\ 
A vírusval•cim\k eliíúllítása és ellt>n6rzése J(>nyegileg hason\ó .1 
módon történik, azzal u kiilönhség,gt>l, hogy a _,'Írusok elsza110ri-' ~.i 
tására nem t{iptnlajokat, hanem rendszerint embriós tyúk-
tojást alkrilmazn>ik lpl. J{i(itéscs lífusz \'ai<C'ina). 

R. A mikrnnrganizmus-kiuonalanyago/w./ tartalmazó vak
cinák oldott, rendszerint alunlinhnntartallnú csapadf'khoz 
kötötl antigénekc>t foglrilnak m>lgnkban. A baktériiunok fel
tárására va11:y kl>miai kezelést lpl. a Typhyla~-n/l.J triklórecetsa
vas kivonúst), \Tagy fizikai e\j1írilsl all•a!n1aznak. 

Baktl>riumkivon<-'!tO\t nem-.~/>rrifikus l;e::e/Ps cfl.i{Jro, a 
kórokozóra va 16 tekintet né-Ildi\ a szervezet termPszetes gyógy. 
erejének fol•oMís;:íra is alki<hnri:zlrntOk. A "!\le11ro\ysin (Staphylo
coccns aureus és b. prodiµ;io~um nutolizúitnna) és a PolYsan· 
(apntogén vakcirník lizá.tnma) a szervezet aktivólására, áthan
gohisilrn <;zolg:\lnflk. 

4. A /o:rinnk n 10-xintern1elii lmkl('riun1ok <C. rliphtheriae, 
Cl. tetani stb. l \evcstl'nn"szeteinf'k balnériun11ncntes szű!'l(•f(>i. 
Az elii:'1ll\b'ls11l.;ra szolpÜó tüptalnjok ~ a szf>runrnnnph:-·Jnxia 
veszé\yen!:'k rnegt>l\izése érde\;;éhen - lófehéri<"I mi'-g nyomol;;bRn 
se1n tart11l1nn7.hntnak. A Dif1foria- é-s a Tctnnu<;z-to-xinok lmtó
értél•él a ten14erimalacon, illl'tYe egéren ffi(hi legki.'i-ehh halálos 
adaggal rDLiiI=do,;is ll'taHs minhnn), a vörhcny-toxinél pedig 
bőregységben (BE) fejezik ki. A l{ellöképpen hígított toxinok 
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~:::-'_">' tltoxikUS i"!l'munitás bő!IJróbáyal töi:ténő ~egállapttásá 
-:-~··_e.TI atrnazhatolt: (pl. Scl11ek-tox1n, D1cktox1n), intracutar: 

jS' .a
1
1J'1va fogékony egyéneknél a befecskendezés helyén bőrpil' 

_)JU1c tkezik. A tisztított vörheny elleni akliv immunizálás céljára 
;:·::~le~n l (Searlflphylax). 

5i0l >Az c_g1.Q:{q,-ti-!mkfilt~t~S!j_d9_kat) úzy _ _ny_g,rj_li,J1!,l~l;i • .19x.iruh. 
_:·.„ - 5·rUfilÍi.n ~s .. ~l'.9-~.gg)'..i;t\!~.S,Jta~?sl\x~r~m~regteleniPlí· Az ana
, Ji:s.~'íf1ökélete~ méregtelenítés után is változatlan immuni
~!k~'.:es;;(>g_gel .rendclk~znek. 11.atóértéküket .a.z antit?xinnal 
pllÓ 1t kölc)(lésl reakciók alapján f\okh:.ullwws egysegekkel 
1'-9P1:es flocculans, 1-:l, '":agy k_ötödési egység:ek~el .<KE) f~jezik k~. 
(J..ll[uunui1•1géo ha:ast ullatk1sérletek~en ellenorzik.„A~ ana~oxi: 
j,:L . Jecifikus hatoanyaga a táptalaJszennyezéscktól es a k1séro 
no~t~riun1fchérjé_lüöl \{énüai kezeléssel r pl. trik!órecetsavas 
b~ ri1.~sul l olkülöníthető, az ily módon tisztított és koncentrált 
e\JÍlto~inok alkahnazá.sa esetén a védöoltüsokat sokkal ritkáb
j!Jl!l követik oltási reakciók. Az anatoxínok rendszerint 
]}a~iadékos formában (Diftéria- és Tetanusz-anatoxin c.sapadé
C: ~ kerülnek forgalomba. 
J;:OS 6. A kombinált o/lóanyagok két, vagy több antigént tartal-

s.tnak. Véddhatásuk legalább olyan mértékű, mintha a szóban 
Jllr ó antigéneket külön-külön alkalmaznánk, így az oltások 
fo átfna jelentékenyen csökkenthető. A tífusz, a paratífusz és 
sz kolera egyidejű megelőzésére szolgáló Tetra-vali:cina kivételé!el valamennyi kombinált oltóanyag csapadékhoz kötve kerül 
forgalomba. Egyes kon1binált oltóanyagok a gyel'!nekkori fcrtő-
éJ;ek egyidejű megelőzésére szolgálnak (pl. Diftéria -Tet~n

riusz- Pertussts kombinált oltóanyag, Diphthopertusantm, 
searlapertusanlin), mások viszont a serdülő és felnőttkori 
fertőzések ntq~előzésére (pl. Tetra-vakcina, Tiíusz-Tetanusz 
kOntbinó.lt ollóanyag). 

7. Az antigénhatású diagnosztil<umok a fertőzések in vivo, 
jJletve in vitro n1óclszerekkel történő kimutatására szolgálnak. 
fi. Tuberkulin és a Trichosan meg[elelő mikroorgru1iz1nusok 
)evestenyészeteinek besűrített szűrlete. I<„ellő hígításban ezeket 
a készitinényeket re11dszerint allergiás bőrpróbák végzésé~e 
basználjók, bizonyos esetekben azonban gyógyítás céljára is 
allmlniazhatók. 

A dia_qnosztihus baktériumszuszpenzi6k emberi vérsav~k 
agglulinintiterének meghatározására, Gruber- "\\'idal reakció 
y6gzésére szolgálnak. 

A lues-antiaének forgalombahozatala előtt spec.ificitá.s és 
érzékenység szempontjából alaposan kivizsgált szervkivonatok: 
fi. \Vassermann-antigént komplementkötési próbához, a többi 
antigént pedíg ( Kahn, l\leinicke, Citochol, Mandula) a csapadé
kos társreakciók végzésére alkalmazzák. 

b) Alkabnazásm6d 

1. Elleniam1/latolt. A megelőzés cé1.iáhóí alkalmazott oltóa 
anyagokkal csak t~lje>'en egészséges egyéneket oltsunk. Nem 
szabad védOnltá~ban részesíteni lázas, \Tagy súlyos hC'-tegségben 
(pl. tüdőgyullnditsUan, n1eilhúrtya~yullad{1!o;han, vesegyulhirlá.s
banl, hpveny fertózd betegségben, kiterjedt gennyes, vagy egyeb 
bÖJiJetegséizben, st'dyos keringési elégtelen~égben, ldterjedt 
vizenyiível ji\ró vesebdeµ;ségbcn szenveddkel, tovább{l eriísen 
leromlott állapotban \e\'Ő egyéneket, véiJ,·üJ azokat a gyerrnekeket, 
akik négy hónapon belül BCG védőoltást kapta\{. Terheseket 
a hastífusz és a tetal\USZ elleni aktív oltások alól mentesíteni 

j kell. Az Eü. 1\-lin. 8200-511953. sz. rendelete szerint az orvos 
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hatunk, ha az oltottak legalábl? két oltást kaptak. A1aI?-
,z:1Jllft „is~al rendelkező]{ esetében viszont már egyetlen oltas 

al-kor is köteles a védőoltás alkalmazása cl~tt mérlegelni, h 'jllll1lu;1;~ is" jelentékeny ellenanyagtermelés indul meg (einlékez-
a; oltandó egyén egés:.;o;ség~, állapota ~z ~}.tast :n~ger;gedi-e, :tial:!15~Itás). . l 

0 
~ d . 

az oltásra kötelezet~, llletoleg g~ndvrseloJ<; i;;zn-~nyu ~érel tetű A- gyógyításra alkalmazott vakc1nák (p · p„o er:m1~, 
nem ad elő. Ha viszont valakrnek a vedooltasa kOzvet ' ycin, Pcrtussis-vakcir,m s~b·). e~etén az eredr:iény sz':11len 
megbetegedési veszély elhárítása céljából szükséges (pl. te f'olY_Il;'értékhen függ a kezeles modJat_ol. ~zeket a készít~ényeket 
fertőzésre gyanú.s sérültnél), az orvos az érdekelt, illetőleg Jl~g:;d~g individuálisan kell alkalmazni: arncsonyan megvalasztott 
viselője beleegyezésével a n1entesítő körülinények ellen JJ1111 \i adag után a beteg áliaf!dÓ és.zlclése, mellett f<:Jkozatosan 
alkalmazhat \'édőoltúst. h:ezd~ük az adagokat mindaddig, m1g ,a krv_únt, ha~ast ~l nen;i 

A (J!JÓ(]!Jitás céljára szolgáló oltóanyagok (pl. Opsoder ell1~1! A kezelést az eredmény tartosabba tetcl~re ce!?z.~r~ 
Opsogon, Pertussis-vakcina, Polyn1ycin stb.) all;;aln1azása ért~kezután is egyideig folytatni._ Fo:itos uz oltá~ok kuzo~t! 
feltétlenül tisztázandó, hogy a kezelendő megbetegedéshez ~~":-öz megfelelő 1uegválasztás~ is. ~.01:,ozat?s o_~tas~~ eseti;:f!-
társul-e olyan kórkép, vagy állapot (pl. keringési elégtele l;'.~b oltást addig ne adjunk, m1g az elozo oltast koveto reakc10 
súlyos leromlottság stb.), amelyet az esetleges oltási reak ub·esen le nem zajlott, 
súlyosbíthatnak, illetve károsan befolyásolhatnak. í J 4. A védőoltások. melfr!l?,mtásai. 4 . v1d6o.~lásokat, követő 

-2. Az o/frisok kivitelezése. Az Eü. ?tiin. 8200-5/1953, . bb, vagy nagyobb reakc10k gyakor1saga~ tobJ:?., r~szben a:z: 
rendelete szerint az oltóorvos köteles gondoskodni arról, 1'1Settakl{al részben pedig az oltoanyaggal osszefuggo tényező 
1nind az oltóanyag, mind az oltásnál használt eszközök kif ol~O Jyásolj~. Általában minél idősebbek az oltot:takt . ann~l 
L'tlan állapotban legyenek. Az oltóanyaggal kapcsolatban bl"ok. ribbak a mellékhatások. Szerepe van az indwiduálls 
vetett hibákért (fertőződés, elcserélés stb.) elsősorban az ol gyaék~nységnek is, mert mindennapos tapasztalat, hogy ugyanaz 
orvos a felelős. · .. ,., érZ oltóanyag, ugyanolyan módon 3;lkal!p.azva, az oltot~ak_ egy 

Az oltásokat csak frissen kifőzött fecskendőkkel és tükkél'-·.:;~ az énél semmilyen reakció~. nem valt lp, ~;\~ok~ál pedig Ilyep. 
(himlőoltásnál Pirquet-lándi;sával vagy oltógerellyel) szabftd~; ré!fiékhatásolJ; 1!1-egfig)'.clhct.?~: A~ oltási szO"v?.dme~_Yek ~a.kori~ 
végezni, Csapadékos oltóanyaggal történő tö1neges oltásokhOZ';. Jll és az oltas1 technika kozott is szoros az osszefuggés. csapa-
5 ml-esnél nagyobb fecskendőt ne használjunk, A diagnosztikiíS/-,., s~f,~s oltóanyagok felületes oltása esetében sokkal gy3;krabban 
bőrpróbák végzésekor (Dick~toxin, Tuherkulin stb.) az oltás('. ~ecntkezik „steril tályog", mint akkor~. ha ;oiz o~toanyago~ 
luhcrkulinfecskendővel (vagy ilyen hiányábfl-11 1 /10 ml--e'S''.::! Jelt! ,en a bőr alá injiciáJják. Az oltóanyag osszetctele es az ol_tás1 
beosztású 1,0 ml-cs Record fecskendővel) kell végezni. A kiiőÚ J ll!aJciók gyakoris:'iga is megállapítható: á!?Iá_ban a i;sapa<;fekos 
zö1.~ ~ecskcndők összerakásához ugyancsali: kifőzött, vagy lángon:\' rJtÓanyagok alkalmazását gyakrabban koveü reakció, m1ntha 
stenlrzált csipeszt kell használni, mert a dugattyú szárának< 0 •anazt az antigént oldott állapotban alkalmazzuk, magu~~a_k 
kézzel való megfogása fertőzést okozhat. A steril tűket szinten: u~ ntigéneknck a reaktivitása is. különbö~ő: a balüer1ahs 
steril csipesszel kell a fecskendőre helyezni. ':;, az ti~ént tartalmazó oltóanyagok alkalmaza~át gyakrabban 

A tűket 1ninden oltás után váltani kell. l)jra fertőtlenitéS.': ~vetik ?ltási reakciók, mint a csak anatoxint tartalmazók 
20 ~er.cc~ for:;~llással történjék, lch~től?g},5 %-os szódaoldatbaú; . .' alkaJmazasát. 

1 
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Elhuzodo, tomeges oltások eseten 1donként a fecskendőket ! l\Iivel a védőoltásokat követő e_so re „ cloK rcn sze_r1n 
újra kell sterilezni. már néhány óra múlva jelentkeznek, célszeru. az ~ltáso:ra-c az 

Az ampullák, vagy üvegek felrázása után az mnpu!la nyakát esti órákban végezni, hogy az eset~eges reakc1~.k ~JSzakara,, az 
ler~szeljük, illetve az üveget elzáró gnmidugót, vagy gumilapot ágynyugalom idejére essenek, mert Ilyenkor a tunetek enyhe~b 
lejodozzuk, iuajd átszúrjuk és az oltóanyagot a fecskendőbe aJ:ikhan jelentkezne"k. I<:ív::í.ni;itos, h~~, az o!to_tta~ az oltast 
felszívjuk. Csapadékos oltóanyagok esetében ezután az oltást követő napon az eroscbb testi munkat~l tartoz~od.Janak. 
haiadéktalanu! el kell végezni, neho&'Y az oltóanyag csapadékos A lokális reakciók az oltás helyén esz~elheto pIT, duzzan~t, 
része leülcpedjék. fá'dalom esetleg a regionális nyirokcsomok duz~=ata alakJá~ 

Az oltásra kerülök bőrét az oltás helyén benzinnel, vagy b;n jele~tkeznek. A helyi tünetek egy-két napig ta~tanak, a 
alkohollal le keH mosni. Élő kórokozóval (hinllő, BCG) történf anaszok borogatással enyhíthetők. Csapadékos o~toap.yagok 
oltás után az oltás helyét fertőtlenítőszerrel érinteni nen1 szabad, ~kalmazása után néhány héttel egyes esetek}:ien ~~er1l ta~yogok 

A diagnosztikus bőrpróbák céljára szolgáló készítn1ényeket is megfigyelhet.ők, h."iUönösen a~kor, ha az oltas f,e;1;11eten to~té~t. 
intracutan, a többi antigénhatású oltóanyagot általában subcutan Ezek a steril talyogok rendszenn~ Sf'.?nt~n ~els~~"-~q.nak. R1tkan 
alkalmazzuk. Izomba adandó a Diftéria -Tetanusz- Pcrtussis a védőoltásokat általános r~kció ~s kov<;:U• l~z, fof~J,as, r~s.szullét, 
~omhinált oltóanyag. Csapadékos oltóanyagok hőr alá fccsken~. bánvás alakjában, ezek a Jclenscgek tuneh kcze~essel Jül befo-
dezésekor a felületes oltást különös gonddal kerüljük! lyásÜlhatók. · 

1 
. 

11 
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Intravénásan a nem-csapadékos oltóanyagok is csak bizo. l\1ind a helyi, mind az általános re.a n~H e gya:{Or~snga 
nyo~, kúl.önlegcs eselekhen (L Opsogon, Pyrago) alkalmaz". lényegesen csökkenthető, ha az. oltáso~i: .ellenJavallatrut f1gye-
hatok. lemhe vesszük és ha helyes oltási tcc~1n1kat alkalmazl!nk. • 

3. Adagolás, A nwgelőzésre használatos oltóanyagok, A gyóg_gitásra alkalmaz?~t ,oltoanyagoka~ l_ielyi re~k~1.ó: 
különösen az anatoxinok csetéhGn igen nagy jelentősége van gócreakció és általános r<:.akc10 kisérheti. -"\ mcrsckelt _rea~{c:-i~k 
az oltások közötti időköznek. Az első oltás után rendszerint ilyen esetekben rendszerint a megJ?.eteg;~aés g.yors JRVl~lasat 
csak ún. potenciális iinmunitás (alapimmunitás) jön létre és s~tik elő, az adagol<at azonban feite-rlenul úgy Kell megvalas~
a szeryezet csak a második oltás után tenne! nagyobb mennyi. tani hogy az erősebb helyi és általános tünetek elkerülhetől{ 
ségben ellenanyagokat, ha a két oltás között 4-ö hetes szünetet legy~nek. Sorozatos oltás esetén csak akkor en1eljük az adagot, 
tartunk. Diftéria-, vagy Te1anusz-anatoxint tartalmazó csapa· 
dékos oltóanyag esetén tehát kellő védettségre csak &kkor 
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I',,,·~· :, .. il1,·,'.' Az ellenanyag hatá<:ú oltóa , 1 t h , készítési módjuk szerint' az alá! ~jago Hl 1 ~ioanyagnk_, illetvé:-

, . . l csopor okra oszthatjuk: 
1. A nafw ant1tox1kus szérumokat tígy n , "k h „ UI" állatokat (Jo~·akat szii'f>'f'i:Sfuilrhák --1 ···-- ~.,_frL, - flID' eA:cl-szséi:(es 

,, -~- antigén frliftPria Íf'tanu;z stb 11 · \:aITT' .Juhokat) a megfelelő 
~fi arla.gjaivRl in1m~nizá0Jnflk. 1-Ia · a~11~}f8~~k ~?jri t?~ihn l emC'lkedő 
llrt,á: toxikus ellf'nanvao megfel l" 1, • ~ .~rsavo1„ an az antj. 
ili~,·.~· vért ve!<.znek t!ilü'k A vérr- ~e •Oncen~rc1c1ohan mutatlrntó k~ 
dli 0,5 % fenollal konz~rválják Mi~~\v~dasat' utáné .nyert vér~avót 
~f;N fehérjf>k kiválása folvtán "za;·~rossá vál~l~;~ ~z. rumok a labilis. 
;1 '!~ hatóértP.kük is gyors8hba .. 11 · · 1 a es az első idöhen. 
;rif.~ után kPrülnek si.tlrÓsre ~a~J01~>:en, ega1ább l_1nt ~6napi tárolás. 
fi~:~ ml-kénti hatóértékét áliatkí~érl ibésri. A~ rint1tox1kus szérumok 
~1.:~ közi egységekben fejezik ki·. e en iatarozzák n1eg és nemzet~ 
!ir' 2. A koncrntrdlt és tis 'rt tt f'f 'k l:~r;; szén1mokbo'l b'•ok · ·. · 6 ' '°, an 1 ox1 ·us szérumokat a natlv 1'ff!' C'm1,11 m dszerckkel ·irt·ák lő 

!

l,.,,,i.IC·;·,,·,éil,,.',•·. tartahnazó fehérjefrakciót ·p ot rt·~ 
1 

l
0 

e . Az antitoXint ·1. n!.u~szulf~t jelei-ilélében hlve~o l I u~ .ke~:lés u~.á~ flmmó-
kozott az inaktív fehérjék J·icsap .• ke~li{•íl i!yen koruln1ények 

!~d·, .. ~ .. ·~, az :mtitoxin tartalmú fehé;'éket oona · • z r_es ulá~ i;i.z oldatból 
.. ráció további emelésével khr ít~ jmmónmn1szu1fat koncent-
·'i nyert csapadékot préselés ut°fui ilializfilJá~bumi~dktól, az így 

f otoniássá teszik. Az igy koncentrált és tisztitott szérumokat 
2
2
5 % fenollal és 0,005 % merlioláttal konzerváljilk. 

O, 3. Az antibakteriális natlu szérurnokal az antitoxikus széru-
okhoZ hasonló n1ódon nyerik. A lovakat, va_gy sertéseket 

ntölt vagy élő baktéríu1nolt e1uelkedö adagjaival unmunizálják. 
{ur'fene, sertésorbánc elleni vérsaYÓ.) A baktéri111n elleni 
vérsavótc hatása a szervezetbe jutott mikroorganiz1nusok 
eJpu~z~ításá.ra irányul, érték.meghatározásuk. állaUtlsérletben 

törlen1k. 
4. A diagnosztikus nyúlsarJók előállítása során az állatokat 

gondosan kiV"izsgált antigenkitású baktériumt_örzsck élő, vagy 
elölt szuszpenz~ójánalt, iHetve n1osolt birkavorösvérscjt-szusz~ 

enzió em.elkedo adagjaival oltjllli. Az agglutináló savókat szük
~ég esetén adszorbeálással n1enlesitik a mellékaggluüninektöl, 
batóértékliket agglutiná.ciós vizsgálattal ellenőrzik. A Haemo
}ysin ti.atóérlékét ko1uplen1ent jelenlétében birkavörösvérsejtek
kel vizsgálják. 

5. A uércsoportmeghald.rozó szérumok (Serotyp, Anti-D) 
előállítása úgy történik, hogy magas agglutinin titerű, esetleg 
1nununizált egyének vérsavóját a rnellékagglutininek eltávolítása 
után 0,01 % n1ertioláttal konzerválják, majd kapilló..risokba, 
vagy átszúrható gumidugós üvegcsekbe osztjáli el. 

6. A normális szérumok antigénekkel nem liezelt egészséges 
lovaktól, juhoktól, vagy szarvasinarhákból származnak. Speci~ 
fikus ellenanyagot nen1 tartahnaznak, ezért nem vala1nely 
meghatározott fertőző betegség, hane1n egyéb betegségek 
(belső vérzés, vérzékenység stb.} gyógyítására szolgálnak. 
}{onzervalásukra 0,5 % fenolt alkalmaznak. 

b) Alkalmazásmód 
1. Atlayolás. A megelőzésre alkalmazott szérumok védő

hatásukat azonnal kifejtik, de rendszerint csak 2- 3 he.tes 
passzív inununitást biztosítanak. l\livel a védőhatás alacso
nyabb értékű szérumokkal is elérhető, a szérumanaphylaxia 
megelőzése érdekében profilo.likus célra !ehetüleg ne lósuvót, 
hane1n szarvas1narha, vagy julisavót al!lalmazzunk. . 

I-IH gyógykezelésre alkahnazzu!{ a szérumokat, annál· jobb 
eredn1ényre szántithatunk, nlinél .korábbi szakban kezdjük 
meg a savó injiclálását. A szérumadagok megválasztásinál 
figyelenWe kell venni az eset súlyo~sigát, a beteg életkorát, 
testsúlyát, úllalúnos állapotút és a járvány jellegét. 

2. Az oltások kivitele. A megelőzésre alkalntazolt szérumo
kat rendszerint bör alá injiciáljuk. Gy6gy1':ezelt!8 esetén viszont 
inkább az izornha türténó adás ajánlatos. Az intravénás szérum
in.1elwiónak nagy elön~'e a gyors felszívódás, hátránya a szérum
shock fokozott veszélye. Az intravénás szérumkezelést ezért 
lehetőleg csak súlyos esetekben, J{órluizl.Jan végezzük, ilyenkor 
a testhőn1érsékletre melegített szérwnot lassan injiciáljuk intra
vénó.san. Egyidejűleg ajánlatos bizonyos szérununennyiséget 
izomba, va~y bőr alá is fecskendezni, mivel az érl.Je adott ellen
anyagok gyorsal.Jhan ürülnek ki. 

A vörheny-szérunt diagnosztikus bőrpróba céljára intra
cutan is alkaliuazható tSchuiz-Charllon reakció). Az emberből 
és nyúlból tennelt diagnosztikus szérumok in Pilro kerülnek 
felhasználásra. 

3 ,Szérumbetegség. A szérumok parenterális alkalmazását 
követő ollá.;i reakciók 1ncgjelenési időpontjuk és klinikai képük 
alapján két csoportra oszthatók: 

!~' n 
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A „/,irnbb émlcmben vett m·umbeteg"g cend"ednt f b• ~lká~~'.;~;,~~,1'm~f~:~o~~~:"~1g,~~:..;e~~;~~a~~~~~~'r;,~ 
s;;::eru:n1adasat1-ovcto G-10. napol, kuzott Jelenik 1neg, .\z oita_~·~:A ~e:o: ;othadásra e1ulékcztet6 szag érezhetó. 
helyen prr csz!elheto, an1clyet - moha h.er,nf,es1 elegtelenség .•.:j 
vagy ízulet1 (aJdalmak k1se1 eteben - az egcsz testre lnterJedJ 
viszkető kiútés (urtucaria), oedema köYet. A széru1nbetcgség ::,·: 
e típu~ánal{ id6ta.rtruua általában 2-3 nap, Ha a tünete];:'
a szérum adását kóvet_óen 1-13 nap l{Özött jelentkeznek, gJ'O!' 
sitolt ~ef.1kciór~l bc~zé~ún!~. A szér~~-!Jetc~ség tün~tei kalcium: 
és ant1h1sztarnn1 kesz1t1nenyek adasaval es prolrn1nnal cnvhít 
hetök .. A, szé~umb_etcgség gya_ko_~·isú.ga é,s az alk.~hnazytt .széruu;: 
menny1sege cs 1n1lycnsége kozotl llatarozott osszefugges álla. 
pítl,1,a~ó n~eg. Az~nos_)~h~rjetartaloru. 1ne'.let~ In?ga~ahb ható- 1 
értcKű szerumok es kuJonosen a konccnlralt es tJsztltott széru. jj 
mok adását ritkábban követi szérurnhctegség, roint az alacso. 
nyab!) hatóérlékő nativ szénunokéL 

Szérunislwck-ról akkor !Jeszéllink, ha a széruma.dás után: 1 
02onnal, vagy legfeljebb 24 órán belül jelentkeznek a tünetek.· · 
légszomj, keringési gyengeség, sápadtság, vcritékezés, eseue; ·, 
gyorsan kialakuló helyi vizenyö alakjában. Ilyen azonnafi 
reakciók rendszerint olyan egyéneknél észlelhelők, akik életük 
folyainán korábban ugyanannak az állatfajnak a szérumávaI 
kaptak oltást ( Szeru1nanaphylaxia). Igen ritkán, különösen 
al_lergiás betegségekben szenvedő egyéneknél az azonnali 
tllnctck akkor is jelentkezhetnek, ha az illetők a szóban forgó 
állatfaj savójával korábban még sohasem kaplak oltást (Primer 
szérumshock;, A tünetek légző~ és vasomotorközpont izgatókkal 
(koffein, kámfor stb.), s:vn1pathicus végkészülékeket !zgatóklrnI 
(adrenalin, efedrin stb.) rendszerint jól befolyásolhatók és a 
kezdetben igen súlyos állapot ritka kivételektől eltekintve -r~ 
gyorsan javul. 

A szérumanaphylaxía veszélyének felismerésére lúlérzé. 
kenységi próba végzése tanácsos: Az alkahnazandó széru1u kis 
mennyiségét (kb. 0,1 ml-ét) élettani konyhasóoldattal 10-szeresre 
hígítjuk és a hígításból 0,2 ml-t injiciá!unk intracutan. Ha az 1 
oltás után 1-2 órán belül a befecskendezés helyén duzzanat 
és bőrpír lép fel, az érzékenységi próba pozitív. Ilyenkor a 
széru1n teljes adagjának alkahnazása előtt a szervezetet dcszen. 1 
zibilizálni kell. A deszenzibilizá!ást általában a következő módon j 
végezzük: a szervezet hozzászoktatása céljából U,2, 0,5 n1ajd 1 
1,0 ml-t injiciálunk óránként intracutan, Ha a túlérzékenységi 
próba pozitív volt, a szértunot még deszenzihizálás után se 
adjuk intravénásan, csak intramusculárisan, 

A szérum-ana.phylaxia n1egelőzésére ajánlatos, ha a meg. 
előző oltásokat nem lósavóval, haneru szarvas1narha, vagy juh
savóval végezzük, ebben az esetben a gyógyító szérumadás 
során szérumanaphylaxia veszélyétől - más állatfaj savójáról 
lévén szó - nem kell tartani, 

4, A szérumok ellW'lhatósága. 2·-10Q közötti tárolás eseté
hen az aniitoxikus és a nonnáli.s szérumok háro1n évig, az anti
halüeriális és az agglutináló szérun1ok két évig tarthatók el 
az utolsó szűréstől, illetve értékruéréstő! számítva. A véresoport
meghatározó szénunok 0-5° közötti hőmérsékleten hat hónapig 
használhatók. .M:ivel kellő tárolás esetén is az antitoxikus 
szérun1ok évenkénti értékcsökkenése 5-6%, az ilyen széru· 
moknak forgalombahozatalakor legalább 20 % antitoxintöbb· 
lettel kell rendelkezniök, 

A szérurnok rnegfelelő tó.rolás esetén romlatlanul, változás 
nélkül tarthatók el, állás közben, különösen a natív szérumokban 
a labilis fehérjék kiválthatnak. és felrázás után kisfokú za\.--aroso· 
dást okozhatnak. Romlottnak a szérum csak akkor tekinthető, 
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AGGLUTILVÁLÓ vérsavók Human 
Sl ·„ella Flexneri liofilezett polivalens aggluti~ál:J savó 
511~~ella Dysenteriae 2. (Sclunitz) liofilezett agglut1naló .savó 
Sl~:'gclla Dysenteriae 1. (Shiga-l{ruse) liofilezett ~gglutműló 
shf;:if a Sonnei liofilezett agglutináló. s~vó (!„ II;, fázis) . 
Salinonella Enteritidissel készltett llofilezett „I-i aggluti-

nllló savó · ·1 · · 
Vibró Cosma (Cholera) liofi,I,ezett agglt;ttina o _sayo_ 
Sal1nonella Paratyphi „A -val kész1lett llofilezett „I-I" 

„B"·vel készített liofilezett 
agglutináló savó (a~ 

Sahnondla Paratyplu 
agg!utiniiló savó (b) 

Salnwnella Typhi-vel készített 

H " " 
liofilezett „H" agglutináló 

savó ld) 
Salinonella 

savó 
Salmonella 

savó 

Typhi-vel készített liofilezett „O" agglutináló 

Typhi-vel készített liofilezett „vi" agglutináló 

összetétel: Homológ baktériumtörzsek em~l~edő adagjaiva~ 
im.n1unizált nvulak specifikus agglutinrnt .tartalmazo 
vérsavófa. 1--IatÓértélc agglutir:ációs titer legalabb 1:1000. 
Konzerválószer: U,002 % mertwlát. 

Javallatok: Bélfertőzések, v!1gy . ~z~r~vizsgálatok során 
kitenyésztett l:Jaktériu1nok tdentlftkalasára. .- .. 

.Ada[Jolás· Le1nez-agcriutináció esetében az 1:_10-1:~0 lug1tás
ból J ~scpp ckh. Ö,08 ntl), csőagglutinác1ó eseteben 1:100 
hígítástól kezdődően csövenként U,5 1nl. " . . . 

].ieyjcuvzések: + SzTK terhére nem rendelhetok. - L~JaratI 
idő: 2 ev. - Száraz, fénytől védett helyen tartando. 

Csomagolás: Bármelyikből 1 x1 ml 54,90 Ft. 

Al"VTIGEN a citochol lues reakcióhoz lásd CITOCHOL ant~géu 
A:.-VTIGEN a Kahn-féle lues· reakcióhoz lásd KAII~ ant1ge? 
A.L'VTIG-EN a l\landule-féle lues szűrővizsgálathoz lasd l\'Li\N· 

DULA antigen . 
ANTIGEN a l\leiuicke-féle lues reakcióhoz lásd :a,rnft\ICKE 

antigen 
A."'\i~fIGEN a Wassermann·féle lues reakcióhoz lásd VI.' .ASSER

lL\.J."'°N antigen 

ANTI•D (anti•Rh0 ) emberszérum Human 

összetétel.: j\'lellék izo-hemagglutinincktől. kimerít~sse! iueg;
szabaditott Rh-agglutin tartaltnú steril e1n!Jer1 versavo. 
Hatóérték: agglutinációs titer legalább 1:32. 

Javallat: Az Rh faktor okozta vérátön1lesztési .és 
szövődmények megelőzése céljából feltétlenul 

13 Gyógyszerkészítmények 

szülészeti 
szükséges 
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lllinden vCrátömiesztés eiőtt (:különösen ha nő á vért~···,~1 
kapó), valamint minden terhesnél a vér Rh típusának::-:> 
inecrhatározása. I{linikai gyakorlatban a gyors tárgy •. ··-~ 
lein"'ez módszert (kapíllárisban elosztott savó), laborató-. y: 
riumi gyakorlatban a nedveska111ra-módszert (1 ml-e&.:; 
elosztás) használjuk. · 

Adauolás:· 1-1meghatározáshoz1 csepp saV-ó = 1 kapilláris- -
tartalma, vagy 0,05 ml szükséges. 

1\-Iegjegyzések: + Szakrendelések a per ambulantia szerekre 
meghatározott módon szerezhetik be, - Lejárati idő: * év, 20_50 hömérsékletü hűtőszekrényben tartandó, ·1 

Csomagolás: 1 kapilláris 5,80 Ft, 5 kapilláris 13,60 Ft; „_ 

1x1 ml 19,20 Ft, 5 x 1 ml 82,60 Ft. : .. 

ANTISTREPTOKINASE STANDARD Human 
liofilezett 

Összetétele: Élettani konyhasóoldattal hígított antistre:Pto. 
kinase tartalmú human gamma-globulin liofilezéssel 
tartósitva, Ampullánként 50 antistreptokinase egységet tartaln1az, 

1 

Alkalmazása: A vérsavó antistreptokinase titerének meg
határozására, összehasonlitó standard szérumként. Az 
ASK I. és ASK II. reagensekkel együtt használandó. 

Adagolás: I-Iasználati utasítás szerint. 

Megjegyzések: + Lejárati idő: a liofílezéstöl számított 1 év. 
2- lU C

0 hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. - SzTl{ terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 1 x 5 ml. 

O•ANTISTREPTOLYSIN STANDARD Human 
Összetétele: Jensen pufferral készült antistreptolysin O-t 

tartaltnazó emberi gamma globulin oldat 66 % glicerinnel konzerválva. 

Alkalmazása: A vérsavó 0-antistreptolysin ti terének labo
ratóriumi meghataruzására. 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 
Megjegyzé.o;;ek: -I• SzTI{ terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idó: Yz év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó, 
Csomagolás: 1 X 5 ml 32,- Ft. 

ASK I. (STREPTOKINASE + FIBRINOGEN) 
reagens Human 
liofHezett 

Összetétele: Streptococcus folyékony táptalajon nyert 
tenyészetéből elöállitott streptokinase és marhavérből 
származó fibrinogén megfelelo arányú keveréke hofllezéssel tartósítva. 

Alkalmazása: A vérsavó antistrtUJtokinase titerének meg
határozására. Az ASK II. reagenssel e.,ayütt használandó. 

!{ ál r utasítás szerint. 
Adaguliís: aszn, a 

1 
• ,. · i1 zéstől számított 3 év· 

::\[egjegyzések: „+ Le~;'n1·a,t~ Id~~á~i{~of.rfnytöl \;édett helyen 
2 10 co hon1érsc1i: e u, " ' 

1
. t' 

- . S 'f'{ terhére nem rende ne o. 
tartand_o. - ~0 

1 

1 29 20 Ft, 5 x lO inl 137,60 Ft. 
Csomagolas: 1 X m ' 

ASK II. (PLASl\HNOGEN + THROTu!BíN) reagens 
Human 
liofilezett 

, öl kivont plasminogen és 
összetétele: Emberi fi~rinogen;~lelő arányú keverélrn lio

szarvasmarha t,hromb1n meg, 

filezéssel tartós
1L':8 • , . tokinase titerének 1neg;-

Alkahnaz1~s~: A ve~ssaJ~o I~~~~~~:J1ssel együtt használando · határozasara, Az ·""- "- . 
, ál t" utasítás szerint. 

Adagolas: Haszn a 
1 

.. „ ·ofilezéstől szá1nH.ott 3 éY. 
'1ogjeg~rzéseli:: + ;i:..e.járlatt~, id?.:a"..al~ fénvtől védett helyen 

0 co hőmersek e u, .„, ' '' ·, „ 
2-1 SzTl{. terhére nem rendehieto. 
tartandó. - 1 24 , 0 Ft 5 x 10 ml 114,10 Ft. 

Csomagolás: 1 x10 m •8 ' 

BIOTEST korong sorozat Human 
, korong az alábbi Ö t't I• 7 nnn átmérőjű szürőpapir 

s~~~Óa~~~agot tartalinazza: • (fehér) 
· illi 3o IE (kél ) Pen1c n . 30 gain1na e 

streptomyc1n 30 ;.,.amnia (piros) 
Chlorocid . 30 gamma (sárga) 
Aurcomy~1n 30 gamina (rózsaszín) 
Terramyc1n 400 cran>ma (fekete) 
Superse~tyl 100 gan_ima (barna) 
Neomye1i::i- 15 gamma (zöld) 
Polyn1yxrn . 10 gamma (terrakotta) 
Erythromyc1n 400 gatnina (szürke) 
Salvos~ptyl SO gam1na (lila) 
Tetrac1n él égének ille-, . n antibiotiJP1n1-érz wnys - ' 

Alkalmazá~: ( a~~j~~~k meghatár;zására. 
tőleg rez1sz en, . .. . . é t !1-11 korong. . 

Adagolás: Vizsgalando to1zsenK n d 'l "to" - Lejárati 
Kt léreneinren füh_. • d' 

1\-lenjegyzések: ~!~ S"z7h„~é1~ékletű, sötét helyen tartan o. 
"dö 1 év 10-lu 0 8 20 ~, 1 

: • • 1 r: 0 -o i;;:oronggal 8 , ~ L. Csomagolás: 1.1x1 f10 a, ::i -u , 

OCHOL antigén Human 
CIT , .. , t 0 -15-0,S'?ri cholesz-Összetétel: Alkoholos :rnarhaszl'i -kh ona , -

terin tartalo1nmal. .ó .. diacrnózisát szolgáló Citochol-
Javallat: A luesz sz.erol g1ai •" 

reakció kivitelezés:hez: " d tt firán··ban frissen készí-
t . • A dobozc1mken me"a 0 J 

1 
ml 

Adago as. . h' 't' ból e!ZV vizsgálatra 0, · tett ant1gen 1g1 as o. 
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l:tegjeg;vzések: >f< SzT!{ terhére nem rendeihet(í. :teJáraH 
idö: 3 év. Szobahőn tartandó, 

Csomauolás: 1x20 ml 15,40 Ft, 1X40 ml37,60 Ft. 

E. COLI AGGLUTL~ÁLÓ SAVÓ, liofilezett Humait 
Összetétele: E. coli 0 55: B 5, ill. 0 111: B 4 diagnosztizálására 

(2 an1pulla) E. coli törzsek élő tcnyészetéveJ inuuunizált 
nyulak vérsavójának keveréke 0,01 % mertiolát tarta
lo1runal, 1,2 nll-enként liofilezve. Hatásfok: a homológ 
törzseltet tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. 

Alkalmazása: Bélfertőzések, vagy szűrővizsgálatok során 
kitenyésztett baktériumok identifikálá.sára. 

Adagolás: Lernezagglutináció céljá.ra törzsenként 1 csepp. 
l:legjeg,rzések: + SzTK terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idő: 5 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó, Közvetlenül a Hu1nan gyártól szerezhető 
be, nincs gyógyszertárj forgalomban. 

Csomagolás: 1,2 ml 32,10 Ft. 

E. COLI AGGLUTINÁI.Ó SAVÓ, liofilezett Human 
Összetétele: E. coli 0 26: B 6, 0 55: B 5, 0 86: B 7, O 111: 

B 4 diagnosztizálására (4 ampulla) E. coli törzsek élő 
tenyészetével imJnunizált nyulak vérsavójának kf'veréke 
0,01 % mertiolát tartalo1n1nal, 1,2 ml-enként liofilezve, 
I-Iatásfok: a ho1nológ tö1·zseket tárgylemezen 3 percen 
belül agglutinálja. 

Alkul1nazása: Bélfertőzések, vagy szűrővizsgálatok során 
kitenyés:ttett baktériumok identifikálá:sára. 

Adagolás: Lemezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp. 
Megjegyzések: >i• SzTI{ terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idő: 5 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. - l{özvetlenül a I1uman gyártól szerez
hető be, nincs gyógyszertári forgalomban, 
Csomagolás: 1,2 ml 64,20 Ft. 

E. COLI DYSPEPSIAE AGGLUTINÁLÓ SAVÓ, 
polyvalcns, liolilezett Hu1nan 

Összetétele: E. coli 0 26: B 6, O 55: B 5, O 86: B 7, O 111: 
B 4 diagnosztizálására (1 ampulia) E. coli törzsek élő 
tenyészetével immunizált nyulak vérsavójának keveréke 
0,01 % mertiolát tartalo1nrual, 1,2 ml-enként liofilezve. 
Hatásfok: a homológ törzseket tárgylemezen 3 percen 
belül agglutinálja. 

Alkalmazása: Bélfertőzések, vagy szűrővizsgálatok során 
kitenyésztett baktériumok identifikálására. 

Adagolás: Lemezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp. 
Meg~e!l~"zésck: >!< SzTK terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idó: 5 év. - 2-10" hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. . 

Csomagolás: 1,2 ml 54,90 Ft. 
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COO~lBS (Anti Human Globulin) szérum 
· · A e mb reangens nyúlból termelt praecipitáló 

összetetel: ó 
00 lye~ abszorbeiós eljárással emheri vörös

in;m~nsav. 'á meló hete;ohaemagglutininjeitől mcgtiszti
versaJtre ir nyu ó csak praecipiteneket tartalmaz, de 
tottunk, _lgy a s.av zíbilizált vörösvérsejteket nem agglu-az emberi, nem szen th l t 
tinálja. Konverzálószer: 0,1 % mer yo a • k k 

e ombs savót inkomplet ellenanyago na 
Javallat: A. 0 ló k""t"désének kimutatására hasz-

vörösvérseJtekhez v~ .. é~s~jte.k szenzibilizált _voltának 
náljuk. Vagy a vorosv k . , ) v feltételeZhetően in
kimutatására (direkt rea C:10 

' ~~g· · :Határa (indirekt 
ko1nplet ellenanyagtartalmu sav vizsg 

reakció). 1 cső tartalma, cső mód-
Adagolás: Tárgylemez-reakcióhoz 

szerhez 0,1-0,3 ml. d lh tő Lejárati 
J\I~g~~gyzés~k: 0~_:1~ ~Ő:;;é~ék~:M. r:~á1~z.e fén;~ől védett 

ido: 2 é · dó _ Közvetlen a Human gyartól szerezhelven tartan • 
belő be. 

ü;omagolás: 1 db cső 6,25 Ft, 1 ml 23,30 Ft. 

DIAGNOSZTIKUM Human 
(Bakteriológiai ant!gén) 
Bang (aborlus bov1s) 
Kiüté~es t!fus~, (Bien-Sonntag) 
Parat1fusz „A 
Paratífusz „B" 
Tífusz „0" 
'fífusz „H" 

. . ntjából pontosan 
összetétel: Anti~~ntul~1doka_ggár~z~1!1"J;? levestenyészetéből 

kivizsg~lt baktcr16um1dtoct~1 :é;zített jó agglutinabilitású 
élettani konyhas o a o f l 
szuszpenziói:i. l{onzcrválószer: 0,5 Y,, eno · 

11 
. 

~ ···té t'f sz illetve bruce os1s 
Javallat: Tífusz_, paratí,fusz, .kiugcr~~~irtl~tit'erének megállapí

gyanúja eseten a v rsavo a ? 
tására. (Gruber- \Vidal reakció.) „ , , . . z 

Adauolás: A vizsgáland~ v,éc"0a~ó ~e)zo ~~~~~si :~~~;i~~~ű (csövenként rendsz.e.rin .. ' 
baktériumszuszpenz10t mérunk. ,. L .• t• 

TK hé nem rendelhetok. - e1 ra 1 
:Megjegyzések: +Sz h!eré ,,k. letű száraz fénytől védett 

idő: 2 év. 20-100 om rsc , • 
helyen tartandó. 

Cso-dt.agolás: Bármelyikből 1 x10 ml 22,40 Ft. 

DIC'K.-toxin Human 
próbaoltáshoz 

. . . .1 t avas kicsapással megszaba-
Öss~etétel: End1oto~~nJ~tfos ewc~apással .továbbtisztított és 

d1tott.!sméte t a w ufof ld ttal (pH 7 0-7,2) hígitott izotonlas foszfátos p ero a ' 
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vörhenytoxin (eritrogén . toxin). IIatóérték: 2 hőradag ' 
0,1 ml-ként. Ellenörzésil.l ugyanolyan térfogatú, hővel 
hatástalanított toxin szolgál. 

;favalla~: Bőrpróba_céljá1.',"!·„A vörhenyre fogékonv személ, 
legaiabb 10 ni.1'.1 atméi;-oJu reakciót ad, a vörhellu -, Jen 
tclrnn a reakc10 nen1 Jelentkezik. ~ en a eset~ 

Adago!ás: A Dick-toxin és 1,ontroll adagja 0 1 1 . 
.i\Ieg~cu:rzések: + Lejárati idő· :V , 0 0 

'„ rr: 1· cut, 
szaraz, fénytől véd"ett helye~ t~d~d~ -5 ho1ncrsékletii, 

Csomagolás: 1 X1 n1l Dick-toxin • 1 o. . 
egybecsomagolva 10,30 Ft, - T X 1 ml D1ck-kontroü 

DIFTÉRif\.,..anatoxin Human 
Ös~z_2téteI: - Toxikus diftéria-törzsek lófehér' 't , 

sen1 tartaln1azó Jeves<>n nyert i é JC n:-, omokban 
s~t·Jete, fonnalin és hő egvütteinbe~:ttt~ek lcsíréamentes 
nr ve, n1ajd t 1klórecetsava"· 1•• á .va m regtele-
Klt~2n{os~bátpufferes izo.t~~iá~IC~~~y~::1óJl1~~~~~ ~id~.9 
0,01 % mertbl~f anatox1nt tartalrnaz. l{onzerválósze~; 

Ja\•aHat: Diftéria 1negelözésére 
.AadagoI~s: 3 oltásra szolgál. ~lőször 0 5 1 n1l es 2-3 hét n1úlva 1,5 ml s. cut.' ml, 3 hét műlva 
lU:~gteorzések: •I< Sz TI-{ terhére n d " 

Ido: 3 év. 20-100 hőmérsé ~m ren elheto. - Lejárati 
helyen tartandó. kletű, száraz, fénytől védett 

Csomago!ás: 3 amp. (0,5+1+1,5 nll) 63,50 Ft, 

DIFTÉRIA·anatoxin Human 
csapadékos 

--összetétel: Folyéko v t• f 
anatoxin alumini n" f 1~~ lto~t és. koncentrált diftéria~ ! 
izotoniás konyhasÓrtld~~~~:; ~sapadel~1?1z adszorbeálva és --J 
anatoxint tartalmaz II zus~pen a va. Ml-ként 30 Lf 1 
mertiolát. 'P 5,I-6,<J, l-{onzerválószer: 0,01% :-/, 

Javallat: A diftéria mecraJő , ·, 1 .
1 az Eü. 11!. 8200-5;1'9Sszese1e szo ga. Alkalmazásmódját 

Ad 1 , · sz. rendelete szabályozza i 
„.- au

1
° as: 1 ml mélyen s. cut. · -~; 

Jue!J egyzések: '1• SzTK terhére " 'l 
rati idő: 1 év. 20_ 100 hömé éklef? r~n-delhetok.„ - Lejá
helyen tartandó. rs e u, sz"'raz, fénytol védett 

Csomaeoiás: 1 x 1 nll 4 60 Ft 1 
oltás céljüra 10 és 20 inl ~los~trnl ml ~100,050 Ft, hatósági 

as Jar1, ~ 0 ml 640, _ Ft. 

DIFTÉRIA·juhszérum Human 
3000 !E 

Összetétel: Diftéria-anatoxi' 1 . . .. 
adagjaival immunizált ~j~f ,kmaJd i;I1fter1at<;>xin fokozódó 
I-I,?-tóérték: legalübb e 100 iE lakbév, steril vérsavója. 
O,o % fenol. - m - nt. !{onverzálószer: 
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Javallat: Diftéria megelózésére. 
Aadagolás: 1.-1.e.gelőzés céljára l. Diftéria-lószérum. 
!Iegjegyzésell:: >i• Lejárati idő: 3 év. SzTK terhére gyógyítás 
· céljára szabadon, minden esetben térítésmentesen ren

delhető. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó . 

Csomagolás: 1x15 nil 89,60 Ft. 

D!FIÉRIA·lószérum Human 
. 10 OOO IE 

összetétel: Diftéria-anatoxin, majd diftéria-toxin emelkedő 
adagjaival immunizált lovak nativ, steril vérsavója, 
Hatóérték: legalább 1000 IE ml-ként. Konzerválószer: 
0,5% fenol. 

Javallat: Diftéria meg_elözésére és gyógyítására. 
Adagolás: Afegelőzés céljára: gyermekeknek életkortól 
függően 1000-3000 !E {morbilli esetén ennek kétszerese), 
felnőtteknél 3000-5000 IE s. cut., vagy i. musc. 
Gyógyítás céljára: enyhe esetekben 5000-10 OOO IE, 
középsúlyos esetekben 20 000-50 OOO IE, súlyos esetek
ben 100 009-200 OOO IE, 2 év alattiak fenti adagok 
felét. 2-15 évesek 2/3-3/4 részét kapják, 

l:legjegyzéselí: + Gyógyítás céljára az SzTK terhére szaba.:. 
don, minden esetben térítésmentesen rendelhető. 
Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1x10 ml 10 OOO IE, 48,20 Ft. 

DIFTÉRIA·lószérum Human 
tisztított és koncentrált, 10 OOO IE és 20 OOO !E 
Összetétel: Fermentálással tisztított diftéria-lószérum ki

sózással koncentrált immunglobullinjainak 0,85 % konyha
sóval készített steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 
12%. Hatóérték: legalább 1000, ill. 2000 IE ml-ként. 
Konzerválószer: 0,25 % fenol + 0,005 % mertiolát. 

Javallat: Diftéria megelőzésére és gyógyítására. 
Adagolás: l. Diftériá Iószérnm. 
Megjeg~rzések: + Gyógyítás céljára az SzTK terhére szaba

don, m:nden esetben térítésmentesen rendelhető. 
Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1x10 ml 10 OOO IE 177, - Ft, 1X10 ml 20 OOO 
IE 353,- Ft. 

DIFTÉRIA·lószérum Human 
tisztított és Iiofilezett, 10 OOO IE és 20 OOO !E 
Összetétel: Fermentálással tisztitott diftéria-Iószérum ki

sózással koncentrált immunglobuI:njainak 0,85 % konyha
sóval készített ster l oldata, fagyasztásos szárítással tar
tósitva. Lezárás nitrogénatmoszférban. Hatóérték: 10 ml 
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deszt.illáI~ vizb.en <?ldva, ml-enként legalább 1 OOO iU. 20 
m diftéria antitoxn~t és legfeljebb 12 Yo fehérjét tartalni 0 
Konzerválószer: 0,2o % fenol + O,OOo % mertio!át. az, 

.Taval!at: Diftéria megelőzésére és gyógyítására. 
Adagolás: l. Diftéria lószé:rum • 
.11.Ic!JJeg~;zések: .r~ SzTK terhére gyó"""tá ·1·.<-- \?; 

minden esetben térítésm t ·- o.J• s ce J<>.ra szabado : ___ ,, 
5 év. 2°-10° lifönérsékle~Ű es.ei;i rentell!-e!ö, Lejárati id~:_-lj 
tartandó, • szaraz, énytol védett helyeri·:;f 

Csma~g~~s..:.. lF~.10 Illl 10 OOO IE 201,30Ft,1x10 ml 20 OOo -i 
DlFTÉRfA·marhaszórnm Human 

3000 !E 

,,,_! 

l 

'l 
Összetétel: Diftéria-anatoxinn 1 .d . . • 

adagjaival oltott szarvUsm!. 'i ~J d1,ftériatoxin emelkedo · ':'j 
Hatóérték: leaaiáhb lOO rÉiamlna~iv, steril vérsavója ,.'..:j 
0,5 % fenol. "" -kent. Konzerválószer: '<{ 

Javallat: Diftéria megelőzésére. • :-.··.1 
Adagolás: Megelőzés céljára 1 Diftéria 1. , 
MeoJegJ·zé~el y G · oszeru1n. . 

don, ·~i~cÍ_~~ -e'í" yógyít~s céljára_ az SzTK terhére sza :'-j 
rati idő: 3 év. 2~~:iÖo ~~J;~~~~k}t~~en r~ndelhető. u- Le~á= 1 

Javallat: A diftéria, a tetanusz és a pertusszisz egyidejű 
n1egelőzésére szolgál. Alkalmazásmódját részletesen az 
Eü. rtL 8200-5/1953. sz. utasitása szabályozza • 

Adagolás: 4-6 heti időközökben 0,5-0,5 ml i, musc. 
ycgJeuyzések: + SzTR terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idő: 1 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó, 

csomagolás: 1 x 0,5 inl 6,80 Ft, hatósági oltás céljára 1 
liter 5490 Ft. 

oJFTÉRIA•TETAKUSZ Human 
tisztított adszorbeált oltóanyag 
összetétele: ml-ként 5 Lf diftéria és 5 I-{E tetanusz tisztított 

toxoid 1,3 ml alumíniumhydroxidhoz adszorbeálva és 
0,01 % rt1erthiolattal tartósítva. 

Javallat: A diftéria és tetanusz egyidejű megelőzésére 
szolgál. Csak alapimmunitással rendeikezö egyének olt· 
hatók. 

Adagol;ís: Egy ízben 0,5 ml i. musc. 
].'fogjey)'Zések: >!~ Lejárati idő: Az elkészltéstől számított 

2 év. 2-10 C0 hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó, - SzTK terhére nem rendelhető. 

helyen tartandó. s e • szaraz, fénytol védett l 
Csomagolás: 1x15 ml 26,10 Ft. . ! FLEXl\TER FAKTORSAVÓK Human 

DIFI'ÉRIA·marhaszérum Human 
bsztitott, 3000 !E 

Csomagolás: 1 x 10 ml 18,30 Ft, 1 x 20 ml 36,50 Ft. 

Öss~etéteie: Fermentálással · · 
d1ftéria-szarvasniarha-szérum ~1."-J<! á k1sózássaI tisztított 
glohullinjainak o 85 o/c k h , isoz ssal nyert immun. 
Fehérjetartalom '1egf~Jjebby 8a~ov1M ~1~zftett vizes oldata 
IE !Ul·ként. 1{onzerválószer·o·o 2~o?ert,ék: legalább 20Ö 
mm·twlát. • • 10 enol + 0,005 % 

Javallat: Diftéria megelőzésére 
~rdauoiás:. Megelőzés céljára l, Diftéria Iószérum 
"' egjegvzosok· T G ó 't. • 

don, • niind"en 'i" esl gyi as ,c~Ijára a:;: SzTf{ terhére szaba
Lejárati idő: 3 év tb2eon iéó~t~s,me,rtesen _ rendelhető. _ 
védett helyen tart;ndó--:- őm_rsékletű, száraz, fénytől 

Csomauolás: 1x15 ml 272,- Ft. 

D~~}~11t;,ft~!~~~SZISZ·TETA1VUSZ Human 

ÖsszllfétP.I: Tisztított és konce . 
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an~to~in és jó antigenecit:'isúntg~i~ d1!téria és ~etanusz 
tér1urnok elölt szuszpenzió·a' lp~s1! pertus~z1sz bak
adszorbeáJva. Hatóérték: 30 Lf ct1\t~n~1n1umfos;ifat gélhez 
egység tetanusz anatoxin és 45 

1 ·ir~~ anatox1n, 10 kötési 
ml-ként. Konzerválószer· 0 01 01 mi 1 _rd Pertusszisz csíra 

• , 10 mertmlát. 

Sh. flexneri I. 
Sh. flexneri A. 
Sh. flexneri VIII2. 
Sh. flexneri D. 
Sh. flexneri III. 
Sh. flexneri H. 
Sh. flexneri IV. 
Sh. flcxneri K. 
Sh. flexneri G. 
Sh. flexneri \TI. 
Sh. flexneri VII. 
Sh. flexneri V I L 

faktorsavó 
faktorsavó 
fakt orsavó 
faklorsavó 
faktorsavó 
faktorsavó 
faktorsavó 
faktorsavó 
faktorsavó 
faktorsavó 
faktorsavó 
faklorsavó 

Összetétele: Sh. flexneri L, A„ VITT 2., D„ III., H., IV., IL, 
G., VI„ VII., VIII. törzsekkel immunizált nyulaknak 
J1elerológ antitestektől mentes savója 0,5 % fenollal 
tar1ósítva. 

Aikalrnazás: Bélfertőzések, vagy szíírővizsgálatok során 
kitenyésztett baktériun1ok identifikálására. 

Adagolás: Lemezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp. 
j\f.efjjl'uyzésok: + SzTK terhére nt>m rendelhető. - Lejárati 

idö: 2 év. - 2°-10" h<'ímérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. - l{özvetlenü! a Human gyártól szerez~ 
hetö be, nincs gyógyszertári forgalomban. 

Csomaoolás: 1 ml 79,60 Ft. 
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GAMMA-GLOBULIN Hmnan 
összetétele: A human gamma~globulin emberi vér pl 

jából alkohollal hidegben történő frakcionálás útján 
állított gam1na-globulin 10%-os steril oldata a 
konzerv::ilás céljából 1:10 opo arányban mert'hyo} 
tartalmaz. A gmruna-globuhn azokat a hatásos eU ~-» 
anyagokat tartalmazza e~ősen k?neen:t;rált és tisztj~llf< 
alakl:;m~, amelyi:k a felnottek versavoJában találb t .~;, 
A kesz1tmény tisztasági foka legalább 90%. a OJi;:':_' 

Java.lat: . I. '!'Ieg~lőzes cel1aból, Elsosorban a kanyaró 
hepat1t1s ep1den11ca megelozéscre alkalmazható. A Szér 6 ' 
hepat1t1st nem elozi meg. Rubcolafertozésnek ki~' j 
tcrhesr·k a terhesség elso 3 honap1ában szintén ere~tt J 
nyesen védhetők. A pohomyehtis megelozésére é. 
akkor a_kalmazható, ha a gamrna-globulint a fert':.salt 1 
megtortente elott adjuk. OZés 
1 l. ~gógyítas céljábó!. J\1umps betegek orch1tisének lll 
előzesere, encephahtise kezelesére, skarlat toxikus tu eg. 
teinek kezelésére és a szovődménvck megelozésére, fert~e;; j 
betegségek lábadozó szakában célszeru gamma-globuJ~ 
adása. A gamma-globulinaemia esetén a készitmény adá,in j 
fcltétlenul alkalmazando. sa 1 

,íZÖDÉliA lószérum Human 
·po!ivalens 
összetétel: A clostridium \Velchii (cl. perfringens), clostridium 

septicum (vibrion septíque), clostr diu1n Novyi (cl. oede
Illatiens) és a clostrid.um h•stolyt.cum formalinnal elölt 
tenyészetével, Hletőleg 1néregtelenltett tox njával (ana~ 
kultúrájával) immunizált loval;: nativ, steril vérsavója. 
}-!atóérték: legalább 150 IE \Velch, 100 IE septicmn, 
80 lE Novy, és 20 IE histolyticum antitoxint tartalmaz 
mI~ként. I{onzerválószer: 0,5 % fenol. · 

Ja\'allat: Megelőző oltás célJára tetanusz szérum mellett 
gazodéma szérumot ís tanácsos befecskendezni olyan 
erosen roncsolt séruléseknél, amelyeknél a seb folddel, 
ti ágyával, vagy ruhacafattal ér1ntli:ezett, azonk1vul uszkos 
!!J1rendicilisnél is, Gyogyrtds céljábol a szérumot a leheto 
Jcgtorabban, már a kezdeti tunetek Jelentkezésekor alkal
Illazni kell. 

Adagolás: 1\Iegelőzésre: kozvetlenul a sérulés után 10-20 inl 
1. ven. vagy i. n1usc„ esetleg a fertozott góc kozelébe. 
Gyógyításra: lehetoleg intézetben 150-200 inl I. musc. 
vagy megfelelo deszenzib1hzálás utan 100 ml i. ven., a 
Illaradck a goc kornyékébe. Az elso nagy adag után 6-8 
óránként 40-60 ml részint i. ven., részint i. musc. Kulö
nosen nagy adagok szul{ségesek, ha a fe1 tozést okozo 
sérulést sulyos vérveszteség kísérte, vagy a tunetek a 
torzsön, vag~' a feJen Jelentkeznek. 

)legjegyzések: >!< SzTK terhére szabadon rendelhető. 
LeJárat1 ido: 3 év. 2°-10° homérsékletú, száraz, fénytől 
vedett helyen tartando. 

Csomagolás: 1 x 20 ml 53,20 Ft. 

Adagolás: Hepatitis epidemicáhan szenvedo betegek kö 
ny":zetében élol{nél a gamma-globuhnt életkorra v r. 
tekintet nélkul testsúlykilogrammonként 0,02 ml adagol~~ l 
ban k~ll alkalmazrn. A 25 kg testsulyon aluh gyermeke 1 
nek O,v ml osszmennyiséget kell adni. Morbrlh megelőzésl· j 
az 1nkubació elso napján 0,2, az 5, napon 0,3, a s. napon 0re 
ml adandó testsulykilogrammonként, 2 év a atti csecs'4 J 
mőknél ~z adag a biztos védelem érdekében 20-25':{-~· 
novelheto, Gyermekbénnlásban szenvedő hete« kornYe 11 
tében olyan kisgyermekek védelmére, akik gyer'íuekbénuÍ~ 
elleni aktfv védooltásban koruknal fogva, vagy egyéb okból j 
kifo~yólag nem részesulhettek, a lappangas1 1dő első háro 
napján a ga_mma-globuhnt testsúlykilogrammonként o~ l"ÁZÖDÉl\iiA.-}" , é ·um 
ml ad agolasban kell adni. Ruheolaban szenvedő bct' u . . OSZ I' 
kornyezetében élo olyan nonek a védelme célJaból aki t: llofllezett natív 
!J.ességéJ?-ek elso há:r_om hon~pjáJ;ian van, a IaPpan á.s.. i 
idő elso három napJán testsulylnlogranunonként O 2gm! 1 

Human 

g,ammaglobulin adandó. ' 
Egyé~ megbetegedések megelőzésére testsúlykilogram. 
m~nkent 0,2-,0,3 _ml alkahnazandó, 0,5 ml-nél többet ne; 
::idjunk tests_ulyk1)0R:r::im.monként.. A gamnia-globulint [ 
mtramusc_ularisan IIlJICiálJuk, Az erbe történő feCskende
z~s ell~njavallt. A gamn1a-globulin passzív védelmet 
b1zt.osl~o ha.tása 2-3 hétig tart. A fertőzés veszélyének 
tovabb1 fenállása esetén az adagolás megismételhető. 

li.Iegj~gy~t'isek: + I;,ejár.ati idő: 3 év. 2°~10" Íiőmérsék. 
letu, száraz, fé~ytol vedett helyen tartrmdó. SzTH: terhére 
nem rendelheto. 

Csomagolás: 1X2 ml 87,70 Ft, 1x3 ml 132,~ Ft. 

összetétele: A clostridiun1 'Velchii (cl. perfringens), clostri
dium septicum (vibrion septiquc), elostridium Novyi 
(cl. oedematiens) és a clostridium histolyticrun formalinnal 
elölt tenyészetével, illetőleg méregtelcnítctt toxinjával 
(anakultúrájával) immunizált lovak natív, steril vér· 

savója. I-Iatóérték: legalább 150 IE \Velch, 100 IE 
septicun1, 80 IE Novy és 20 IE histolyticnm antitoxint 
tartalmaz, ml-ként. I{onzerválószer: 0,5 % fenol. - Oldó
szerként 10 ml steril desztillált vizet tartalmazó leforrasz
tott ampulla van a kó.zítményhez meUékelve. 

Adagolás: Lásd Gázödéma Iószérurn. 
l[egjegyzések: >I• SzTI{ terhére szabadon rendelhető. Lejárati 

idő: 5 év. 2"-10" hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 x10 ml 31,90 Ft. 
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HAE1"IOLYSIN (50%-os) Human 
birkavörösvérsejt-o1dó nyúlsavó 50 % glicer· 
tartósítva 

összetétel:. .l'ifosott .birli:avö_rösvérsejtekkel in1munizáJt 
lak steril yér~avóJa. H,atoérték: haemolytikus liter 
tette a glicennnel vala ana hígításra: 1 ·1500 Konz' t 
szer: 0,01 % Illertiolát és 0,25 % ferioI. · · e 

Javallat: Komplement-kötési reakció végzéséhez. . 
Adago!á~: ,Az alkalmazandó hígítás a vizsgálat napjá .·.;~· 

z~tt htralás alapjftn_ állapítható meg. A hígítás é n "~:i 
gala~~k szám~tól fuggö 2,5 %-os birkavörösvérseJt~'~j 
penz10 e,,,O)•eniő mennyiségei keverendők. SZ~j 

llI~gJ,eg}'zések: -!< SzTI{ terhére nem rendellietö - Lej ···~~·] 
idő: 2 év. 2"-10° hőmérsékletű száraz fé~ytöl ~1 
helyen tartandó. ' ' "~·j 

Csomagolás: 1 X2 ml 47,20 Ft, 1 XlO ml 181,- Ft. . .. ;„Í 

)l"egJeD}'Z~sek: >I< Lejárati idő: 3· év. 
csomagolás: 1 x 4,5 ml 6,45 Ft, 1 x 9 ml 6,5ö Ft, 1 x 18 ml 

;i.z,80 Ft, 1 x 45 ml 23,90 Ft. 

J{AJL~„antigén I-Iurnan 
összetétele: Acetonnal és éterrel tisztított marhaszív alko

holos kivonata, U,6 % maxünális choleszterin larlal01nmal. 
Ja\'allat.: A Kahn-féle csapadékos lues~reakció ·beáUítáw 

sához. 
!\dagolás: A dobozcimkén megadott arányban frissen késziw 
- tett antigénhígításból vizsgá.latonként 1 csepp. 
~Iegjeg!'Zések: >f• S~TK terhére nem rendelhető. - Lejárati 
idő: 3 év. Szobahon tartandó. 

fsomagolás: 1x20 ml 33,10 Ft, 1x50 ml 81,10 Ft. 

ffi!IILŐ·vakeina Human ~t>oLERA·vakcina Human 
! összetétel: Koleratörzsek formalinnal elölt és izotoniás, 

Össz{ltéte): Himlő-vakcinával oltott egészséges b :· .. i konyhasóoldatban szuszpendált 24 órás ágártenyészete. 
~~~ept1kusan, összegyűjtött himlűhólyagjai finoman Otj~I Hatóérték: 5 milliárd koleravibrio-csíra ml-enként. Kon-
01olve, foszfatpuffe~ és glicerines viz keverékével hí~\ zerválószer: 0,5% fenol. 
(pH 7,38). Az oltoanyag ml-ként konzerválás cél~<>~a,! Javallat: I-{olera-fertözés megelőzésére, 
10 ml g streptonticint tartalmaz. J""'llij Adauulás: A kellő védettséghez 3 oltás szükséges, 5-8 napi 

JavaI~at: T~ljesen egészséges gyermekek hhnlö elleni vél,{! időközben, első oltás 1 /2 ml, második és harn1adik oltás 
oltasa célJára. A 8200-5/1953. sz, Eü. l\1, utasítás szer·&.1 1-1ml.14 éven aluli gyerrnekek 1/2 adagot kapnak. 
a 12-17 hónapos és a 6 éves gyermekek oltandók illt Megjegyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 

Ada!Jofás: A felkar külső oldalon egyidejűleg kéÍ oI j 1 72 év. 2-10° hő1nérsékletű, száraz, fénytől védett helyen alkal~azandó. Az oltóanyagnak a sz~rvezetbe juttatá~i tartandó. 
szolgaló felhámsértést Pirquet-lándzsával sodrómozd i Csoma51olás: 3 xl ml amp. 177,- Ft. 
lattal, .vagy oltógerellyel, nem vérző skarifikálással k~~;' végezni. ".'!) 

JU:eyJegy~ések: of.S~_TKterhérenem r~ndelhető. _ Hatékon ·/1KO.~RA-vakeina Human 
saga gyorsan csok~en. - Lehetoleg teljesen friss o1tl, ho.fllezett 
anyaggal kell oltani. - Felhaszná.lásig 0°-5° hőmérsék: 
letű, száraz, fénytől védett helyen tartandó l-{özvetI · I összetétele: Kíméletesen elölt Vibrio comma Inaba és 
a Hun1an gyártól szerezhető be, · ~ll.! Ogawa törzsek 0,2% zselatin oldattal készített szuszpen-

Csomayolás: 1-3 szem. részére (kapillaris) 9 60 Ft 10 [ ziója, fagyasztásos sz~íti\ssal tartósítva. Lezá.rás nitrogén.w 
részére 2410 Ft 20 szem részé 3210 Ft' ' szem,i atmoszférában. Hatoertek: az ampulla tartalma 1 ml 

' ' ' re • ' • 1 7,1 pH-j(l f0szfátos tompító-oldatban szuszpendálva, 8 
! milliárd baktériumot tartalmaz 0,2% zselatin és 0,01 % 

mertiolát konzerválószer mellett, JENSEN puffer-oldat Human 
tuberkulin-hígftáshoz 

Javallat; Kolera-fertőzés megelőzésére. 
Adagolás: l. Kolera-vakcina. 

' Öss~et!ltei: 0,85 % natr. phosp. see. Sörensen, 0,2 %-ka! ! 
biphosJ?h. sec .. Sörensen, 0,48 % natr. chlor, tartalmú! 
(pH: 7,38} steril, 1zotnniás pufferoldat. I-Conzerválószer. 
0,02 % o-oxychinolin. sulf. 1 

Javi;tl~at: l\Iantoux-próba végzésére szol"áló tuberkulinl 

MeuJe!Jyzések: + SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati 
idó: 5 év. 2°-10" hőmérsékletű, száraz fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csoma51olús: 3x1ml177,- Ft. 
higJtasok elkészítésére "' 

Adagolás: . Tízszerező hígítási sorozat nyerésére tömém;jKOAfPLEJltENT (liofilizált) 
iér~~':~~n~.n~IO v2a0~11 annak hígításaival a pufferoldatok i Összetétele: A liofilizált komplement hiru tengerimalacok 

"' v, ' , I etve 50 ml-re egészítendő ki. ! fagyasztva-beszárított friss vérsavója. 

Javallat: Romplement-kötési próba céljára szolgál, 204 

205 



Adagolűs: 1:20 hígításban használható. 
MeyJeu~·zések: SzTK terhére ne1u rendelhet6. -

idó: 3 év. 2-10° hómérsékletú, száraz, fénytől 
helyen tartandó. - A !'~lbontott és fololdott kom. l 
csak frissen, a felbontás napján használható. . p" 

Csomagolás: 10x1 ml 245,- Ft. · 

LÉPFENE-Iószérum Human 

Összetétel: Lépfene-bacillusok tenyészetével imrnuníf1~.' 
lovak nativ, steril vérsavója. Konzerválószer: ~] 
fenol. ·.·',-„,:f"-

Javallat: Megelőzés céljából olyan egyé~ek oltandók,:·;11, 
lépfenével , fertő.~~-tt .. állatokkal, v~_gy azok teteril,~~ 
foglalkoznf>:'.'(• kulonosen ha a fertozött anyaggal }N.e}I' 
dol~;ozás-kozb,e~ ~egsérül~~k! vagy már előzetesen ,Jl!({' 
~ebuk. vo~t. Gyogytlás cél1abol pust.ula maligna, anH>~t 
intest1nahs és anthraxos pneumonta eseteiben ~ 
zandó a szérum. ···.-::·<-'.j 

Adago!ás: M_egelőzésre 20 ml. Gyógyításra enyhe eSe~j 
20-30 ml I, inusc,, részben s. cut. Súlyos esetben esetf''' 
2-3-szor naponta 50 ml részben i, musc., részben i. v .~.1 
~~s~~~. ismét 20-30 ml. A kezelést intézetben céls~J 

l\fegjeg;\1zések: >!< SzTI{ terhére gyógyítás céljára szab~d:;:;.J 
rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 2-10° hőmérsék.l·e·tt." .•. 1· 

száraz, fénytől védett helyen tartandó. .,.-·cJ 
Csomagolás: 1 x 20 ml amp. 12,80 Ft. "'1 

j 
LISTERIA AGGLUTINÁLÓ SAVÓ Human 1 

polyvalcns, liofilezett J 
ss~etétele: Listeria monocytogencs !, II, III, IV típ~l:t 
törzsek fo':'1'.1alinnal elölt tenyészetével immunizált nyulik_' 
nem spec1f1k_us agglutininektől inentes steril vérsavójal 
0,01 % l\lertluolattal tartósítva. 1 runpulla 1,2 ml vérsavó\ 
tartalmaz fagy .i.sztva szárított állapotban. 

Alk_~Lma::ása: Lister~a. i;nono~:ytog~n.es különböző típllSli 
torzsc1nek szerológiai ident1flkálasara, tárgylemez mód.! 
szerrel. \ 

Adagolás: Lemezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp.r 
:\Iegjeg~'zések: + Lejárati idő: az előállítástól számított Sé\·1 

2-10 C<> hőn1érsékletű, száraz, fénytől védett helyBil 
tartandó. - SzTI{ terhére nem rendelhető. 

Csomagolás: 1x1 ml 34,50 Ft. 1 

' 1\1ANDULA ... antigén Human 1 

Összetétel: A~etonnal és éterrel tisztított marhaszívpc:I 
alkoholos kivonata, legfeljebb 0,6 % cholesztcrin tarta-, 
lommal. ' 
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Unt: Lues-szűrővizsgálatokhoz, a Má.i:iduta-félc csapa~ 
Jad~i;:os reakció kivitelezésére. 

e lás: A dobozcímkén megadott arányban frissen készi-
fi.1:~: higításból vizsgálatonként 1 csepp. " . . 

· ílvzések: + SzTK terhére nem rendelheto. - Lejárati 
}f~~1J: 3 év. - Szobahőn tarta,1dó. 
csoillagolás: 1x10ml19,70 Ft, lOx0,8 ml 38,70 Ft. 

ilJlJN!CKE•antigén Human 
(M. K. R. II.) 

összetétel: Acetonnal kezelt borjúszívpor alkoholos kivonata, 
1 3 % tolubalzsam tartalommaJ. 

Jav~lat: A_ l\Ieinickc-íélc feltisztulási lues-reakció kivitele
zéséhez. 

Adauolás: A dobozchukén megadott arányban frissen készí
tett antigéntügításból vizsgálatonként 0,5 1111. 

}legjegyzések: + SzTI'\-, terhére n~m rendelhető._- Lejárati 
idő: 3 év. - Szobahon tartando. 

csomagolás: 1x50 ml 35,- Ft. 

NEUROLYSIN Human 
„I", „II" és „III" vakcina 

összetétel: Bact. prodigiosum és staphy!o?occus törzsek 
agartenyészeleinek steril, izotoniá~ ~utohzatuma. A kon
centrá.lt oldat 1nl-ként 1000 nulhó staphylocoe:cusnak 
és 500 millió bact. prodigiosumnak n1egfclelő k1vonat
anyagot tartalmaz. Iiatóérték: a koncentrált oldatból az 
alábbi hlgítások készülnek: 

Neurolysin „I" 1. erősség (1:10-es hígítás) 
2. erősség (1:5-ös hígítás) 

Neurolysin „II" 3. erősség (1:4-es hígítás) 
4. erősség (1:3-as hígítás) 

Neurolysin „III" 5, erősség (1:2-es hígítás) 
6. erősség (hígítatlan) 

Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallatok: Neuralgiák, neuritisek, t:ierpes zo~ter esetén 
alkahnazandó. !{eveny idegrendszeri g:yulladaso:lr _esetén 
kontra indikált. 

Adagolás· I{a az I" sorozat után már teljes eredményt 
érünk ~l, még a ·;,II" sorozatot is :;,dju~, hac~ak a „II" 
sorozat volt eredményes, úgy a „III -at is adni kell. 

Megjegyzések: ~I· SzTK terhére szabadon rendelhető. -:; 
Lejárati idő: 2 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytol 
védett helyen tartandó. 

Csomanolás: 6 x 1 ml „I" 10,60 Ft, 6 x 1 ml „11" 11,80 Ft, 
1.0 X 1 ml „III" 20,10 Ft. 
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NORllfÁLIS birkaszérnrn Human 
lószé.ru1u 
szar\'asmnrhaszéru:;:n 

Összetétel: Egészséges birkák, lovak, jlletve szarvas.marh'~~.··,l···)· 
natív, steril vérsavója, l{onzerválószcr: 0,5% fenol, ""'*·~ 

Javatl~t: Yérzék"'.~ysé~ és. er?s vérzések: bélvérzés, bélfek·.·.~;:
tiiusz, drzenténas belvcrzesek fekélyes folvamatok _el~'.( 

Ad~uolás:. 10-20 1"!1-l s, eut., gyermckekdcI, 5-;o ">-j 
E~ettan_1 konyahasooldattal fellügih'a i.Jélbeöntés.re. lll.t:: 

Me{JJ~Q~·ze_s~k:. + _SzTK lerhére szabadon rendelhető . --,~.•.•.·.! 
LeJaratI 1do: 3 ev. 2-10" hfünérséklctű száraz fé • ""' 
védett helyen tarlandó. ' ' 0Y1ör:J 

Csomagolás: Bármelyikből 1X20 ml 21,- Ft. -<tf 

OP§ODERlUIN Human ~{j 
„A", _„B", ,~C" és. „forte" vakcina :-~~! 
Összetetel: Frissen kitenyésztett staphylococcus pyocre -, ' 

albus, aureus és citreus törzsek elölt tenyészete él~tr:.' .• ·.:· •. J 
kony!tasóold?-tban szuszpendálva, 1-Iatóérték: ' L] 

Opsoderm1n „A" 5~ •. 1uo, 250, 500, 1000 és 2000 millifl 
csirat tartalmazó 6-os sorozat 1 ml -0-_! 
ampuilákban. ·ns_- _1 

Opsodermin „E" 500 n1illió csírát tartalmazó 10-e$- ·) 
sorozat. 1 ml-es ampullákban. 

Opsodermin „C" 1000 millió csírát tart.alniazó 10-es 
sorozat 1 ml-es runpullé.kban 

Opsodermin „forte" 100, 200, 500, 800, 1 ooÖ, 
1400, 1600, 1800, 2000 nlillió 
tartalmazó 10-es sorozat 1 
runpullákban. 

Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

1200 
CSirá( 
Inl·es 

Javallatok:_ Staphylococcus iertőzése_k; furunculus, abscessus 
pyo~t;nnia, p}1legmone, acne, ot1tis, pru·onchyia, hydra: 
den1tls, sycos1s. 

Ada~olás: Emelkedő csíras_zám szerint („A" sorozattal 
kezdve),, n;:i1~onta vagy masod_n~vi;:ii;iként s, cut„ vagy i, 
mus.c. I~1va~atos, ry_ogy ~ Vakc1nac10 tartama a fertőzések 
leza,ilásat tulhaladJa, ezaltal tartós hrununitást érünk el. 

Megj~gyz~s~k.~ >I< ~zTK terhére szabadon rendelhető, _ i 
Lejárati 1do: 1 Y2 ev. 2-10° hőn1érsékletii száraz fén,~"l / 
védett helyen tartandó. ' • 0 

Csomagolás: 6x1 ml „A" 1450 Fl 10X1 ml E" 2220 Ft.! 
!Oxl ml „C" 24,40 Ft, 1o'x1 m'1 „forte" 3_2:40 Ft: j 

OPSOGON forte Human 
gonococcus-vakcina 

Összetét?l: l'.'rissen kitenyésztett gonococcus törzsek 0,5 X 
fenollal e!oit és konzervált, élettani konyhasóoldatb~ 
szuszpendalt tenyészete. I--!atóérték: 1000 millió csira 
ml·enként. · 
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Javallatok: Gyógyítds céljából makacs, idült gonoIThoea és 
szövödn1ényei {gonatrhritis, prostatit.is, epididyn1itis, 
adnexitis, endon1elritis) kezelésére. Diagnózis céljából 
latens gonorrhoea felismerésére. 

.AdayoJás: Gyógyilás céljából 2-3 naponként 10-25 milliótól 
kezdődően 1UUU, makacs esetekben 2000 millióig en1elkedő 
adagok L 1nusc„ cselleg i. ven. 39 C0 ·o1 meghalaúó l:izas 
reakció esetén a következő oltás az adag eruelé1>e nélkül, 
kb. 5 nap szünet után adandó. Diagnózis céljái;ó/ 5.{)Jnillió 
csíra i. n1usc. Pozitív esetben az oltás után bő váladék, 
amelyben a kórokozó kimutatható, 

:Megjegyzések: ._r~ SzTK terhére szabadon rendelhető, -
Lejárati idő: 1 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

csomagolás: 1x10 ml 30,50 Ft. 

ozAENA·valrnrna Human 
tisztított, adszorbeált 

összetétel: ml-enként 5 milliárd Kl, ozaena csira tok-anyaga 
és 250 n1illió feltárt baktériu1n alumíniumhydroxidhoz 
adszorbeálva. l{onzerválószer: 0,01 % mertiolát. 

Javallat: Ozaena megbetegedések kezelésére. 
Adagolás: I-Iavonta 1 ml injiciálandó mélyen s. cut„ vagy 

i. musc. 3-·5 hónapon keresztül, 
l\legjefl!'Zések: ._r~ SzTI{ terhére szabadon rendelhető. -

Lejárati idő: 2 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 ml 4,10 Ft. 

PARATÍFUSZ A vakcina Human 
liofilezett 

Összetétele: Hővel elölt S paratyphi ,,A" tenyészet, 0,2% 
zselatina l1ozzáadása után liofilezve. A liofilezett anyag 
szuszpendálása után ml-ként 500 millió csirát tartalmaz. 
Az oldószer 7,2 pl-I-jú steril, foszfátos to1npitó oldat. 
Tartósitószer 0,01 % merthiolat, 

Javallat: Salmonella paratyphi. A fertőzések megelőzé
sére, 

Adagolás: !{ellő védettség elérésére 3 oltás szükséges. Az 
első oltás alkalmával 0,5 ml, második és harmadik oltáskor 
1-1 ml vakcinát í'ecskendezünk a felkar külső oldalán 
mélyen a bőr alá, vagy izomba. 6-12 éves gyermekek a 
teljes adag felét, 6 éven aluli gyermekek a teljes adag 
negyedét kapják. Az oltásokat 3-4 hetes időközben 
végezzük. A védettség tartama kb. 1 év. Ez idő eltelte 
után emlékeztető oltást kell adni 1,0 ml oltóanyaggal. 

l\iegje1n-'zések: ~r~ Lejára t.i idő: az elkészítéstől száznitott 
5 év. 2-10 C0 hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó, - SzTK terhére nCln rendelhető. 

Csomagolás: 3x1 ml 25,- Ft, 10 ml 43,50 Ft. 
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PARATÍFUSZ B vakcina Human 
Iiofilezett 

Összetétele: I-Iővel elölt S~1nonella s~ho._tllnülleri t~nYészef·'·' .. ·.~~·l·.·.1; 0,2 % zseiatína hozzáad.asa után hofllezve. A hofileze~j:iY 
anyag szuszpendáhísa ~u.lán fl!.~-ként. 500 r:n1llió csíra:

1
::]"J 

tartalmaz. 4z oldószer t,2 pH-Ju ~ter1I,·foszfato:. tor:npitQ'·i>· 
oldat. Tartosllószer 0,01 % niertluolat. _.-,;?J 

Javallat: Salmonella paratyphi B fertőzések megelűzésé~;:;'.~:1 
Adagolás: Kellő védettség elérésére 3 oltás szükséges. Ai}-:'. 

első oltás alkalmával 0,5 ml, nubodik és harmadik oltáskor'.'.-< 
1-1 ml vakcinát fecskendezünk a felkar kulsö oldalán ':\i 
mélyen a bőr alá, vagy izoinba. 6-12 éves gyermekek, ,-~~' 
teljes adag felét, 6 éven aluli gyermekek a teljes ada~·;f;-:1 
negyedét kapják, Az oltásokat 3-4 hetes időközbeni<';J 
végezzük. - A védettség !artaina kb. 1 év. Ez idő elteltií'':-d 
után enllékeztető oltást kell adni 1,0 ml oltóanyaggal. :>b'A 

Megjegyzések: + Lejárati idő: az elkészítéstől számított 5 él''.:./ .. :··! 
2-10 C0 hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyeQ:;:;·,. 
tartandó. - SzTI{ terhére nem rendelhető. '·::

1 
Csoumgolás: 3x 1 ml 25,- Ft, 1 x5 ml 26,- Ft, 1 X10 rufi '1 

43,50 l<'t. „; 'l 
PERTUSSZISZ·vakelna Human 

forte 
Összetétele: Virulens, S-típusű, jó antigenecitású H. pertussis~ 

törzsek félszintetikus táptalajon n)'ert és elölt tenyészetei 
izotuniás konyhasöoldatban szuszpendálva, Hatóérték: 
5000, 10 OOO, 15 OOO, 20 OOO, 30 OUO, 40 OOO millió elült 
csírát tartalmazó 6-os sorozat 1 1nl-es a1npullákban, 3 ml-es 
üvegben 30 OOO millió elölt csíra ml-enként. l{onzerváló
szer: 0,5 % fenol. 

.Javallat: Pertussis megelőzésére és gyógyítására, 
Adagolás: Megelőzés céljdból a 3 ml-es üvegből 7 napos idő

közönként 3 oltás: 0,5-1-1,5 rnl. f;yógyifds céljából 
a 6 ampullát tartalmazó sorozatból a legkisebb csíraszán1ű 
adaggal kezdve 3 naponként 1-1 oltás, A 3 rnl-es üvegből 
hasonló időközönként olthatunk, a kezelést 5-10 OOO 
millió csiraszámmal kezdve és az adagokat fokozatosan 
emelve. 1 éven aluli csecsemők 12, 3 hónapon aluli csecse
mők Y4 adagot kapnak. 

~legjegyzések: >{<Gyógyítás céljára az SzTI{ terhére szabadon 
rendelhető. - Lejárati idő: 2 év. 2°-10° hőmérsékletű, 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 x3 ml 18,70 Ft. 

PERTUSSIS•vakeina ADSORilEALT 
Össze.tétel: Szeiniszintetikus táptalajon tenyésztett S (1. 

fázisú) I-f. pertussis-csirák szuszpenziója kíméletesen elölve 
és alumlnium-hydrox~·dhoz adszorbe:llva. Hatásfok mi
ként legfeljebb 45 milliárd csira 5 mg alurníniumhydroxyd
hoz kötve és 0,01 % rnertiolattal tarsósitva. Im.munizáló 
értéke legalább 12 védőegység ml-ként. 

Javallat: Pertussis megelőzésére szolgál. Alkalmazását az 
Eü. 1\.1. 82000-5/1953. sz. rendelete szabályozza. 

Adagolás: Pertussis megelözésére 0,5 ml-es adagban két
szeri oltásra alkalmazandó. Egyéni oltások esetéhen aján
latos 3 X 0,5 rnl-t adni, négyhetes időközben, Kizárólag 
izomba oltható. 

J\Iegjeg~·zések: >l< SzTI{ terhére nem rendelhető. - Lejárati 
idó: 2 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől __ védett 
helyen tartandó. "' 

csomagolás: 3x0,5 ml 14,20 Ft, 1000 ml 5, 10 és 20 ml 
4100,- Ft. 

pOJ,YJ\fYCIN Human 
vakcina 

összetétele: Nagyszámű, különböző típusú gombatörzs 
hathetes ágártenyészetének khnéletes elölésével nyert és 
élettani konyhasóoldatban szuszpendált steril polivalens 
gon1bavakcina. Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Jal'allal.ok: Strandmycosis, erosio interdigitalis, parasiter 
dishydrosis, eccema myoticum. 

Ada11ohís: A kezdő adag megállapítására allergiás reakció 
kell végezni a használati utasitás szerint, majd 6- 7 napon
ként a vakcina emelkedő mennyiségeit injieiálni, 

Megjeg:vzések: + SzTK terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 2 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytó l 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 X 5 ml 72,20 Ft, 

C-POLYSACCHARIDA, liofilezett Humau 

Összetétere: Diplococcus pneumonme-ból kivont C-poly
saccharida liofilezéssel tartósílva, Hatasfok: ampullánként 
10 mg C-polysaccharida, 

Alkalmazása: C-reaktív protein kimutatására passzív 
haernagglutinációs módszerrel. 

Adagolás: 1-iasználati utasítás szerint. 
iUegjegyzések: + SzTI{ terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idő: 5 év. - 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 x2 ml 22,60 Ft. 

POLYSAN Human 
inj. 

Összetétel: Levegőből kitenyésztett apatogén sarciák ágár
tenyészeteinek lysozim fcrmentum segítségével készített 
steril lizátuma. Hatóérték: 2000 millió csirának megfelelő 
kivonatai1yag ml~ként. l{onzerválószcr: 0,5 % fenol. 

Javallatok: Fertőző betgségel< (kanyaró, vörheny, tífusz, 
stb.) kezdeti és szubakut szakában a specifikus kezelés 
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mellett a szervezet védekező erőinek támogatás::l.ra, külö 
bozu gyulladásos és lázas n1egbctegedések.ben (bronc 
pneun1unia, angina, furunculosis, otitis, ízületi gyuUa--i~--

stb ... J ne.1n-sp. eeilikus, ún. átilangoló kezelésre. ~.:-.•. '.··.;.·;·ij· 

Adagolás: 2 n1l i. glut. esetleg s, eut., 1-:2 napos időközzef>~: 
jleyjcu~·zések: + SzTh terhére szabadon rendelhető. ,'<§· 

LeJarall ido: 2 év. 2-10° hőrnérsékletű, száraz, fén~'i.1/2-
vétlctt helyen tartandó. u::?J 

Csomagolás: 1 x2 ml an1p. 3,40 Ft, 3x2 ml amp. 8,85 p~:;:dl 
10 x 2 rnl amp. 28,80 Ft, 100 x 2 ml amp. 259,~ Ft. - ."'.-:. 

PORTÁPTALAJOK 
Agar 
Brlllantzöld 
Endo 
Desoxikolat-Citrat 
BouiU0n 
Eusin Chrislcnsen-methylenkék 
Russel 
Összetétel: A portáptalajok porított és szárított állapotban· 

ugyanazokat az alkatrészeket tartalmazzák, nlint a bak
teriológiai diagnosztikálJan hasznalatos Iolyélrony, vagy 
félig szilárd táptalajok. 

Javallat: Bakteriológiai diagnosztika céljára melegítés köz. 
beni Ieloldás után azonnal használhatók. 

Adagolás: A portáptalajok a vizsgálat céljának megfelelően 
kémc::;öbe, vagy Petri-csészébe öntendől{ ki. 

l\:leujey~'zések: SzTH: terhére nem rendelhető. - A poritott 
állapotban a portúptalajok gyakorlatilag korlátlanul 
eltarthatók. l{özveUen a lluman gyártól szerezhető be, 

Csomagoltis: A portáptalajok 1, 2, 5 és 10 liternek megfelelő 
adagolásban kerülnek forgalomba. 

Literenkénti árak: Agar 36,- Ft, Brillantzöld 36,- Ft, 
Endó 36,- Ft, Desoxikolat-Cilrat 78,50 Ft, Bouillon 
32,- Ft, Christenscn 36,- Ft, Eosin-methylenkék 36,
Ft, Russel 36, - Ft. 

PYRAGO Human 
„0,05", „l", „II" vakcina 

ll 

Összetétel: Bacterium coli, enterococcus, élesztógomba és. 
bacil.us acidi lactici lúméletcsen elölt steril tenyészete, 
élettani konyhasóoldatban szuszpendálva. Hatóérték: 
Pyrago (0,5) 50 millió elölt csirát tartalmazó 6-os sorozat 
1 nll-es ampullákban, 
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Pyr_ago _,I" 50, 5_0, 50, 75, 100 és 150 millió elölt csirát 
tartalmazó 6-os sorozat 1 ml-es ampullákban. 
Pyrago „II" 200, 250, 300, 350, 400 és 500 millió elölt 
csírát tartalmazó 6-os soro,.;at 1 1nl-es ampullákban. 
Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallatok: Lázkel.t~ kés7:it~énY:· _Idült gonorrhoeás szövőd
mények (prostat1t1s, ep1d1dym1t~s, salpyngitis), n1etalueses 
n1egbet~gedése~,. tabes dor~ahs, paraly~is progressiva, 
tovúbba adnexitis, chorea minor, reun1a, idült arthntisek 
esetén. 

j\dayolás: 3-4 naponként a tűrüképességtöl függően i. ven. 
emelke:lli adagolásban. A.hínhltos a lH;zelést a „0,05" 
jelzé~íl ampulla töredékrészével kezdeni úgy, hogy az első 
alkalom1nal 0,2, a második oltásra pedig 0,4 nll-t injiciá
lunk. 

:!\11'gjenyzések: + SzTí{ lcrhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 1 % év. 2-10" hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 6 x 1 ml „0,05" 32,80 Ft, 6x1 ml „I'' 35,20 Ft, 
6X1 n1l ,,II'' 42,60 Ft. 

SALlliONELLA CSOPORTMEGHATÁROZÓ 
sa\·Ósorozat Human 

összetétel: Különböző Salmonella törzsek bouillon-tenyé
szetével külön-külön inlTilunizált nyulak hígított vérsavói. 
A sorozat tagjai a „2"', „4-5'', „6-7-8". „9", „3-10-
15" és „Vi" antigéneket tartalmazó Salmonella tenvésze 
teket tárgylemezen '\1.zsgálYa specifikusan agglutinálják-

Alkalmazás: Bélfertőzések, vagy szűrővizsgálatok sor~ 
kitenyésztett baktériumok iden1ifikálására. 

Adanolás: Lemezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp. 
1\-Iegjenyzések: •I~ SzTK terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idő: 2 év. - 2-10° hömérséldetü, száraz, fénytől Védett 
helyen tartandó. - Közvetlenül a I-h1n1an gyártól szerez· 
hető be, nincs gyógyszertári forgalomban. 

Csomagolás: 6 X 1 ml 96,30 Ft. 

SALJUONELLA TÍPUSMEGllATÁROZÓ 
savósorozat I~uman 

Összetétel: Különböző Salmonella törzsek bouillon-tenyé
szetével külön-külön immunizált nyulak hígított vérsavói. 
A.„soroza~,.tagjaí„= „~", „b", „;-,"• „d", „enx", „gom", 
„1 , „lyY' , „mt , „y , „1, 2, 5 -komponenseket tartal
mazó csillós Salmonella tenyészeteket tárgylemezen vizs· 
gálva, specifikusan agglutinálják. 

Alkalmazás: Bélfertözések, vagy szűrővizsgálatok során 
kitenyésztett baktériumok identifikálására. 

Adanolás: Lemezagglutináció céljára törzsenként 1 csepp. 
1\-iegjenyzés: •I< SzTJ{ terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idö: 2 év. - 2-10° h6mérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. - Közvetlenül a 1--Iuman gyártól szerez· 
hető be, nincs gyógyszertári forgalomban. 

Csomagolás: 11 x1ml187,40 Ft. 
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~~=·'.::.:==· "'-·~, _fr~~~:::',~"''°" =··· "'"'" a~~oholos k!csap~ssal tisztí~ott, kis endotoxin_ tartalmű- · 

;é{!1eéf;~~:~r ~~~~~~::&ir~xfü) és pe_rtuss~áYakc1(·naHkeve-- -:-. összetétel: A, B, ill. O vércsoportba tartozó egyének steril, 
BatÓérték· a an szuszpen va P 6,5); magastiterű vérsavója. Hatóérték: hemagidutinációs liter 

I adag·· 1500 bőre.:rvség vörheny-toxin 15 . . legalább 1:64 hig!tá~, „0" savó kék, „B" savó barna jelzés-
pertiissis-baktériu"'ril, + ID.Illiárd S!_'l ellátott __ kapillánsban, „A" savó fe~tés nélkűli 

0

kapillá-
II adag: 6000 bőregység vörheny-toxin + 25 milli r!sb/an kenll forgalomba. 1-Conzerváloszer: 0,01 % mer-

pertussis-baktérium, árd t10Iat. 
III adag: ~6 OOO bőregység vörheny-toxin + 40 milliárd Javall~t} Az A-B-0 rends~er vércsopor~jainak meghatá-

pertuss1s-baktériurn ml-ként. !{onzerválószer: 0,5 % rozasara (1. 838/97 /1952. Eu. ilL sz. utas1tást). 
fenol. 0 Adagolás: illeghatározásként 1-1 csepp = 1 kapilláris 

Javallat: Vörheny és pertussis egyidejű megelőzésére. tartalma, vagy kb. 0,05 ml. 
Adagolás: 2-2 heti időközben 1-1 ml, I-Il-III amp _ JUegjegyzesek: +Szakrendelések a pro ambulantia szerekre 

mélyebb s. cut. rétegbe. • meghatározott módon szerezhetik be, - Lejárati idő; 
'! j , k % év. 2°-5° hőmérsékletű hűtőszekrényben tartandó. ~g"egrz„~e : + SzTI{"te:r:hére nem rendelhető. - Lejárati 

Ido: 2 ev. 2°-10° homersékletű, száraz, fénytől védett Csomagoliis: 3 X 5 db kapilláris 30,- Ft, 3 X 10 db kapilláris 
helyen tartandó. 39,60 Ft, 3 x 25 db kapilláris 101,- Ft, 3x1 ml 26,70 Ft. 

Csomagolás: 3X1 ml 29,70 Ft. 

SCARLAPHYLAX Human 

Összetétel: AJumí~iumhi.dro?'-idhoz adszorbeált, ismételt 
alkoholo.~ kicsapas~al tls~tltott, kevés endotoxint tartal
ér::é~: vorheny-toxm (erltrogén toxin) (pH 6,5), liató-

I a1np. 1500 BE, 
II amp. 6000 BE, 

III amp. 16 OOO BE ml-ként. Konzerválószer: 0,53 
fenol. 

Javalla~.: Skarlát mege~őzésére szolgál. Alkahnazásmódját 
az Eu. 1\1. 8200-2/19~3. sz. rendelet szabályozza. 

Adagolás: 2 heti időközönként 3 oltás (1 ml), mélyen s. cut. 
Megjegyzések: + SzTI{ terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idő: 1 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

Csomagolás: 3x1 ml 10,50 Ft, 3x5 ml 32,30 Ft, hatósági 
oltás céljára 1000 ml 1140,- Ft. 

SCHICK-toxin Human 

Ös~zetétel: Glenny-féle puffer~oldattal (pH 8,0) hígított 
es pontosan betitrált, csíramentes, toxidot nem tartahnazó 
magastiterű diftéria-toxin, A Sc--hick-toxinhoz ellenőrzésüi 
hővel hatástalanított toxin (Schick~kontroll) van cs~ma
golva. Hatóérték: 1 bőradag = 0,1 ml. 

Javallat: Diftéria-fogékonyság meghatározására. 
Adagolás: 0,1 ml toxin és 0,1 kontroll i. cut. 
1\Iegjegyzésck: „+ ~ejárati idő: Yi év. 2-5° hőmérsékletű, 

száraz, fénytol vedett helyen tartandó. 
Csomagolás: 1X1 ml Schick-toxin + 1X1 ml Schick-kant~ 

roll egybecsoma~olva 5,70 pt, · 
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SERTÉSORBÁNC Iószémm Human 
sertésszérum 

Összetétel: Sertésorbánc-baktériumok tenyészetével, im
munizált lovak, illetőleg sertések nativ, steril vérsavója. 
Konzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat: Gyógyitás céljára, sertésorbánc-fertőzések keze
lésére. 

Adagolás: 10-20 ml s, cut. vagy i. musc„ kiegészítő keze
lésként penicillin ajánlatos. 

:&Iegjegyzések: + SzTI{ terhére szabadon rendelhető. -
Lejárati idő: 2 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: Bárn1elyikböl 1X10 ml 9,60 Ft. 

STAPHYCOCCUS•anatoxin 

Összetétel: Formalin és hő együttes bebatásával 1néreg
telenítctt staphyloeoccus alfa toxin 0,01 % mertioláttal 
tartósitva. 

Javallat: Staphylococeus okozta pyogen fertőzések kezelése 
céljából aktív immunizálás. 

Adagolás: 0,1 n1J i. e,, majd 0,25, 0,50, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 
2,5, 3,0, ml mélyen s, e., ill. i, m. 2-3 napos időközzel. 

liPgjegyzések: +. SzTK terhére szabadon rendelhető, Lejá
rati idő: 2 év, 2-10° hömérRéklctü, száraz, fényt6l védett 
helyen tartandó. - I{özvetlenül a Human gyártól szerez
hető be, nincs gyógyszertári forgalomban. 

Csomagolás: lOX0,5 ml 17,30 Ft, 10x1 ml 26,70 Ft. 
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STAPHYLOCOCCUS ALPHA•Al'\TITOXIN 
STANDARD Human 
anti-haemolysin 
Összet.éte!: ~taphylococc1:1s alpha-antitoxint tart3-J ;j 

nat1y Juhversavo glyccr1nes konyhasóval t·észült hí ~ ·1 
1\11-Jtént 20. IE alpha-antitoxin{ tartalma~. Tartós~t.ása,: .. 
66 % glycenn. 

1 
oszer: i 

Alli:Ó.l~az.ás: Staphylococcus alpha-antitoxin liter lahora.\J.:. 
;u~;1t~é~t. meghatározására, osszehasonhtó standard sze. ~ 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 
lU:egjeg~'zések: , ~1' Lejárati idő: a hígítástól számított 1 éi; 

2-10 C0 hőmérsékletű, száraz, fénytöl védett hl· •;.1 
tartandó. - SzTI{ terhére nem rendelhető. e )len j 

Csomagolás: 1 x 5 ml 36,40 Ft. 4 

l STAPHYLOCOCCUS ALFHA TOXIN Human 
hof1lezett 

Összet~tel: \'ilood 46_ staphylococcus törzs folyékon 
tata.ion nyert steril alpha-toxinja 0 25 o;, rCnol 1} Jt-P·, 
mertiolat és 0,7% zselatin hozzá~dá~a t1'tán u'ofil' % 
Ampullánként 4 Lh (Lhnes haemol0,sans) adagote~~~· 
talmaz. '-<U'• j 

Aik!llm!lzása: A vérsavó stapdylococcus alpha-anti l 
tlt('renek laboratóriumi meghatározására. toxin 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 
li:legjP:gyzés:;k: "+ Le)Hrat,~ idő: a liofilezéstől számitott 2 év 

2-10 C homérsekletu, száraz, fénytől vt .... ,tt hely • 
tartandó. - SzTK terhére nem rendelhető. .... en 

Csomagolás: 1x1 ml 21,90 Ft. 

O·STREPTOLYSIN liofilezett Human 

Összetétele: A_mpull?nként legalább 10 KE (kötési egység) 
O-streptolys1n toxin 0,4% zselatinnal liofilezve. . 

Alkali;n~zás.a: A vé~savó 0-antistreptolysin titerének labo
ratorium1 meghatarozására. 

Adagolás: Használati utasítás szerint. 
lI~g~~!J;}'Zések: + SzTK terhére nem rendelhető - Lejárat" 

'hdo
1
: 3 év. 2-10° hőmérsékletű, száraz, fé~ytől védet~ 

e yen tartandó. 
Csomagolás: 10x10 ml 191,- Ft. 

TETANUSZ•anatoxin Human 
csapadékos 

Összetéte~: Lófe_!iérjét nem tartalmazó táptalajon termelt, 
fo;mahn és ho együttes hatásával méregtelenitett m ·d 
tr1klórecetsavas kicsapással tisztított tetanusz-áxiato~n 
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aluminiun1foszfáthoz adszorbeálva és izotoniás konyhasó
oldatbaR szuszpendálva. pH-6,1- 6,5. Hatóérték: legalább 
12,5 kötési egység ml-ként. l{onzerválószer: 0,01 % mer
thiolát. 

Javallat és adaaolás: Lásd 8200-5/1953. Eü. l\L számú 
utasitást a védőoltásokról szóló 60/1953. (XII. 20.) r.I. T. 
számú rendelet végrehajtása tárgyában (Tetanusz elleni 
védöollii.s). 

l\legjegyzések: ~I-< SzTK terhére sérült személy részére 
szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. 
Sebészeti szakrendelések biztosítottak részére----nem az 
SzTI< terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meg
határozott módon szerezhetik be. - Lejárati idő: 2 év. 
2°-10" hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen 
tartandó. 

Csomagolás: 1 x1 ml 4,30 Ft, 1 x10 m1 20,30 Ft, 50x1 ml 
141,- Ft, hatósági oltás céljára 1000 ml 2030,- Ft. 

TETANUSZ•juhszérum Human 
1500 !E natív 

Összetétel: Tetanusz-anatoxinnal, majd tetanusztoxin emel~ 
kedö adagjaival immunizált juhok nativ, steril vérsavója. 
Hatóérték: legalább 125 IE ml-ként. Konzerválószer: 
0,5 <lfo fenol. 

Javallat: l\íegelőzés céljára: l. Tetanusz-anatoxin csapa
dékos. 

Adagolás: 1500 IE s. cut„ vagy i. musc. 
l:lí"fdenyzések: + SzTI{ terhére szabadon, minden esetben 

térítésmentesen rendelhető. - Lejárati idő: 3 év. 2-10° 
hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X12 ml 78,60 Ft. 

TETAl\'USZ•lószérum Human 
tisztított, 1500 !E 

Összetétel: Fermentálással tisztított tetanusz lószérum 
kisózássa1 nyert immun-globuliniainak 0,85 %-os konyhasó
val készített steril oldata. Fehérjetartalom: legfeljebb 
12%. pH = kb. 6,6. Konzerválószer: 0,25% fenol + 
0,005 % mertiolát. tlatóérték: legalább 600 IE ml-ként. 

Javallat; Megelőzés céljára: l. Tetanusz-anatoxin csapadékos. 

Adagolás: 1500 IE s. cut., vagy i. musc. 
l\iegjeg„'Zések: ~r~ SzTK terhére szabadon, minden esetben 

térítésmentesen rendelhető. Sebészeti szakrendelések hiz
tosítottalc részére nem az SzTI{ terhére, hanem a pro 
ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. 
Lejárati idő: 3 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1X2,5 ml 15,80 Ft. 
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TETANUSZ„Jószérnm Human 
tisztitott és koncentrált, 1500 IE, 20 OOO IE 
összetétel: Fermentálással tisztított tetanusz-lősz 

kisózással koncentrált immun-globulinjainak o,~5 
konyhasóval készftett steril oldata. Fehérjetarta 
legfeljebb 12 %, pH = kb. 6,6, Eon2e.rvá!ószer: O, 
fenol, 0,005 % mertiolát, Hatóérték: _legalább 1500, 1250 IE ml-ként. 

Javallat: li1egelőzés céljára: l. Tetanusz-anatoxin csapadék 
Gyógyilás céljára: tetanusz-megbetegedés esetén. 

Adngohís: Megelőzésre: 1500 IE s. put, vagy i. musc, Gyógyj 
iásra: napi 100 OOO IE i. musc„ ezt az adagot 3-4 nap

0 át kell adni, majd az adagot fokozatosan csökkentelli 
Igen súlyos esetben a napi adag ~ - % részét i. ven:' 
adjuk, a többit i. n1uss. Recidiva esetén Yz adag i. musc „„ ,_ 

l\Ieqj~g;i·zések: + Sz~K tc~hére szabadon, minde~ esetbeii:0~1b 
tentesmentesen renuelheto. Az 1500 IE tartalmut a sebé,'"i':;i@ 
szeti szakrendelések biztosítottak részére nem az SzTJr_:~:'~·,1 
terhére, hanem a pro ambuiantia szerekre meghatározott;
módon szerezhetik be. - Lejárati idő: 3 év. 2°-10:~·.',,.. 
hőmérsékletű, száraz, fénytől védett helyen tartandó. ''':{l 

Csomagolás: 1 x 1 ml 1500 IE 15,80 Ft, 1 x 12 ml 20 OOO JE '·~'! 
158,- Ft, 10x12 ml 20000 IE 1560,- Ft. 1 

TETANUSZ-lószérum Human 
tisztított, liofilezett, 1500 IE 

Össutétel: Fermentálássall tisztított tetanusz-Jószérum 
kisózással nyert immunglohulinjainak 0,85 % konyhasóval 
készített steril oldata, fagyasztásos szárítással tartósitva. 
Lezárás nitrogénatmoszférában. Hatóérték: legfeljebb 
2,5 ml desztillált vizben oldva ml-enként legalább 600 1E 
tetanusz antitoxint és legfeljebb 12% fehérjét tartalmaz. 
I{onzerválószer: 0,25 % fenol + 0,005 % mertiolát. 

Java.Hat: !fegelözés céljára: l. Tetanusz anatoxin csapadékos. 
Ada!loMs: 1500 IE s. cut. vagy i. musc, 
IIegjt>(j)'zések: + SzTR terhére szabadon, minden esetben 

tP.rítésmentesen ren<ielhetö. Sebészeti szakrende1ések biz
tosítottak részére nem az SzTJ{ terht're, hanem a pro ambu. 
lantia szerekre meghat~írozott módon szerezhetik be. 
Lejárati idő: 5 év. 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől 
védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 1 X2,5 ml 21,70 Ft. 

TET AJ\TUSZ·lószérmn H uman 
tisztított és liofilezett, 20 OOO IE 

ÖS!iZP.fétt>I: FerrnentBMssal tisztított tetanusz-lószérum 
kisózással nyert immunglobnlin.iainak 0,85 % konyhasóval 
kószített steril oldata, fagyasztásos száríU1ssal tartósítva. 
Lezárás nitroi.rfinatmoszférában. Hatóérték: 10 ml desztil
lált vízben oldva, ml-enként legalább 2000 IE tetanusz 
un ti toxint és legfeljebb 12 % fehérjét tartalmaz. Konzervá
lószer: 0,25 % fenol + 0,005 % mertiolát. 
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1 T tanusz-anatoxin csapadékos. 
Hat· J\Iegelőzés esetén: • ~egbetegedés esetén. 

JnG;,ógyítás céljára: tetanus:r tisztitott és koncentrált 
olás: 1. Tetanusz·lósz um 

ft.dll!J OOO IE. d minden esetben 
20 ' k• ..!.. SzTK terhére szaba. 0!1-d"' 

5 
é" zo-100 j yz se • .„- t" L járati 1 o: v. 11~~r~rés ment~sen rendf~he t'i védett helyen tartandó. 

6 érsékletu, száraz, eny 0 

hm olás· 1 x10 1nl 180,60 Ft. csomna • 

...,... Ai\'USZ-marhaszérnm Human 
"'"i"500 IE nativ 

. 1 ma'd tetanusz-toxin emel-ő zetétel: Tetanus~-anat0.X1f1~as~arv~smarhák natív, steril, 
ss. d" adagjaival 1nunun1z , b 1?:5 IE ml-ként. Konzer-~~rsoavója. Hatóérték: legaláb .... 

válószer: 0,5 % fenol. , . , . 
1 

Tetanusz-anatoxin csapa· 
Jnvallat: Megelőzés cel1aból. • 

déko~. - IE s cut., vagy i. musc. 
Adagolas: 1v00 • , badon minden esetben 
egjegyz~seln ~} SzTI{ te~.he~ Lzejárati {dő: 3 év. 20-100 

:M térítésmentesen rendelhéto:-iől védett helyen tartandó. 
hőmérsékleten, száraz, f ll) 

Csomagolás: 1x12 ml 51,30 Ft. 

AJ\TUSZ•marhaszérum Human 
~sztitott és koncentrált 1500 !E 1 

. tit tt tetanusz-szarvasmarha.: 
összetétel: Fermentálással \1s~lt Ímmun-globulinjaínak ,o,_sn 

szérum kísózással koncen ra , tt steril oldata. Feh rJe-
ázalékos konyhasóval készite kb 6 6 Konzerválószer: ~~rtalom: leg[eljebb 1?Y,• P~rt'kilát.' H:aÍóérték: legalább 0 25 % fenol + O,OO;:i Yo m 

250 IE ml-ként. t :xin csapa-
o'1i'ából: l. Tetanusz-ana o Javallat: Megelőzés 

dékos. • musc 
Adagolás: 1500 IE s. cut. "~!Y I. abad~n minden esetben 
Megjegvzések: + SzTK te~ re Lzejárati Ídő: 3 év. 2°-lOg 

térltJsmentesen rendelhf;'yőiől védett helyen tartandó. 
hőmérsékletű, szíiraz, n 

Csomagolás: 1x6 ml amp. 51,30 Ft, 

TETRA-vakeina Human 
. artalmú tífusz-, paratif1;lsz-A Összetétel: I{ivizsgált antlg_~nt k 24 órás ágártenyeszetc 

és B, vala~~lt koleratorz~ekon hasóoldatban S7;uszpen 
kiméletesen elolve és él~tt.anilf Y2- 0 millió parat1fusz-A, 
dálva. Hatóérték: 500 mii!~ té ~1:;_ és 1000 millió kolera-250 millió paratífusz-E b t rI 

vibró ml-ként. Ufl: z és kolerafertőzés egyidejű Javallat: Tífusz-, para is -
megelőzésére. 
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Adanolás: 0,5, 1, 1 1nl s, cut. 7 naponként. 14 éven a 
fél adagot kapnak. 

1\Iegjl.'{J\'zésck: + SzTI\ terhére ne1n rendelhető. - LeJáráf;: 
idő: i % év. 2°,-10° hö1nérsékletű, száraz, fénytől véd_éd;~ 
helven tartundo. : .. :: 

Csom~goiás: 3 x 1 nll aJnp. 22,80 Ft, 1x10 ml atnp. 57,30 I<É;~ 

TETRA .... vnkeina Hun1an 
liofilezett 

Összetétl'I: T{hnéletescn elölt S. typhi, S. parat~yphi <Ar.
1 S. schottmülleri (B), vihrio comma baktériumok keYerék ~ 

fagyasztásos szaritással tartósítva. Lezürás nitrog~.·.·.j· 
atmoszférában. Hatóérték: az ampulla tartahna 1 mi 
7,1 pl-I+jú foszfátos tompító oldatban szuszpendálva 50{1' .J 

millió S, typhi, 2.50 1nillió S. Paratyphi (A), 2flO lllilli' 
S. schot:mulleri IBl, 1000 millió \•ibrió comnrn cs!rá0 
tartaln1az, 0,2 % zselatin, 0,01 % mert.olát konzerválósze; 
mellett. 

Javallat: l. Tetra+vakcina. 

Adaoolás: I. Tctra~vakcina. l 
l\legjeg~·zések: + SzTI{ terhére nem rendelhető, Lejárau ' .. 

idő: 5 év, 2°-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. - j 

Csomagoh'is: 3x1 ml arup. 22,80 Ft, 1x10 ml 57,30 Ft. „! 

TÍFUSZ·rnkcina Human 
tisztított 

Összetétel: 0, lf és Vi antigéntartalomra kivizsgált tifusz. 
törzsek 24 _órás agartenyészeté·iek formalinnal elölt és 
ismételt mosással tisztított, élettani konyhasóoldattal 
készített szuszpenziója. I-Iatóérték: 500 millió csíra Ill]_. 
ként. I<onzerválószer: 0,5 % fenol. 

Javallat: Tífusz- megelőzésére. 

Adagolás: Megelőzés céljára 7 napos időközönként 0,5-
1,0-1,0 ml s. cut. 

l:le!Jjeg~'zések: ~!• SzTJ{ terhére gyógyitás céljára szabadon 
rendelhető. - Lejárati idő: 1 % év, 2°-10° hőmérsékletű, 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomagolás: 3x1 ml 22,40 Ft, 1x10 ml 47,80 Ft. 

TÍFUSZ - D!ZENTEIUA -TET Al'\USZ 
kombinált esa11adékos oltóan!'ag 

Összetétel: S. typhi, Sh. flexneri és Sh. Sonnei törzsek oldott 
antigénjei és tiszt. te1anusz-anatoxin alumíniumhydroxid 
gel-bez adsorbcálva és izotoniás NaCl+oldatban szuszpen
dálva. 

Javallat: Tífu.;;z, dizentéria, tetanusz megelőzésére. Alkal
mazását az Eü. llHn, rendeletei szabályozzák. 
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l' .. !+szeri adag 0,5 n1l szubkután, teljes emberi ada_·g 
Ada~oO ~s.rnl 4 heti idúközben. . 

Z ~ ·~ . . . • ,..:.. szTH. terhere 1wn1 rendellictö. -„ LeJ~ruu 
~leg1eg~:ie~eJ~. 20„ iuo hőinérsékletú, szaraz, fénytol Vedett 

ido: 2 ev. ----; 
helyen tartando. 

a~olás: Hatósági oltás céljára 5 és 10 ml elosztásban. 
Cs1_Űo0 ml 3050,- Ft. 

tifUSZ -TETAKUSZ kombinált ollóan~ag 

. , · Vi antigénekben gazdag s .. ~llhi törzse~c 
összetétel. <?. es ',s tiszt tetanusz+anatoxin kivonatállol 

antigén kn·or~a~a eturtaln~ú csapadél<l1oz adsorbeálva es 
készűl_t_ alunu~;u1'.1 oldalban szuszpendálva. 
izot~t;ua~ .k?~1:'i 0

12~1lió tífuszbacillusnak n~egfelelő antigiln 
Hatocrtek„ 2Dü , t tanusz+anti"en ml+l'-ent. H.onzerváló· és 5 kötési egyseg e "' 
szer· 0,5 '% fenol. 
· · , , t t· usz 1nectelő.zésére. Alkalmazását az 

Javallat:. T1f~1sz es_ 11c9an3 sz u~sitása szabályozza. 
Eü. i:llm. 8200-::i ::i • • 

. .d .. l ·· ben 2X2 n1l subcutan. Adagolás: 1 havi l o coz „ • 

s TTY 'terhére nen1 rendelheto. - Leiárati 
M~gjeg~'Zé~ek: 20~~ 1~0 ihőnlérsékletű, száraz, fénytől Védett 

1do; 2 ev. , 

helyen tartando. . , céljára 5, 10 és 20 ml 
Csomagolás: 1000 ml ll,atóság1 oltas 

elosztásban 1440,- I•t. 

TRICHOSAN Human 
vakcina és conc. 

. . r · lis és profunda esetek· 
összetéte~: Triphophytiasis s,~p~r 1~1 a4 o/. -os n1altózos leves-

ből izolált lrichoph~'~0~ lfu:~}~ steril szűrlete. Hatóérték: 
tenyé~zetének 1/l~+~Je ifrül l"él;zül 
conc. yalccina: hig_1ta?_né . k i~ia l:5o, 1:30, 1:10, 1:5, 1:1 
ötös sorozat: a toniettyKva _e ~"a' lószer: O 5 % fenol. , ,· , . · t tartalrnazza. onze, , ' . . 
h1g1tasar . , . , . , . ··cho hytiasis supcrficiah~ ~s 

Javallat: Dtag!10::;1s c~l1araG- ~u uJ céljára: trichophyt13:s1s 
profunda íehsn1e~·ési.:.re. uogf Opsoderminnal egyut-
kezclésére, társfertozés ese en. 

tesen. , 1 .50 hífításból 0,1 mli. cut, 
Adauolás: Diagknbózis .;g11g;.~=n1~~v; bőrp1r. Gyógyílcis célljlárda~ 

Pozitív esete· en - ~- „ S-15 naponlcént eme '-C o 
az 1:50 higítástotl . .c~et'gd0i_0f:~szitniény i. cut., vagy s. cut. 
adagok a koncen Ia.i 1 • 

adható.. terhére szabadon rendclhe~ő. ---;: 
Megjcu}·z~s~k,~ ~;. :3~TJcf- 100 llőinérsékletű, száraz, fenytol 

Lejarat1 1do: 1 % e-.;· . -

védett helyen lartando. · 16 40 Ft 
C agolás: 5x11nl sorozat 37,90Ft,1x1 nü conc. ' • 
sÍ~s ml eonc. 67,90 Ft. 
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TtlllERKULIN Human 
albumóz-mentes 

Összetétel: Human-típusú gümőbaktériumok szintetÚ;.;;'.-'i;/1'· 
f?lyékony, ~áplalajon r.iye~t tenyészetén_ek 1/10-ére be".~lz;: 
r1tett, legaialib 40 % ghcer1nta.rtalnní kristálytiszta st:fiiS;_: 
szil.rlete, lPH = 7,0-7,2). H.onzerválószer: 0,02% c~,-_;}~l 
nozol. ~:!!j 

Javallatok: Diagnózis céljából: Pirquet-próba (cutan reali.,<-·>:,f 
ció) l'tlantoux-próba (intracutan), subcutan-próba. Gyóg / ,_--J 
tás céljából; lnduratióra hajló tüdőtuberkulotikus fisztu1fit~-:--·:J 
szem tuberkulotikus meg!Jetegedései. Feltt'ínő javu~--":'] 
észle!hetcl a csontok, a peritoneum és a genitalis rendsze '->, 
megbetegedéseiben. r 

Adagolás: Jensen-pufferral hígítva, használati utast~// 
szerint. -

J\iegjeu:vzések: + SzTK terhére gyógyítás célJára szabadon -- -. 
rendelhető. - LeJárat1 idő: 3 ev. 2°-10° homérsékletü -~_:l 
száraz, fénytől védett helyen tartandó. 

Csomanolás: 1x1 ml 9,55 Ft. 

. rrvJ p.x Humah . 
'f\'P.a-~ dékos tífusz-vakcina . 

csapa r„ anti"énekre megvizsgált 
, • I:l", „O" és „\·i 'bÖl Lriklón:cetsavval össz('t~t~~~zs~k 24 órás t~ni~~~~~hydroxidhoz adszor-

rJ~i~it i:~~~i~fJ~k~:~~~~as~~rd.attr:~z=~~~fü~~~;tv~~~f:;leÍő 
~~6:5). f-latóér~ék: 2~)00 1:rviilószer: o,35'}'0 fenol. . 

tigén ml-enkent. K~n~ lkalmazását az Eü. -'-~~1n. an ''f sz megelozesére. A . . . a 
Jag~~~~ 5 ;19~3. sz. utasí:á~~ ~zabal~~~~al~mmal felnőttnek 

• • A.. védettség elcresét_e egy ·1 en s. cut. 
.Adagoltsi2. éven aluliaknak O,.:i ml, mc ~ Illető. - Lejárati 

1 in • TK terhére nem rei: e ytöl védett J\{egi~lll-'Zések:20~ f~c bön1érséklelű, szaraz, lén 
·au·2év. á' 
he1Yen tartandó. „ 1X10 ml 10,70 Ft, hatós g1 

, . tx1ml5,30 F.., 
Csomagol~1~·, lOOO ml 1070,- Ft. oltás cc Jara 

TISZTÍTOTT TIJDERKULIN, lio!ilezett Human 
; 'ÖJUIENY·lószérum Human 

\ AE 
! 3000 S . . haemolyticus 

Összetétel: Atszúrhatós gumidugós fiolákban 25, 100 
2000, 10 OOO TE (tuberkulin egység) tisztított tuberkuliÚ 
liofilezett formában, és leforrasztott ampullában, oldó~ 
szerként 2 vaf..')' 10 ml pH 7,2-es foszfát-pUffer 0,023 
chino~oltartalommaJ. 

Alkalmazása: Diagnózis céljából (1fantoux-próba). 
Adagolás: 0,1 ml i. cut. 

1''legje1n'zések: + SzTK terhére nem rendelhető. - Lejárati 
idő: 5 év, 2"-10° hőmérsékletű, száraz, fénytől védett 
helyen tartandó. 

CBomagolás: 20 TE + 2 ml oldószer 11,30 Ft, 100 TE + 
10 n1l oldószer 12,50 Ft, 2000 TE + 2 ml oldószer 11,50 Ft, 
10 OOO TE + 10 ml oldószer 15,- Ft. 

TUBERKULJN TAPASZ „mite" és „forte" tisztított 
Human 

Összetétel: „Forte" tapaszonként 0,25 tisztított tuberkulin 
és 1,25 mg tragacantha, „mite" tapaszonként 0,035-
0,040 mg tisztitott tuberkulint tartalmaz, egyenlő mennyi~ 
ségű tragacantha oldattal, 

Alltahnazása: Diagnózis céljából. 
Adagolás: Vizsgálatonl{ént 1 tapasz. 
Meujeorzések: + SzTK terhére nem rendelhető. - Lejárati 

idő: 1 év. - Szobahőn, száraz helyen tartandó. 
Csomagolás: „Jl.Iitc" 5 X 1 tapasz 9,35 Ft, 20 X 1 tapasz 

35,60 Ft, „forte'' 5 X 1 tapasz 9,70 Ft, 20 X 1 tapasz 36,~0 Ft. 
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ktől szarmazo · lkedö 
összetitel: Vörhenyb,e~~~ésével és vörh~ny~tox.in ~:el-lató-

strep~?cocc:usoku~f~i1~ lovak na~iv, slc~Il \t{;:E)ÓJ fit-ként. 
atla.g.iaval on~carlatina antitoxiu-egys g 
értek: 30 . . o 5 'X fenol. k k'tett 
l{onzerváloszer:, ' o ·1 · 'ból· · vörhenyfertözésnk~·- .. ségek~ 

Megelozés cc Ja · .. 1.. .. . gyerrnek ozos „ 
Jalmll,at: ·ének oltására, ku ?11~se~l. céljából: lehetoJeg 
b0e~k~snl~óJiazi _os_zt;ákha~·~~~n.kgl~~!t;:„~~ toxikbu! k'!,-~ié~;~ 

·· 1 y korai sza • , . beteg or 
a ,var~~~ céljából: vörhcnygianuCharlton-reakció). 
Du~p1nf;~s i. cut. oltásra (Schu tz- ~ 1 i cut. kl_cgelőtés 
terue ér"ból· 02-0:J n1 · ól eset 

Adagolá~: .DiC!,1J~tú~iili 1 f. ~us~. GyÓg_g~tá~~;~á~g~n ~úlyos 
célJábol:. 3,t6J. függően 8-10 OOO, SAE 1Wosis · észlelhető): 
súlyossaga . k r aluszékonysag, cy 
esetllen lami !! · és 
12-15 OOO S~· SzTK terhére kórísm"e mcgtl~jfr~~saidö: 

l\Ieui~gy~é~ek: élj~·a szabadon re~delh:~0;,tfil védett helyen 
gyogyi2t~s 1' 0, hőmérsékletű, szaraz, n 3 év. -
tartandó. Ft 

1„„. 1 xto ml 74,- · Csomago ...., · 
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Javallat: 1. Vörheny-lószérum. 
Adagolás: l. Vörheny-lószérum. 
Jl.Ieyjl?gr~ések:. + SzTJ{ terhére kórisme · • 

ITT'?gy!tás ccljára szabadon rendelh t ·· megáll~p1tása.-
3 ev. 2°-10° hő1nérséklctű , e 0

• ::- 1:-eJarati r 
tarta_ndó. ' szaraz, ·fénytol vedett hel 

Csomagolás: 1x10 ml 12l,- Ft. · 

W ASSERIV!ANN-antigén Human 

Összetétel: Acetonnal · ét 
- alkoholos kivonata 0 ~s 0 ~rt;cl 1

tisztított marhaszívp 
Javallat. A \V ' ' - ' io e iolesztcrin tartalo1nn-.~o 

•. assermann-féle komp! tk·· . ··«1 elvégzcséhez, cmen otes lucs-rea]{ 

Megjeg'.l.•zések • ~ s- TI{ t 1 • 
idő: 3 év. SzoÍiahŐn tar~~~eJÓ. nem rendelhető. 

Csomagolás: 1 X10 ml 19,70 Ft. 
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GYÓGYTAPSZEREK 

SzTK terhére a 3180/89-2/1951, Eü. M. sz, utasiláii szerint 
rendelhetők. 

AdaPLa, Lactorizan, l\Ialtiron az 1 éven aluliak részére 
ntlnden esetben térilés1nentesen rendelhetö, 

T. 
tejporkészítmény 

összetétele: 65 % tejpor keverék (16,7 % zs1rtartalommal), 
30 % lebontott kernényitő (legfeljebb 40 % maltózban 
kifejezett redukáló-cukortartalommal), 5% cukor, 0,15% 
betain, hydrochlor, 0,0025 % vitamin B" 0,0025 % vitamin 
B„ 0,10'}'0 vitamin C. (Kalóriaértéke: 430 Kal/100 g. -
Fehérje 20,6 %, zsír 10,7 %, szénhidrát 60,4 %.) 

Javallatok: Csecsemőknek hozzátáplálásra, anyatcjhiány 
kiegészitésére. Idült táplálkozási zavarok, atrophia, liszt
ártalom, exsudativ diatl1esis esetén. 

Adagolás: Egy erősen tetézett evőkanál (kb. 25 g) Adaptát 
száraz ivópohárba hintünk. 1 :Y2 dl meleg vízzel teljesen 
shnára elkeverjük, ezután kis edénybe öntjük és lassú 
tűzön folytonos keverés közben egyszeri teljes forrásig 
felforraljuk, majd a táplálékot szopós üvegben forralt 
·vizzel 1 Yz dl-re kiegészítjük. Az igy elkészített Adapta 
kalóriaértéke az anyatejének felel meg, vagyis dl:enként 
70 kalória. Utólagos savanyítás nem szükséges. Allandó 
táphllá~ra nem alkalmas. 

1\-iegjegyzés: SzTK terhére történő rendelését rendelet sza
bályozza, - Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 250 g 15,80 Ft, 2000 g 90,40 Ft. 

CAPIJOSEIN E. Gy. T. 
kalcium- és foszfordús tejfehérje-készítmény 

Összetétele: 60~1,, édes (oltós) kazein, 30% savkazein, 4% 
trinálriumioszfát, natriumhidrokarbonát legfeljebb 6%. 
(I{alóriaértéke 340 Kal/100 g. - Fehérje 81 %, zsír 1,5 %, 
szénhidrát 1,9 %). 

Javallatok: Alimentáris eredetű, lázzal nem járó dyspepsiák. 
Adagolás: Anyatejjel táplált csecsemők részére (súlyállás és 

exsudativ pseudo-dyspepsia esetén) 1 kávéskanál (5 g) 
Caphoseint % dl hideg teában vagy vizben elkeverünk, 
felfözzük, majd saccharinnal édesítjük. A testhőmérsék
letű 10%-os oldatból 2-3 kávéskanálnyit fogyasztatunk 
minden szopás előtt. lVIesterségesen tá.plált csecsemők 
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részére (dyspepsia) a fenti előírás szerint készült Id t 
az előírt táplálék minden decijébcn 3-4 kávésk 0 .atbó_~
adunk. aualuyif' 

füb~J1cgyzés: SzTK terhére történő rendelését rend 
1 

.3!1 
a yozza. - Lejárati idő: 1 év. _ e et s~á;~:S 

Csomagolás: 100 g 6,40 Ft, 1000 g 57,40 Ft. :;s~ 

CYDONIN E. Gy. T. 
birsalma-készítmény 

;~y 

Összetétele: 25% birsalma, 753 alma. ·"·:

.Ta~jJ~~~: k;;:1ésseé~~k, gyermekek és felnőttek hasmenésének:~~ 
Adagolás: Gyern1ekeknek és felnőtteknek 

!e1:tó~a:i~I~~:1{é~?~M~i~~:~~1:~j1a~~f~~~~~1f~e;~~~~~: 
néhany nap1g. Az ada okat . g szen K1cs1 adagokban ~ 
frissen készitJUk el olyg modo~H~den eITT'._eS al1 alommal ~ 
(nem forro) teaba vizhe • 01:.'Y C@ csesze meleg 
teJbe, vagv megfeieio teJhl'~t~g:n~·akba, később escUeu 
duzzadni 11agyJuk és szac~hannnalel:~ev~fJk_k, pár pe1c1g 
vagy cukrot hozzáadni nem szabad.) esi JU (felforralni,:,:~ 

ll~gjabeg}1·z~sek: Sz_TK . t~rhére történö rendelését 
z a ~ozza. LeJáratI idő: 1 év. 

Cesomngolás: 50 g 9,38 Ft, 1000 g 100,20 Ft. 

DEXMALTAN E. Gy. T. 
~altoz-dextrin tápcukor-készítmény 

rendelet --~'! 

Összetétele: 100% lebontott keinén "t" . 
IJ?.altó7ban ki.fejezett redukáló-cuko ~1 ot pegfelJebb 32 % 
rraértéke: 400 I{al/100 g. _ SzénhiJ'r.á~ i}7°ml), (I{aló-

Javallatok: Egészséges, de különösen d, ' · -
0

• • 

csecsemők standard tejhígítá . k JSpeps1ara ha1Iamos 
szénhidrát forrása képpen Áll~~~~ t _ésl~IYáÓb'Ytápláléi{oknak 

Ad , · o ap .t sra nem alkalm~ 
agolas: Testsúlykg-onként fel ""5• 
tejhez 1 kávéskanálnyi Dexmalt ~s, d v.:Jgy kétharmados 
nálati utasítás a csomagolásban~ a u L Részletes hasz-

AI:uJabegá'I'zés: SzTK . terh_ére történő rendelé«ét 
„z yozza. - LeJáratI idő: 1 év. - rendelet 

Csomagolás: 300 g 14,60 Ft, 2000 g 75,20 Ft. 

LACTORIZAN E. Gy. T. 
zsíros tejpor, lebontott keményítő és rizsnyák 
tartalmú készítmény 
Összetétele: 50% zsíros te" (260 ~~'?\. lebontott keményítőJP(l~gfelje6'b 4Jr~artaiommal), 
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~ eJe~ett redukáló-cukortartalommal) 14 '7: Ö maltozban 
vitamin e, 0,025o/c vitamin E 0 0025 o r1za, 0,10% 
(l{alóriaértéke: 450° Kal/100 g 1

' 'p hé '7? VItanun B~. 
13,7%, szénhidrát 64,2%.) • - e rJe 14,7%, zsír 

.favaltatok: Anyatej hiánya esetén újszülött kortól kezdve 
a megfelelő tejhígítások elkészítésére. 

.Adagolás: Feles tej előirásánál (csecsemőnek 3 hónapos korig) 
1 % dl vízhez késsel lesímított 2 evőkanál Lactor'zan 
Kétharmados tej előírásánál (csecsemőnek 4-7 hón,apo~ 
korig) 2 dl vízhez késsel les.nútott 3 ev6li;anál Lactorizan 
Háromnegyedes tej elöírástmál (7 hónapos és idősebb 
csecsen1őnek) 2 dl ·vízhez késsel lesímitott 3 % evőkanál 
Lactorizan. 

i\Ieg!e1n:zés: SzTK terhére történő rendelését rendelet sza
bályozza. - Lejárati idő: 1 év . 

Csomagolás: 300 g 19,80 Ft, 3500 g 169,- Ft. 

MALTIRON E. Gy. T. 
írót pótló szénhidrátdús készítmény 
összetétele: 40 % tejp·ofkeverék (11,2 % zsírtartalommal) 

35 % lebontott keményítő (legfeljebb 40 % maltózba:ri 
kifejezett redukáló-cukortartalon1mal), 25 % Oriza, 0,10 % 
vitamin C, 0,01 % vitamin A, 0,0025 % vitamin Bu 0,0025 % 
vitamin B,. 
(Ji'.:alóriaértéke: 400 Kal/100 g. - Fehérje 15,8 %, zsír 
4,5%, szénhidrát 71,1 %). 

Javallatok: Dyspepsia, dysenleria, enteritisek és exsudativ 
diathesis bélmanifesztációi esetén mint hasn1enést csök
kentő gyógytáplálék. 

Adagolás: 1 dl táplálék elkészítéséhez 2 lesim!tott evőkanál 
Ilialtiront főzünk fel 1 dl vízben. A ft:Ialtiront a lemért 
víz egy kis ,mennyiségében előzőleg sirntí.ra elkeverjük, 
majd a többi vizet hozzáöntjük, felforraljuk és azután 
teljesen hidegre hűtjük, A lchülés után a táplálékot 1 
kávéskanálnyi citromlével, vagy 5 %-os ételecettel meg
savanyitjuk oly módon, hogy a citromlevet vagy az étel
ecetet a lehűtött táplálékba fokozatosan erőteljes keveréssel 
belekeverjük. 

l'Iegjeg~'zés: SzTI{ terhére történő rendelését rendelet sza
bályozza. - Lejárati idő: 1 év. 

Csomagolás: 300 g 18,20 Ft, 3500 g 166,80 Ft. 

MALTOSIT E. Gy. T. 
malátatápliszt 
Összetétele: 55% extract. malti sicc., 45% finon1 búzaliszt 

(karanrnlizált), 0,10 % vitamin C, 0,0025 % vitamin B 1, 

0,0025% vitamin Bt. kalium bicarbonat 0,60%. 
(Kalóriaértéke: 310 Kal/100 g. - Fehérje 9,2%, zsír 
0,5 %, szénhidrát 85,8 %.) 

Javallatok: Tejártalom középsúlyos és súlyos fonnái, vastag
bélhurut, lisztártalom folymnán fellépő székrekedés, 
csecsemő-dysenteria. Csecsernő-pyelitisben is alkalmaz
ható, alkalizáló hatása miatt. 

Adanolás: Az egyharmados tej minden decijéhez 2 tetőzött 
kávéskanálnyi Mallosilot adunk. Az első napon 1, a mása· 
dik napon 2, ezután fokozatosan 3-4 étkezést helyettesi-
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tűnk n1alatalevesseI. 5-6 heti I\Ialtosit-tápJálás után 
fokozatosan vfaszaiérünk a csecsemő korábbi, korának 
megfelelő táplálására, 

1\.:leujeg)·zés: SzTK terhére történő rendelését rendelet sza
bályozza. - Lejárati idő: 1 év, 

Csomagolás: 250 g 7,40 Ft, 2000 g 38~80 Ft, 

ORIZA E. Gy. T. 
szárított rizsnyák-készítmény 

Összetétele: 50% rizsnyák (szárltott), 50% tengerikeményftö, :-
0,005 % vitamin B,, 0,005 % vitamin B,. 
(:Kalóriaértéke: 390 E.al/100 g. - Fehérje 4,5%, zsír 
0,3 %. szénhidrát 89,5 %.} 

Javallatok: Eg:észséges csecsem6k tejh!gító rizsnyákoldatá
nak elkész!téséhez, hasmenéssel járó táplálkozási zavarok esetén. 

Adagolás: Gyóg;vtáplálékul ún. sűrlí nyák elkészítéséhez' 
2 evőkanál '10 g) Orizát fúzünl; fel Yz dl vízben és ezt 
a 10%-oi; nyákoldatot édesítjük szaccharinnal vagy Dex
maltannal. Tejhigítúshoz l evőkanálnyi (5 g) Orizát 
1 dl '\'Ízben forralással feloldunk és feles tcjhígítás esetén 
ugyanann~'i, kétharn1ados hígítás esetén pedig 2 rész 
tejjel elegyítjük. 

Afegje1n-'zés: SzTK terhére történő rendelését rendelet sza
bál;.•ozza, - Lejárati idő: 1 év, 

Csomagolás: 220 g 6,50 Ft, 4500 g 80, - Ft. 

PREDAPTA E. Gy. T. 
műíró jellegű tejporkészítmény, csak kora
szülöttek részére 

Összetétele: 70,0 % sovány tejpor, 27 ,0 % lebontott krunényitö 
(legfeljebb 40 % maHózban kifejezett redukáló-cukor
tartalommal), 27,0% cukor, 0,14% só~avas betain, 0,053 
vitamin e, 0,0025 % vitamin B„ 0,0025 % vitamin B,. 
(Kalóriaértéke: 390 I{al/100 g. - Fehérje 26,5 %, zsír 1 %, 
szénhidrát 61,8%.) 

Ja1rnllatok: Koraszülöttek zsírban szegényebb fehérjelökés 
kezelésére. Állandó táplálásra nem alkalmas. 

Adagolás: A szűkséges mennyiséget 2 lesimított evőkanál 
( = kb. 20 g) száraz ivópohflrba hintjük és kb. 3-szoros 
mennyiségű meleg vízzel teljesen simára keverjük. Ezután 
kis edénybe öntjűk és lassó tűzön, folytonos keverés közben 
egyszeri forrásig felforraljuk, majd a táplálékot a szopós
üvegben forralt vízzel 100-ra kiegészítjük. Az így elkészített 
Predapta tápértéke az anyatcjének felel meg, vagyis dl-en
ként kb. 70 kalória. Cukor, tej hozzáadása, valamint 
utólagos savanyítás nem szűkséges. 

Menj('nyzés: SzTK terhére történő rendelését rendelet sza~ 
bályozza. ~ Lejárati idő: 1 év, 

Csomagolás: 200 g 13,80 Ft, 2000 g 72,90 Ft. 
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Zj\BPEHELY E. Gy. T. 
szárított zabnyák-készíln1ény 

Ö szetétele: 14% fehérje, 5,6% zsir, ~9,4% ~zénhidrát, 10% 8

viz, t % hamu, szárazanyagra szám1tva. . . 
v·illatol.:· A me„terségesen táplált csecs~mónek te~JahÍgítűsra". Cukorbetegeknek pép, leves, felfuJt stb. kész1-
téséhez. · 'd · 1 

Jfü;> Csecsemők részére: Minden __ decih1:_er l11 .eg -y1z .1ez Ad2'1~01 ·i~~tt evőkanál zabpelyhet veszunk, és::> pe~·c1g f.o~z~.k~ 
C. ( ·, ·t 'n Utszürjük Feles zabnyakos leJ ké8z1tese, mdJ~·r\zl ~orraÚ iejben°2 kocka vagy 2 kávésl~aná,l cukrot, 1 as;~~i~é~r esetén cukor helyet~ 2 k~véskam:J tnpcl~k_rot 

·h •xnmltan) és 2 sze1n szaeehannt f::zunk: mn.J~! 1 deciliter ~Dn~i módon elkészített zabnyákkal osszpkevcr11!k, le.?~t,ve: 
e , ,, d"uk KMharmado'> zahnyákos teJ készit .se, ka~g~·~:'~~ f~r~alt.tejhen 3 kocka vagy 3 kú\'és~aiuí~ cukrot, 

NI 
1 

:-'. · tén cukor hel\'ett 3 kt'1véskanal tapcukrot 1~~~7l~t~-~m~)és 3 szem szacch~rint r~·~zünk, ~~~~~ 1 decili:e-r 
}enti mórion elkészített zabnyakkal osszekc•ei.1uk, lehűt.. e, 

langyo~an, adji,•k1 · „ 11 k be-te«ek és Iáhadozók részére: 
GyernwkeK, e no e • " 11 · 'té · 'he· annyi 1 -'l·I es Egv adag zahn~·ák e {!:'S7.I se z , . 
za Jny,1 ~ ev · · ··r k !:'lvnek mennvisége- felhter 
za~pl"ly!~;t h~~~111~~,~~~e~ a~"fl; sf;ríí n~'~íkoi:oldatn~ képez. 
le.i~e:,re1:füY mennyiségű zabpehely hozzáadá~a ~1.tan 3-5 

g át f""zzük ·a tejet va"'\' húslevesi és k1„sé sózva 
pereen ', k 

0 1· tojás hoz7'áke~résévC'l javithatjuk a táp-

[~~~~~Z~l~ ~~~kjobt~~s f~~~~~~~.it~l~bt;~~:~tir!~~1\f:á:észletes 
1\Ln:i~s·té3; %~d\a a a csomagoláson feltüntetett részletes 
ha;;;,~ála~J utasíi:ás szerint. 

l\iegje_grzés: SzTI~, ter~1r<;, történt rendelését rendelet sza~ 
bálYozza. - LeJaratl 1do: 1 év, 

Csom~golás: 250 g, 7,50 Ft, 4500 g 88,80 Ft. 
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TÁPSZEREK 

Társadalombiztosltds terhére nem rendelhettfk 

NOVOMALT E. Gy. T. 
Összetl-lelc: Tej-, tojás- és malátakivonat tápanyagai; 

kakaó pnralakban. 
Adauolá.>!: Egy csésze meleg tejbe, kávéba, teába 2-3 kávés. 

kanál NOVOJ\1ALT-ot keverünk. tetszés szerint édesítjük, 
Főzni nem ajánlatos, mivel tápanyagai tönkremehetnek, · 

Megjegyzés: Sz TI{ terhére nem ren(lelhetö. Lejárati idő: 
1 év. 

Csomagolás: 350 g 19,- Ft. 

RIZOM.ALTAN E. Gy. T. 
rizsnyákos tápcukor 

Összetétele: 66,6% dextrin-maltos., 33,3 % szárított rizsnyák, 
Adagolás: 1 dl tejkeverékhez 1 lesimított evőkanál Rizo

maltan. 
l\iegjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 

1 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, 18,10% 
malátakivonat, 1,31 % tejpor, 0,80 % rizskávékaramelI 
(E-vitamin komplex) 0,09 % ammon, carb. 

Adagolás: 3 hónapos csecsemőnek 8 evőkanál tehéntej, 
4 evőkanál viz, 1 tetézett kávéskanál Zamako; 4-5 
hónapos csecsemőknek 2 dl kétharmados tej, 2 kávéskanál 
Zamako; 6-9 hónapos csecsemliknek 2 dl kétharmados 
tej, 2 gyengén púpozott kevéskanál Zamako. 

Megjegyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 
2 év. 

Csomagolás: 330 g 11,- Ft, 3500 g 74,60 Ft. 
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ZAJUAKO SÁRGA E. Gy. T. 
foszforos tápszer 

Össz:P.tjltele: 58,60 % gabonaliszt, 20,60 % cukor, 16,80 o;, 
malátakivonat, 1,25 % tejpor, 1,50 % rizskávékaramefI 
(E-vitamin komplex) 1,25 % natr. phosph. 

Adanolás: 2 dl tejhez gyennekeknek 2 kávéskanálnyi, 
felnőtteknek 2-3 kávéskanálnyi Zatnako. 

I\leflleflyzés: SzTK terhére nem rendelhető. Lejárati idő: 
2 év. 

Csomagolás: 330 g 11,- Ft, 3500 g 74,60 Ft. 
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TÖRZSKÖNYVEZETT llilAGEKSEK REAKAL 

Reagensek az SzT K terhére nem rendPlhetők. 
A Nyiandrr-reagens cukorbeteg vizeletének a beteg-
lakásán történő vizsgálatához kivételesen a beteg nevére 

SzT K vény űrlapon rendelhető. 

DIAZO·I·REAGEJ\'S (Ehrlich) 
Összetétel (rlőirat): 0,5 g acid. sulfanylic., 5 g acid. hydro. 

chlor. conc., aqu. dest. ad 100 1nl. 
Csomagolás: tOOml 11,10Ft,250ml 13,30 Ft, 500 ml 16,10 

Ft, 1000 ml 24,80 Ft. 

DIAZO·H•REAGEKS (Ehr!ich) 
Összetiite, (elöirat): 0,5 g natr. nitros., aqu. dest. ad 100 ml 
Csomagolás: 100 ml 10,50 Ft, 250 ml 11,80 Ft, 500 ml 

15,30 Ft, 1000 ml 19,- Ft. 

Eill\'ER•I•OI.DAT 

Összetftel felölrat): 50 ml sol. natr, chlor. aqu. satur„ 50 ml 
aqu. dest., 2 1nl acid. hydrochlor. conc, 

Csomanohís: 100 ml 10,80 Ft, 250 ml 12,90 Ft, 500 ml 
17,30 Ft, 1000 ml 23,- Ft. 

EilNER•H·OLDAT 

Összetétel (előlrat): 0,5 g natr. chlor., 5 g acid. hydrochlor. 
di!., 15,5 g aqu. dest., 80 g spir. concentratiss. 

Csomagolás: 100 ml 15,- Ft, 250 ml 23,10 Ft, 500 m1 37,80 
Ft, 1000 1111 63,90 Ft. 

ECETSAVAS METILÉNKÉK OLDAT Ph. Hg. V. 
(Neisser-festéshez) 

ÖsszetP:tel (elliirat): 0,1 g methylen. coerul., 2 ml spir. con
centratiss., 5 ml acid. conc„ aqu, dest. 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 11,- Ft, 250 ml 13,20 Ft, 500 ml 18,
Ft, 1000 ml 24,60 Ft. 
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1 
.1 

LICH·OLDAT Ph. H_g.V. 
jill~robilinogén kimutaiasahoz) 

{ -· \• 2 a p-dim~thylaminobenzaldehyd., 
·-sr-etf.t{'l (eloirat„ o "'d 100 ml. 

Ö• acid- hydrochlor (20 Yo) a _ 
1 17 70 

Ft 500 ml 25,60 
l •. tOOmll3-Ft,2;:>0m • ' 

0mago a,..: '' 
Cs Ft, 1000 ml 41,20 Ft. 

JILil\'G•l·OLDAT Ph. Hg. V. 
FE - cu r sulf. aqu. dest. ad 100 ml 

összetétel (előirat): 6,93 g p 
2

:.
0 

ml '12 go Ft, 500 ml 17,40 
cson1agolás: 100 inl 10,90 Ft, ;J • 

Ft, 1000 ml 23,10 Ft. 

cliIJLii\'G•H·OLDAT Ph. Hg. V. 
rµ - ) 34 6 g kal. natr. tart., 10 g natr. 

összetétel (eloirn.t : , ' d 100 nü, 
hydroxyd., aqu. dest. a 0 Ft 250 ml 17,90 Ft, 500 ml 

Csomanohis: 100 ni14Ő33Ü Ft. ' 
25,40 :Ft, 1000 m • 

UKSZIN·OLDAT (telilett szeszes) 
F h - spir (96 vfv%) satur. 

összetétel (előirat): sol. fuc s1;;0· 1.26 40 Ft 500 ml 44,40 
Csomagolás: 100 ml 16,30 Ft, o m '. ' 

Ft, 1000 ml 77,50 Ft. 

GENCLlNA·IBOLYA·OLDAT (telített szeszes). 
Összetétel (előirat): sol. mcthylrosanilin. chlor„ sp1r. (9ö 

v/v%) satur. ...,-0 ntl 37,- Ft, 500 ml 
1• • 100 ml 20,60 Ft, ,,,;:. 

Csomano as.1000 ml 119 - Ft. 
65,30 Ft, ' 

GIEThiSA·OLDAT (metilénazur•eozin•oldat) 
Ph. Hg. V. 

) 0 6 cr azur-II-eosin, 0,16 g 
Összetétel (elöirat : ' 0 h rJ 

5o g glycerin, 50 g alc; n1et J . ')-o ml 2510 Ft, 
Ifü;+'· 100 ml 1;:>,70 Ft, .-v ' 

Cs4i,6~o Fi "1000 ml 71,60 Ft. 

Gi.'ÉMÁN'fFUKSZil\'·OLDAT 0,02%•os 

500 ml 

') cr fuchsin basic., aqu dest ad 100 ml. 
összetétel (előirat): 0,0_ 0 •

250 
ml 12,10 F4 500 ml 

Csomagolás: 100 ml 1Q_,70 Ft, 
15,60 Ft. 1000 ml 19,10 Ft. 
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HAYEU-oldat Ph. Hg. V. áh z) 
(vörösvérsejtek szamlalás o 

ö 't 
1 

(ellilrat): 2,5 g natr. cryst„ 0,5 g natr. Chlo.r 'g~~'; hydmcg. bichloc. cocco>., aqu. deot ad 100 ~i. 
Csom::igol1ís: 100 inJ 10,90 Ft, 250 ml 12,90 Ft, 50Q lllÍ 17,40 Ft, 1000 ml 23,30 Ft. . 

KARllOLOS FURSZIN-OLDAT Pb. Hg. V. 
(Ziehl-NeeJsen-festéshez) 

ö„„tétcl folöfrat), IO ml •ol. fuch•in. 'Pir. (96 v/v3) >atu, 
100 ml soI. phenoI. (5 %-os). '' 

C<omagolá" 100 ml 12,20 Ft, 250 ml 16,- Ft, 500 "'1 23,50 Ft, 1000 ml 35,70 Ft. 

KARllOLOS GENCIÁNA-IDOLYA-OLDAT 
Ph. Hg. V. ( Gram-festéshezJ 

ö„zetétcl (cHfüat), IO ml <ol. mcthylco>anilin. chlor. 'Pir. (96 vfv%) satur., 100 ml sol. phenol. (5%). 
Csoma!Jolás: 100 ml 16,90 Ft, 230 ml 26,20 Ft, 500 1Ill 41,30 Ft, 1000 ml 70,90 Ft, 

RÁLffilUIIDROXID-OLDAT 20% Ph. Hg. V. 
Ö"zetétal (o!őimt)• 20 g kal. hydroxyd., aqu. da<t. ad 100 ml. 
Csomagolás: 100 ml 11,80 Ft, 250 ml 14,20 Ft, 500 n::r1 18,- Ft, 1000 ml 25,50 Ft. 

RRlSTÁLY-motYA-OLDAT Ph. Hg. v. 
(Neisser-festéshez) 

Összetétel (eiöirat): 0,333 g hexarnethylpararosanUin. hydro
chlor., 3,33 mI spir, concentratiss., aqu. dest. ad 100 ml. 

Csomanolás: 100 ml 11,20 Ft, 250 ml 13,70 Ft, 500 mJ 19,- Ft, 1000 ml 26,80 Ft. 

RRfZOIDIN-OLDAT Pb. Hg. V. 
(Neisser-festéshez) 

Ö»zetétol (alöfrat)• 0,667 g chry•oldin, aqu. ""'· 100 ml, 
Csoma110Jás: 100 mI 11,- Ft, 250 ml 20,60 Ft, 500 ml 32,80 Ft, 1000 inI 54,10 Ft, 

LÖFFLER·FÉLE METILÉNKÉK-OLDAT Ph. Hg. V. 
Ö"zatétel folfürat), 30 ml <ol. methylen. coerul. <pfr. (96 

Y/v%) satur„ 100 mI sol. kal. hydroxyd. (0,01 %). 

CsomaooMg: 100 ml 12,10 Ft, 250 ml 15,70 Ft, 500 ml 23,10 :b"'t, 1 OOO mI 34,80 Ft. 
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T (0,33 % jóddal) Ph. Hg. V. IJGOI~·OLDA . ) . . ""'· µ Gram-festéshez . d o 666 g ka1. JOd„ aqu 
( Ü 333 gJO ., ' l l)'szetétel (dőirat): ' 12,90 Ft, 500 m 

d 100 ml. 10 90 Ft, 250 ml a , 100 ml ,. Ft CsomagoF1„l,·: 1000 ml 20,60 ·. 15,40 

, N•OI DAT Ph. _Hgin_~~határozáBhoz) }IA.~,S~g1ht-féle csíraszam- b ') g methylen. coerul., 
(\yfl at. 5 g natr. bor., -

ÖS!'Zl'~étd~st~l~~o :,;l. Ft, 250 ml 14,10 Ft, 500 ml 
aqi. , . 100 inl 11,30 

csoma{lo~:· 1000 ml 27,90 Ft. 

19,70 ' Ph Hg. V. 
tlNWALD·OLDAT . 

l{AY -t.lé~~ék-eozm-oldat) 1 coeml eoúu, alc. (me 1 0 2„ g methy en. 
Összetétel (~ő{ó{;\~1, ' ;:> 250 ml 14,40 Ft, 500 ml 

mcthyl: ~ 00 ml 11,70 Ft, 
Csomagolas. 1Joo ml 30,30 Ft. 

20 90 Ft, ) 

' (telitett szeszes 
.rUT"ILÉl\1KÉK,..OLDAT coerul. spir. (96 v/v%) }LLIJL 1 methylcn. 

Összetétel (előirat): so • 250 ml 27,10 Ft, 500 ml 
satur. , • 100 ml 16,60„ Ft, 

Csomagolats.1000 ml 80,- Ft. 

45,70 F • -T OLDAT 
CINKSZULF A " - RffiMKLORID-

NAT H, V · álathoz) 
Ph. g. .:._Jensen-vizsg , ,ulf., aqu. 
(Hagedorn atr chlor ., 5 g z,nc. 

ői at)· 2
5 

g n • 500 ml Összetételd(1~Ó ml: 
250 

ml 18,10 Ft, 
dest. a 100 ml 13,70 Ft, 

Csomaaolás: 1000 ml 38,40 Ft. 

25,10 Ft, h Hg. v. 
ÚG MÉRŐOLDAT p . 

n NÁTRONL tr hydroxyd. n. 1000 ml 
Összet.étel (előlr~t)~~o~~~:o Ft, 500 ml 14,40 Ft, 
Csomauolás: 2v0 

17,40 Ft. "RőOLDAT Ph. Hg. v. 
• RONLÚG ME 

0 1 n NAT tr hydroxyd. 0,1 n. 1000 ml 
'Ö tétel (eUHrat): sol. n8~ Ft 500 ml 15,30 Ft, ssze • 250 ml 11, ' Csomagolás• 

19,- Ft. 
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NONNE-A.PI~EI~'.f-OLDAT Ph. I-fg. V. 
(teliLett ammoniumszuií"át oldat) 
Ösl':zctP:teJ (előiraf): soL am:non. sulL aqu. satur. 
Csorna110Ms: IOO ml 14,50 Ft, 250 rnl 22,30 Ft, 500 rnI Ft, 1000 nll 58,!)Q Ft. 

Összetétel rcföirat}: 4 g kal. natr. tart., 10 g natr. h>•dcox:V< 
2 g bisn1. subnitr., aqu. dest. ad 100 1nL 

Cso1nan0Ms: 100 rnl 12,50 Ft, 250 rnI 17,40 Ft, 500 24,40 Ft, 1000 ml 35,30 Ft. 

i\'YLANDER-OLDAT Pb. Hg. V .. 

PÁNDY-OLDAT Pb. Hg. V. 

Összetélt1l lt>lőirat): soI. phenol. aqu. satur. 

CSOJ1HlfJlll:hi: 100 ml 10,80 Ft, 250 lnl 12,90 Ft, soo 
15,40 Ft, 1 OOO inl 20,90 Ft. 

n SÓSAV MÉRŐOI,DAT Pb. Hg. V. 
Összetétr-l (eiiHrat): acid. hydrochI. n. : __ -1 

Csomaueiás: 250 ml 11,40 Ft, 500 ml 14,50 Ft, 1000 1n1 --1 17,40 Ft. 1

1 
0,1 n SÓSAV MÉRŐOLDAT 

Összetf'te! (eUHraO: 250 ml soI. acid. hydrochI. 0,1 n, 2,5 mg '-1 h~'drarg., hichior. corros. • 

11-Iegj('!J:vzés: Olyan eljárásokn>il, ahol a higanynyornok 1' 
jelenléte is zavar, nem használható. 

CsoniagoMs: 250 ml 13,20 Ft, 500 ml 15,40 Ft, 1000 ml 

11 

19,- Ft. 

SÓSAVAS ALKOHOL Ph. Hg. V. 
(Ziebl-Neelsen-festésbez) 

Összetétel f€Iőirat}: 3 n1l acid. hydrochl. concentratiss., ·spir. concentratiss. ad 100 ml. 

Csomagolás: 100 ml 1.5,60 Ft, 250 ntl 27,- Ft, 500 ml 40, 70 f't, 1000 IUJ 70,10 Ft. 

SZlJLFOSZAUCILSAV·OLDAT 20%-os Pb. Hg. V. (fehérjekimutatás11oz) 

Összetétel (elő.irat): 20 g acid. sulfosalic., aqu. dest. ad 100 ml. 

CtHHnu1101á.s: 100 ml 15,30 Fi:, 250 mI 21,70 Ft, 500 ml 34,90 Ft, 1000 ml 58,40 Ft. 
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DAT Fl• Hg. V. 
öPfER„OL 0 i~,.. g p-diinethylruninoazobenzol, 2 g 

é l (előlrat): ' <J d 100 1nl. l (l~szct te 1 ti spir. conc., a _ 
1 98 10 

Ft, 500 m 
-phcnolp l 

1
·> 

1 17 
_ Ft, 2::i0 rn - • 

!'" 100 m • Ft ,csomauo m;. ~ 00o 1nl 84,- ' • 
47,90 Ft, i 

AT Ph Hg. V. 
j)llK·OUl . k ·. ám!á!ásához) 

1' (fehérvérseJle sz 1 ml sol. methyl-
Iőlrat): 1 g acid. acet. c~~n~d 100 ml. összctét(i\~l' chlor. aqu. 1 %, aqu. 2~0 ~l 12 30 Ft, 500 inl 

rosan · 00 nil 10 íO Ft, v ' 
csornauol~s:lO~O nll 20,Go Ft. 1ő,10 l·t, 

237 



ENZBiATIKUS DIAGNOSZTIKAI 
REANAL 

SzTI{ terhére ne1n rendelhet!Jk--

1 kollekció „Aldoláz meghatározására szérum
ban" (színreakció) 

2 kollekció „Aldoláz meghatározására szérum
ban" (U. V,) 

3 kollekció „:rejsa\:dehidrogenáz me""határozá
sara szerumban" (U. V.) <> 

4 kollekció „S~vru1yú foszfatáz meghatározásár 
szerumban" (színreakció) a 

5 kollekció „A~kálikus foszfatáz meghatározására 
szerumban" (színreakció) 

6 kollekció „Glutamát-piruvát-transzmnináz 
megh?-tározására szérun1ban" (szín
reakció) 

7 kollekció „Glutamát-oxálacetát-transzamináz 
n1egh:ttározására szérumban" (szín
reakció) 

N~ 8 kollekció „Glutamát-oxálacetát-transzamináz 
és glutamát-piruvát-transz:nnináz 
meghatározására szérumban" (e•;ye 
sített vizsgálat, színreakció) " -

N2 9 kollekció „Glutamát-P_ir~váf-transzainináz 
. ine~hatarozasara széru1nban" (U. ·v.) 

Jifü 10 kollekc1ó „Veralkohol meghatározására" 
(U. V.) 

Jl/'Q 11 kollekció „Tejsav meghatározására szérum
ban" (U. V.) 

N~ 12 kollekció „Piroszőlősav meghatározására vé"-
ben" (U. V.) • 

N~ 13 kollekció „Acetaldehid mecrhatározására '''"-
hen" (U. V.) "' • 
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i1AGYAH TER11ÉSZETES KESERŰ• ÉS GYÓGY• 
VIZEK 

~'i'J'A 
fEIIENC JÓZ5JEF 
J!Ui'ffADl JANOS 
1GnANDI 
1UIIA 
}l!RA BABY 

Javallatok: Egyszeri erélyes hashajtás; habituális szék
rekedés, bélhurutok, a végbél és alhasi szervek olyan 
megbetegedései, amelyeknél a szél,elés fájdalmas, továbbá 
amikor a hasprés működtetése tilos. 

}teHrkjavallatok: Hasűri pingások, cardiovascularis tünet
csoport, ólom-, bárium-, bizmut-, anilin-, fenol- stb. 
mérgezések. 

A1lagol:ís: Egyszeri hashajtóul 200-300 g hidegen, könnyű 
széklet biztosítására hosszabb időn át egyénileg meg
állapított ldsebh adagok (napi 2-3 evőkanál, esetleg 
fél horoshopár). Hidegen vagy langyosan. Bélhurutok 
kezelését 100-200 g mennyiségű felmelegített vízzel 
végezzük. A keserűvíz mindjg éhgyomorra fogyasztandó. 

I\Iegjegyzés: Sz TI{ terhére szabadon rendelhetők. 
Csomagolás: Apenta 7/10 ...•...• , •.•.••...• 

Ferenc József 7 /10 ...•........... 
Hunyadi János 7 {10 ••....•••...• 
Igmándi 7 /10 ..•..........•••..• , 
il'Iira keserű 7 /10 .. , , . , .......... . 
illira „baby" 1 /1 ... , , .... , , .. 

MIRA GLAUBERSÓS GYÓGYVÍZ 

3,- Ft 
3,- Ft 
3,- Ft 
3,30 Ft 
3,- Ft 
3,60 Ft 

Javallntok: riepatitis, sárgaság, eholecystitis, cholelithiasis, 
cholangitis, hyperaciditas, gyomor- és vékonybélfekély 
kiú.iulásának 1negelőzése, heveny és irlült gyomorhurut. 
Bélhurutok. l-lasfuegi pangások, diabetes. 

Adaaolás: Heveny hurutok kezelésére néhány napon át, 
hosszabb betegségek kezelésére 4- 5 héten át naponta 
ké1szer 200-300 g étkezés előtt, felmelegített állapotban. 
A kúra szünetekkel többször megismételhető. 

:M:egjegyzés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1/1 üveg 3,60 Ft. 
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JODAQUA JÓDOS VÍZ 
g~5 mg-% jódtarialommal 

Javallatok: Normo- és hipofunkciós golyva, valamih'L 
golyva-megelőzés. _ :\~:: 

JUellékjavallatttk: Hypertonia, arteriosclcrosis, scrofulosi~-
a lucs késői manifesztádói; gyógyUlási hajlainot ni='in 
mutató idli:lt gyulh.1dúsok, menses-zavarok, klimaxoi' 
panaszok, ólominérgezés. i\'api adag: Amennyiben :-il: 
pajz~inirigy állapota 1ncgengedi, 1-3 evőkanál. lvókúf.{ 
közben rendszeres orvosi ellenőrzésre Yan szükség. _;, 

Adagolás: Normofunkciós golyva kezelésére felnőttekne\ 
és gyermekeknek naponta 2 kávéskanál, hipofunkc~!Í& 
golyva kezelésére, valan1int 1ncgelőzés céljára naponta:, 
gyermekeknek és fclnúttekncl{ egyaránt 1 kávéskant,U-· 
A víz 50-100 g közönséges vízzel hígitandó. o·;;:\ 

í\'legjegyzés: SzT1{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1/1 üveg 3,90 Ft. 

SALVUS ALKALIKUS GYÓGYVÍZ 
1000 g-ban 18 g NaHCO, és 9 g NaCI 
Javallatol,;: Heveny és idült gyomorhurut, hyperaciditas 

kontinuális hypersecretio, a légutak heveny és idült hurut: jai, 

lfellékjavaIIatok: A húgyutak hurut,iai, a vese1nedencé 
hűgysavas szedimentum-képződésének megelőzése. 

Adagoló.s: Javallatokhoz: Gyomorhurut kezelésére naponta 
1-2 ízben étltezés előtt 100 g felmelegítve és ugyanann}'i 
vízzel hígítva. Idült esetben a kúra időtartarna 4-6 hét.. 
Hyperaciditas kezelésében étkezés után a gvo1nore111észté~ 
egész ideje alatt 30-60 -"Percenként 1-2 "korty, esetreJi 
50 g fehnelegitve, kontinuális hypersecretio esetében_ a 
a panaszok nagysága szerint egész napon át 1-2 órán.ként 
ugyanannyi. A légutak hurutjának kezelésére napjában 
3-6 ízben 100 g víz rendelendő, feln1elegített állapotban 
ugyanannyi vízzel, de még inkább tejjel hígítva. ldüli 
esetekben a kúra tartalma 4-6 hét. l-Iasználható porlasztó
készülékben inhaláció alakjában is. 

Mellékjavallatoknál: Naponta több ízben 50-100 g evés 
előtt, fehnelegitett állapotban. 

~fegjeg}'Zés: SzTI{ terhére szabadon rendelhető. 
Csomagolás: 1/1 üveg 4,20 Ft. 

KÖTSZEREK 

SzTI( iaénvjogosultak kezeléséhez az orvosi rendelőben fel~ 
1 a's1;náltls~a kerülő kötszerelrnt, r:;i,gtapaszokat a „pro _am~ul~~~ 1
- •· S7'.erekre me<'határozotl modon lrnll beszerezni. ITT- e 11~tbe~ _ az IDl~AL PÓLYA kivételével - ~~abadon _ref!del
~tők. Az IDEAL PÓLYA gyógyászati scgéde~~koznek szam1t -
hlvan helységben lakók részére, a!.101. rende!ő.~nléz~t v~n, ~sa.k 0 

3.krendelések, egyebütt lakók reszere. a ko.rzet1. <;JI"\ os~ a IS 
;~ndelhetik vényürlapon indokolással. Iiiszolgaltalasahoz .lOoo~ 
sítás nem s?ükséges, 

Vatta, sebészeti, steril 25 g 2,10 Ft 
50 g 3,- Ft 

100 g 4,90 Ft 
250 g 10,80 Ft 

Vatta, szemészeti 100 g 4,90 Ft 
250 g 10,80 Ft 

1000 g 33,40 Fl 

Vatta, sebészeti, nem steril 100 g 3,40 Ft 
1000 g 26,30 Ft 

Kevert vatta 100 g 3,20 Ft 
250 g .6,50 Ft 

1000 g 24,- Ft 

Vatta, háztartási 100 g 3,- Ft 
250 g 5,90 Ft 

1000 g 21,40 Ft 

Papírvatta 100 g 2,80 Ft 
250 g 5,70 Ft 

1000 g 20,90 Ft 

Steril gaze '4 m 2,- Ft 
% lll 3,- Ft 
1. m 5,- Ft 

Steril gaze, vágott, 100 db-os 6x6 cm 4,60 Ft 
1ox10 cm 8,20 Ft 

Bismuth. tribron1phenyl. gaze 11 m 3,20 Ft 
ll m 5,40 Ft 
1 m 9,70 Ft 

l_-:;, m 3,90 Ft 
% m 6,80 Ft 

Jodoform gaze 

1 m 12,- Ft 
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Mullpólya, steríI, S Ili 

AfulJpólya nem steril, 5 m 

I\fullpólya nem steril 5 
csomagolatlan ' m, 

Mullpólya szegett, 5 m 

ELASTOSAN cinkcnyv pólya 

Gipszpólya, 5 m 

Gyorskötöző pólya, 5 m 

Ideál-pólya, 5 m 

I{alikó-pólya, 5 m 

Sebkötözőcson1ag 

Szülészeti egységcsomag 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

1 cm 
2 cm 
3 cm 
6 cm 

10 cm 
15 cm 

5 1nx10 Cin 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

5 cm 
8 cm 

10 CIU 

8 cm 

6 cm 
10 cm 
15 cm 

2,40 ti{. 
3,40 J.y 
4,70 11-
1,70 Ft: 
2,70 l:ll\ 

3,90 Ft' 

1,40 Ft 
2,30 Pt 
3,50 Ft: 

1,30 Pi_' 
1,60 pt 
1,90 F( 
1,90 Ff'' 
3,50 Ft'. 
5,60 Ff' 

23,90 Ft 

3,60 Ff 
4,70 Ft 
6,20 Ft 

2,30 Ft 
3,10 Ft 
3,70 Ft 

13,30 Ft 
3,10 Ft 
5,- Ft 
7,50 Ft 

8,60 Ft 

32,90 Ft 

RAGTAPASZOK (Cllinaplast) 
1 mxl cm 1,80 Ft Gyorstapasz 
1 mx2 cm 2,60 Ft 
1 mx3 cm 3,50 Ft 
1 mx4 cm 3,80 Ft 

10 cmx4 cm 1,SO Ft 

10 cm x 6 cm 2,2o Ft 

1 mx5 cm 5,- Ft 
5 mx2 cm 8,40 Ft 
5 n1x2,5 cm 11,40 Ft 
5 mx5 cm 19,90 Ft Tyúkszemtapasz 

9 cmx6 cm 1,60 Ft 
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HÉVÍZI RADnmos GYÓGYISZAP· 
h:OXtPllESSZ 

1. számú kou1pressz: 1-Iá!, váll, felsőklli', mellre 

2. számú kompressz: Derék vagy végtagra (térdre, 
karra) 

3, számú kompressz: Csizma (lábfejre, bokára) 

4, szánni kompre-ssz: I{ézfejrc, csuklóra 

5, számú kou1lfrrssz: I-:Iasra (női) 

Hé11izi O"~'Ó[l}'ÍSZS.p 5 kg 

72,90 Ft 

68,95 Ft 

88,54 Ft 

_$_8~95 Ft 

56,17 Ft 

45,56 Ft 

SzTK terhére szakorvosi rendelőintézetek és a Szakorvosi 
Szolgálat :Mozgó belgyógyász-, ideggyógyász-, nőgyógyász-, 
orthopaed-, reun1a-, sebész szal(orvo:mi, valamint a felülvizsgáló 
és ellenórzö fóorvosok rendelhetik vényürlapon a gyógyszerekre 
mcgállapitotl módon. Előzetes SzTI< jogosítás nélkül bármelyik 
gyógyszertárból beszerezhető. Hévízi rádiumos gyógyiszap
}{ompressz és hévízi-iszap közgyógyellátás terhére nem rendel
hető. 

16' 
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I. A S~GÉLY~'YÚJTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS 
Al,TALANOS IRÁNYELVEI 

a) A. niérgczö anyag további beh .. 
PI. . a mergezettnek a vilá ítócr, atasanak megakadályozása 
valo azon!J.<ili eltávolítása ~am-":ah~al szennyezett helyiséghöi 
ablakok kinyitása és a gázÖnilés r ~ e:;;: nen;i lehetséges, ajtók 
gal szennyezett ruházat levetése s~~szuntetesc, rnérgező anyag: 

b) A szerve:elbe r gyomor-bél v 
{innan mé,g /~!nem szívódott méreg e/tdva~~!~ a testf~lüJetre jutott, de 

lo'! vala arlalmallannd tétele PI 1 asa, kémiai, vagy fizikai 
fn!_1d~tu1n, adszorpciós terápia' (carbo gym~ormosás, hash.ajtás, 
etorles, lemosás, hatástalanítús actwalus), a bőrről Való 

e) A mdr íelszíuódoU mérc · h t • . 
vegydü)letek eseténn Dicaptol, nái~. t'io~;;~1r~71.tá.~a. PI. egyes féni-

A mérgezo anyag áll l 1 a IUJ. stb. 
ietése (légzés, _keringés stb.). a 0 cozott funkciózavarok megszűn

• e) A mereg eliminál' án k 
kiválasztás fokozása. W> a Ineggyorsífása. Pl. vizelet-

f) Az életfolyamwok f t l · 
séglet). · enn ar asa (folyadék, táplálékszük-

.g) A szövődmények elhárítása v 
mon1a, dec.ubitns stb.). ' agy azok gyógyítása (pneu-

h) Gondos dpolás és felügyelet 
~ sorrend az a) pontOt" ki..;.éve , Í mergezctt állapotának és a k" .. 1 csetenkent változhatil;r, r ha 3; legfontosabb vltalis funk~Ó~ méi:iyeknek megfelelően. 

g s veszelyben vannak d) ont ű• • mint légzés vagy kerin
ezek elhárításához fogunk s g,,ak 'e f az a) pont után azonnal 
foglalt feladatokhoz. zu an ab) és e) stb. pontokban 

II. ÁLTALÁNOS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK 

1. Per os mérgezés esetén 

.. a) Nem maró mérgek esetében· gy 
Szukség esetén, pl. darabos a ' Ö ornorinosás vagy hánytatás. 
gyomo~1 artalomnál előbb ' há~t~á~mos~. csövet eldugaszoló 

E
Csak hanytatás a gyornorrnosást cSak ki~ét u

1
tana gyomormosás. 

zután 3-4 dl 8-10 o/c-os ma ' . e es esetekben pótolja 
cum oldatában, esetleg" lrnseru~f;.b~1::1f:..c2~m >;:agy tmlr. sul/r.iri~ 
~atu.s-t (?<Jrbo med.) szuszpendálunk é . evok~nál carbo aeti
j{atJuk, ,illetve a szondán át a gvom s.~zt .. a ~.ergezettel meg-

atás clerése v.égett beöntést is adhat;~k a ontJuk. A gyorsabb 
Ha valamilyen okból sein hán 't á · 

nen_i végezhetünk, úgy lecra]ább val~~~l ~t, sem ~yomormosást 
ant1dotumot (carbo activ.)° és hashajtót adven k vegyi, vagy fizikai 

b) Maró mérgek esetében (Iúcr k un • 
A gyomormosás a sűlvosabb e~~t •1J.avak): Nem hánytalunk J 

~ e en kockázatos és nagy 
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járlasságot igényel. Carbo activatus-t sem adunk, valamint 
jlashajtó sem szükséges. hUvel a tisztán maró mérgek, mint 
sósav, kénsav, salétromsav stb„ valamint a kf'ili- és niítronhíg, 
szóda, hamuzsír stli. csaknem teljesen a töménységúknél fogva 
J}lérgezők, úgy már pusztán hlgitással is, pl. .<tok uíz itatásával 
is nagy részben ható.stalanithatók. Még lökéleff•sebben járunk el, 
bS a vizet savmérgezés esetén enyhén lúgositjuk, Iúg1nl"rge-7.ésnél 
silvanyítjuk. A legjobb a tej, különösen ha l -2 toj{1sfehérjét is 
belekeYerünk, mivel nemcsak hígít, hanen1 zsir- és fehérje
wrtalmánál !ogva vegyileg i~ köti a lúgot, ~:ai.,>y sav~t, e7.enkívül 
pevonó tulaJdOnság{1vaJ \'éd1 a felmart szoveteket 1s. Használ
ható mint antidotu1n a növényi olaj és tisztán a tojásfehérje, 
\'agy egész tojás is. Ha tej nincs azonnal kéznfl, úgy először 
a 1uindig rendelkezésre ó.Iló vizet hasznó.ljuk, A maró mérgezett 
rendszerint kihányja a nyújtott antidotumr1t, sez igen kedvező, 
rn.ert a többszöri ismétlődíí hán;tás és ismételt antidotum adása 
(!dl. 1-2 lit.) tökéletesebbé teszi a hígítást. hfltástalanitást és 
a gyomormosást is pótolja. A maró mérgezések nagy fájda
lommal járnak és Íb'Y shockot okoznak, ezért az erélyes fájda
lomcsillapítás ( 1- 2 cg morfin) feltétlenül szükséges. 

A hánytatás indikációja: 1. ha gyomormosó készülékünk 
nincs, 2. ha kontraindil<ált a gyomormosás, 3. lm a gyomor
tartalom darabos és a szondát eltömes7.eli, 4. ha a gyomormosás 
valamilyen okból kivihetetlen, pl. ellenállás, delirium. 

A hányla!ds fontosabb knntrainrlikációi: 1. es..:méletlenség, 
kóma, 2. collapsus, 3. trismus, görcsök, 4. maró mérgek, 5, 
baemat,·mesis, haemoptoe, 6. tüdővizenyő, 7, egyéb, mint: 
előrehaladott terhesség, magas életkor, nagyfokú hypertonia, 
cachexia, Jegyengül~s, dekompenzált szívbajok, koszorúér
megbetegedés, aneurtsma, 

A gyomormosás fontosabb kontraindikációi: 1. aorta aneu
risma, 2. a nyelőcső varicositása (cirrhosis hep,), 3. gyomor
vérzés, 4. súlyos maró1nérgezés, 5. tüdő- és gégevizenyő, 6, 
nyelőcsőszűkület, 7. légző és érmozgató központ fenyegető 
bénulása. 

Gyomormo.<:ds: ismert míiszab4_ly szerint mindadrlig, mig 
a mosóvíz teljesen tisztán ürül kí. Atlagosan 5-10 l vízzel. 

Hánytatás. Egyszerií, ún. házi eljárások: 1. a garat izgatása, 
csiklandozása ujjal, vagy tollal, 2. langyos víz itatása és garat
inger, 3. langyos szappanos, olajos, zsiros viz itatása és garat
inger, 4. kb. 5%-os langyos konyhasós viz itatása és garatinger. 
Tilos kalomel-, szublimátmérgezésnél, viszont ezüstnitrát mér
gezéshen nemcsak hánytató, hanem antidotum is. A folyadék 
mennyisége 3-5 dl, többször megismételhető a szükséghez 
képest. Gyr'Jm1szeres hánytatá.<:: 1 %-os cuprum sulfurkum oldat 
evőkanalanként 2-3 percenként, mlg a hányás bekövetkezik, 
legfeljebb 100 g oldat! Tilos a g1111/ladri.sos, 1mm1 felmart gyomor
nyálkahártya esetén. Gyorsan és biztosan hat az apomorfin 
0,01-0,02 g (1-2 cg) mennyiségben suhcutan. Apomorfinos 
hó.nytatás után a mérgezett Yii -1 óráig megfigyelendő, mert 
néha schock, collapsus követheti. 

2. Inhaláeiós mérgezés (mérges gázok, glizök) 

1. A mérgezettet a szennyezett légkörből azonnal eltávo
litjuk, a terepen gázfílarcot adunk rá. tla ez nem lehetséges, 
úgy a helyiség ablakát, ajtaj8t kinyitjuk a levegő kicserélése 
végett. 2. A gázzal telítődött ruházatot levetjük, a mérgezettet 
meleg takarókkal betakarjuk, melegítjük, óvjuk a fázástól. 
Esetleg egy csésze meleg teát, kávét adunk inni. 3. Teljes nyu-
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galmat rendelünk cl. 4. Szükség esetén, ha nem kontrnindikálf:;;: 
savas, maró, fojtó g;i,z?k), ~esters~g~~ lélegeztetést Yég~ünir. g 

a) Savas, maró.~ fo1ló gozok,. go<.ol, esetében: A fentieken.·.:~ 
k!vül a s;;emct !ehctol::--g langyos, t1si:ta. ,'·ag:i-'., ~--3 %-os nátriuru. ';·,: 
bikarbonatos v1z;>;el k1mossul{, nmmo111ak go7-ok esetéhen tiszta.< 
vízzel, uüína esetleg 2%-os prokain lcocainum novun1) ·oldat"':. 
2-3 cseppjt>veJ '\ fájdalmat megszüntetjti:!t. A szájüreget;-:;:i_ 
garato~, esetleg orrji.nitot hasonlóan tiszta vízzel, vagv 2-3 °1.-Q 
szórlab1k~1:l?on~tos oldaltal öhlíltetjük ki. A kínzó köhög'ésts_·::~, 
stern_umlaJI f>lJ:laln1akat, opressiós f)A11aszokat 2-3 cg etil: 
morfir!nal, lmrlP1nnal, vagy 1 eg morfinnal szüntethetjük nw _" 
Enyhebb panaszok eset1-n ,2-3 ci:i; kodein és 0,:3 g Amidrnofe~„--
vagy_ 1. tabli>lta Ra~bam1d is elegendő: ~felső légutak izgalmát„-
~nyh1.t1 .. ~ J,:onyhasos, vagy 2%-os natriumbikarbonátos oldat-; 
inbalac10Ja. Sulyosabb mérgezés csel én .;;zámitanunk kell a felső 
vagy als_ó lé~u.~a~ ko~nolyab!J Urtalmúra, mint bronchitis,._.~ 
P1!eun~on1a, tucto:rizenyo -s. ezért 24-48 óráig a mérgezettet'--' .. : 
s:i:1gor_u nyugalo1noa~ ,1negf1gyelés alatt kell tartanunk. Pro~-··;
f1lakt1kus célból pen1n!lint i:, adhatunli. 

A to.r.:iku,q tüdővizenyő megelözésb1él, kifejlödésénél gyógyi~-< 
tásánál követendő eljáráso}(at ldsd alább. ' 

3. Toxikus tüdővizenyő 

Megelőzése: Telje.s nyt~galom, teljes mozgási tilalom. A 
ll)'l.lgalmat 2-3 cg el1Tmorfrn, vagy 1 cg morfinnal biztosítjuk 
A. Jegt?bl.~ eset~en barflifurrit is elegenriő. A beteget a 'rnzástól;: 
d1derg~stol, óv1uk meleg takarókkal, melegitéssel, mérsékelt 
f!1enny1ségtl meleg, k,evés alkoholt tartalmazó italokkal. Pro
r1l!l!lt1l~1:s8;n adunk kct fal~en 10 ml (;a_lc. gluconicum, Calciumsc, 
inJekct10t l. musc., valamint 20-40 1n! 40 vagy 20°/,-os dextrózt 
i. ven. Ha 24, órán belül semmi gyanús tünet nem 

0 
jelentkezik 

(s_zapora !égzes, dysp_noe, enyhe cyano'>is), úgy a nyugalmat, 
kivéve mindent elhar.!,yunk, de rné'' legalább 24 óráig szirrorú 
megfig~·eMs alatt tartjuk. ~ "' 

Rezriődfí tüdiíviZPnyő kezelése. Kalcium injekciót nem ar:lunk 
V3fD' legfelj~bb CfD'szer 10 ml-t. Ha a mérgezett vérnyomása nf'rÜ 
alacsony, nincs collap~usban, area és látható nváilrnhártvái 
kékeslivid cyanosist mutatnak, úgy 200-300 ml véf.t hocsátUnk· 
le óvato~an, utána.30-50 ml 2.0-40%-0S dexlrózl, majd '4 mg
szlrofanl!nl adunk 1. ven. és o:n.qil-nhe!elegezteléstalkalmazunk. 
f>- .szti~~egesnek n1egfelelőcn ? vérlebocsátást egyszer, a dextróz_ 
m~ekc1ot _kél~zer, a. ~ztrofantlnt és oxigén belélegeztetést több
ször rneg:ismetelhetJük. 

A kifejlődött lo:rik1,s tüdőuizenuő J,:erelé.qe. Úgy a kezdődő 
a. f~nyegetö, valamint, a kifejWdött toxikus töd<l"vizenyő terá~ 
p1~ának elve: 1. a tel.ies nyugalom, s ezáltal tninimális oxigén~ 
szukséglet megteremtése, 2. ennek az oxif5énszüksé.:rJetnek bizto
sítása, 3. a szív munkájának megkönnyítése ameí'vet a kisvér
körbcli pangás, a vér viszkozitása besűrü;ödése · stb terhel 
4. a szív n1unkaképes~égének fokoz~sa. · ' 

Kifejlődött toxiln!~ Hiriővb;en~'Őnél lrnlcium injekciót nen1 
adl!nk, hane-m ha a vernyomás nem alacsony az arc és látható 
nya~kahárlyék kéke1>Jividen cianotikusak (kék cvanosis) a. 
vén.ak telt~k, úgy elöször vérlebocs{1tást végzünk (25Ű-500 i'u!) 
~a.Jri 40-::i.o ml 20-40%-os de:cirózt adunk i. v. Vi mg sztrofan~ 
tinnal egyutt. Ezut:ín hosszabb időn át ( %-2 óra) oxigén 
belé~egeztetést alkalmazunk Ha szükség·es, a dextróz injekciókat 
megismételjük, a vériebocsátást esa k Idvételcsen és csak kisebb 
mértékben, A lebocsátott vér összmennyisége a testsúlyhoz 

1 
; 

viszonvitva ne haladja meg a 400-600 ml~t. A sztrofantint 
jlenbCn 6- 8 óránként ismételjük meg és szükség szerint az 

e'o'.igén beléleg„ztelést is. Mest~rséges lélegeztetés és adre!1alin 
0
:10s. Abban az esetben, ha, a merg~zett area sápadt va.gy szür~és 
~zJnű (szürke cyanosisl •. verny~~asa alacsony, apatln~s. légzese 
fheJ:?:6 a vérleboesútás tilos, muh1hal Ilyenkor csak exeilánsokat, 
~-x:iÍ;é~. esetleg carbogrrl f95% 0~+5% CO!) inhaláció~. alka!
, azunk. A nyu<>alom és mclegen tartás fokozottan kotelezo. 

?rofilaktikusan Penicillin mindig adandó. 

4 A testfelületre, bőrre, ruházatra jutott mérgezö anyag esetén 
• kÖllCtendő eljárások 

!\férgező anyaggal szennyezett felső~ és alsóru~át v~gy 
Jábbelil azonnal levetjük s a bőrről az anyagot ellavolitJUk. 
,\. levetett ruhát csak mosás, tisztítás, méregtelenítés után 
;zabad ismét felvenni. 

A testfelületre, bőrre keriilt n2érgező anyagot, ha az maró 
:méreg volt, t::gy ~ ha k~znél va1~, ~ ~~:mggyal vag~' más alkalm.as 
anyaggal fehtatJuk, ut:ina a ~orfel~1let.el sok. v1~zel _lemos~~k, 
de ha azonn~l ké~nél v~~.„ legj~bb 1U 1~ a ~e]. Ezut:tn ola.ual, 
.Z"Írral bekenjük cs bekot1uk. Nen1 maro mereg eseteben, ha a 
-\~zben oldható, akkor sok vízzel; zsírban, lipoido\than oldhat?
kat pedig felitatás után oldószerrel, pl. al,kohol rd:.n- szes~ IS 
jó), benzin sth.-vel niossuk le. A. lemo_sás':1al ~z old~szert bo~é
!"(esen használjuk, niert kevés oldoszer 111kabb art, m1i:it haszna!. 
l{ivétel t csak néhány anyag képez, 1nint pl. oltott mesz, melyet 
olajjal távolítunk el. 

5. Szembe jut.ott mérgező anyag esetében 

Folyékony halmazá11apotű maró1nérgeknél bőséges vizzel 
mossuk ki a 'szemet, utána 2-4 %~os proliain oldatot, majd 
1-2 csepp paraf/inum liqaidum-ot cseppentünk be. Szilárd 
halmazállapotú nlaró 1né:geknél előbb érz.éstelenítlink, m~.i.ri a 
szilárd részecskéket olajos tupferrel, csipesszel eltávohtjuk, 
utána a szeinet khnossnk és pararinolajat cseppentünk be. Maró 
hatású vagy in""erlő gőzök, gázoknál tiszta vízzel, savas terméw 
szetűeknél esetleg 2 %-os ndll'iumkarbonátos oldallal n1ossuk ki 
a szemet. Utána :i fájdalmat 2%-os prokain oldattfll szűnte.tjűk, 
Egyéb anyagoknál vízzel .. való bőséges. mosás. _Pi\r , anyagnál 
különleges beavatkozás szukséges, pl. mesz, mésznitrogen, fasz/Dr 
stb. Ezeket L címszók alatt, 

6. Parentex-alisan bejutott mérgező anyag esetében 

a) S11bcutan inj.: ha végtagon történt és még nem szívódott 
fel, úgy az inj. felett lcszo:ítást végzi:ink, az inj. helyét sehészi).eg 
feltárjul~. kivéreztetjük es a leszoritást szakaszosan mcg~zun
tetjük. Már azzal is sokat segítünk, ha a felszívódást keslel
tetjük, ú•n. lflszoritás, hűtés jégzacskóva1, vagv klórr-tiles fagyasz
tással. Adrenalinos (erősen híµ;ított)) körülfcc~kcndrzés is hasz~ 
nálhaló, viszont o\'.idáló stb. „ellenszerckkel'· való infiltrációnak 
egyes eseteket kivéve nincs nagy gyakorlati értéke. 

b) Inlramuscu/aris inj.: vizes olriatok gyorsan szívódnak 
fel s íg~r a mélvreható sebészi feltárásnak nincs sok értdme, 
a felszívódást fré~leltető eljárásokat megkísérelhetjük. Olajos 
oldatok, szuszpenziók esetéhen, ha komoly méregmennyi~égről 
van szó, a sebészi feltárás szóba jöhet, előzőleg azonban tegyünk 
kísérletet vastagabb tűvel való kiszívással. 
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e) Jntravénds inj.: ~ö~et1en az injek'?ió után, ~ikt?r rn.~if, 
a méreg nagy része a J.i.:e;1ngo yérb.en van, kiadós vérLbocsatássai:,%' 
jelentős rnéregmennyrneget tavolithatunk el. ,

0
;;_ 

7. Teslüreght>, testnrílásoklla, sehekre jutott 
méruezö an~'auok eseteib~n 

:l;f 

a) Végbél: (tabletták, suppositoriumok, csőre) a tablettákali:f 
supp?sitoriu~okat <;lőször L'.Jjal igyekszUp.k eitávoiitani··:·:·f 
azutan a \·egbelet kimossuk boséges meleg vi.zzeI. Ha az UjjiJ>L 
való eltávolítás nem sikerül, úgy csak meleg vízzel inossuk ki ,:,t' 
Csőre utján bejutott 1néreg esetén carbo activatus-t tartalmazó·-) 
vizzel (1 eviikanál 1 lit. vízre) mossuk ki a végbelet. . ... „ 

b) Vagina: az eljárás úa., mint a végbélnéL „_->:~ 
e) lfúgyhólyag: puha katétert vezetünk be s azon át mossu:iéT-

ki jól a hólyagot. .;:{:: 
d) Testiiregel:, ltilyogüreg: feltárással vagy vastag tővel vaioY~:' 

kiszívás, kiürítés után az üreget fiziológiás konyhasó-oldatta(';.'. 
vagy vegyi ellenszerrel öblítjük ki. ·:_;;;;:. 

e) Sebek, sebfelület: letörlés, vízsugárral való lemosás><:·~ 
lekaparás késfokkal, spatulával, szükség esetén kikaparás éle$ ,_;'J 
kanállal. Végső esetben kimetszés. :\-fustárgázzal szennyezett: .. J 
seb esetében a lehetőség szerint mindig kilnetszés. '. '·;.1 

f) Nyá/kaluírlyák: letörlés, lemosás (esetleg vegyi ellen.' ,,~j 
szerrel), felitatás (tupfolás), hideg alkalmazása, adrenalinos 'J 
ecsetelés. , J 

l S. FémsókkaI - arzénnel történt mérgezések 

Kén, ilJetve szulfhidril terápia. Néhány fémvegyülettel :1· 
történt 1nérgezésnél a dimerkaptopropanol- ( Dicaptol} kezelés · 
eredményesnek látszik. Legmegbízhatóbb hatása azonban 
arzénmérgezés esetében van és tulajdonképpen e célra állították 
el6. Higanyvegyületeknél is használható, arzén-hidrogénnél 
hatása vitás. U1•án- és rézvegyül~tek esetéhen hatástalan, 
tallium, kadmiu1n, kobalt, vanádium, ezüst, arany, bizmut 
vegyületeknél vitás, esetleg káros, míg ólom, vas és szelén vegyü
leteknél a toxicitást fokozza s ezért kontrainrlikált. Használatát 
l. a használati utasításban. Univerzálisan és jó! hathat a natr. 
thiosulf. (kontraindikációja nincs) 10%-os oldatból 10-20 m1 
i. v., az első napokban 2-3-szor is megismételve, majd foko
zatosan csökkentve. 

9. i\:t:Bthaemoglobinaemia (haemiglobinaemia) 

1 %-os metilénkék oldatából (esetleg 20%-os dextrózhan 
oldva) 5-10 ml-t adunk lassan i. v .. Jobb többször 5-5 ml-t 
adni, mint egyszerre 10-20 n1l-t. !\íinél súlyosabb az eset, 
annál lassabban injiciáljunk. Szükség esetén 20-30 ml-t is 
adhatunk részletekben. Igen támogatja a metilénkék terápiát a 
C-vitamin is (50-100 mg), melyet többször ismételünk, sőt 
egyedül a C-vitamin is hatásos lehet. Ezután alkalizdló terápiát 
kezdünk. B6 folyadékfelvétel mellett per os nátr. hidrokarbonátot 
adunk, míg a vizelet lúgos kémhatású lesz. Adhatunk 4 %-os 
natr. bicarb.-oldatból 20-30 ml-t többször naponta. A magisz
trálisan felírt és gyógyszertárban készült nátr. hidrokarbonát 
oldat injekció céljaira nem használható! Helyette 10-12%-os 
natr. lacticum oldatából 50 ml i. v. Oxigén belélegeztetés a mér
gezett légszomját csökkenti. Szénsav belélegzetetés szükség-
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· ·t ol mérgezésllen kontraindikált! Anuria eset~n az 
teien: d

1f1 ~zokásos ~!járások, Savanyú és alkoholos italok 
ilrittrlán~ legsúLvosabb esetekben párhuzamosan végzett transz
til0.s.al~5 vérlcboCsátás. 
fúZ10 

10. Ilaemo!ysis 

B ~ folyadékfelvétel, párhuzamosan végzett 0 
• t·a· • Anu~iánál a szokásos eljárások. 

transzfűzió és 
,,érJebocsa ~. ' ' 

11. J.\.lfa'ij\'é1lcfom 

flőséo-cs folyadékfelvétel és dextróz per os, .~agy"fli· ;·i t~ 
· Öbbször kis adagokban (5-10 ~gyse,,,),. eg:eo 

i1'.1~!In H::, továbbá e-, n-vilamin. Esetenkent mellekvesekéreg 
d!é n~l es Cholinchlorid. ]iJVO 

12. Görcsös állapotok 

rt méreg által okozott görcsös állapotokme;:;szüntetését 
I~meelő címszók alatt. Ismere1.len 1nereg eseteben ta_r::Lóz

J. 11!-e,,.f~lmorfintÓ! és barbituráktól! flyenkor csa~. arra ügyeljunk, 
J;:odJUO .. hamok alatt a r..iéro-czettet sérulés ne érhesse. hogy a gorcsro 0 

13. Légzésbénulás 

L é ő trum (centrális) bénulásnál mesterséges léleg~ztetés 
gz cen . S · f' · ven vagy i musc A Lohehn s. c. 

s közben Lob~hn, PIT~)ábtá szÁnsav +· oxigé~ belélegeztetés, 
csaknem .hatasta!~nf rnusc Perifériás eredetű légzéshénulásnál 
Tetracork;t. v,c~a·n vé.;.zett :n":iesterséo-es lélegeztetéstűl várhatunk csak a iaro .... "" "' 
eredményt. Vastudo. 

14. Gletth;ödéma 

A maró gázok, anyagok okozta gégevizenyönél 2,.;:3o/'rof 
· t Ikalmazunk melybe 1-2 csepp aurena 1n 

prokarr::osk B1f~~;kí;ül kalcium 'inj., jégtömlő ~ nyakra, oxigén 
ts it·Í~~~~t~tés és fájdalomcsillapítás Algopyrin 1: v. vagy 2-3 cg 
etf.i":norfin inj.-val. Szüliség esetén tracheotom1a. 

15. Glottisgllres 

s asmolyticumok (pl. papaverin i. v.) é~ amen~yiben.azt 
maró ~özö!t okozták prokainos spray (adrenalin nélkül), fájda~ 
lomcsillapítás. 

Szükség esetén tracheotomia. 

16. Tironchusgörcs, 
ameDD\"iben azt 1naró gázok okozták 

S l t·cum~k mint glottis görcsnél fájdalorncsillapítás, pasmo Y l ' · · Id ttal 
inhaláció finÜman porlasztott prokain·O a · 

17. Shock 

rvraró rnérgezésekben fordul elő. 'ferápia: morfin és a többi 
szokásos eljárás. 
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18, CoUapsus 

A szokásos collapsus-kezelé~, de adrenalint ci::ak 
esetben adunk, ha nem kontrrundikáil! abban 

19. Szivg;-.·enoeséu 

1\lférgezésekben mindig sztrafantin i. v. Periculum ín 

20. Cho!ineszterúz bénítók 

(Szerves és foszforsav vem;ületel· , . „::·1 
okozta mérgezésekbe 11 k.övet·'"· dő' áltaid' pa{9'!1l'.n, ideggázok stb.·.:i 

1-Ia a ruházat szenny~ződött ~e nos e JU~fk~Ok.j '. '. 
azonnal levetjük lchetŐle . mérgezo anyagokkal 11 "'.] 
kezeinket szafipa~nal vízz:i f~!ikesztyüs kézzel és Uta_~;. ·, 
mére~mentesítés (mo~8s stb,) v u•~mossuk. ~ n~házatot csa1{i: ;.:,• 
Ezutan az egész testet szappfl.nos ,~ízn /el1

1et 1sn1et használni'<: 
Bőrre j~tús e~ctéhen az a'nyagot Ó~,a~~posary,. l~i;i.1ossuk. ··;; 4 

kotlás nélkul fclitntjuk letörör··k "an, ?orz„olés, nyoni~·· :.I'. 

szappanos vízzel) jól leffiossuk ~ i' t!~tfna v1zzel (még jobb:·. 
el kell íisní. · e or ésre használt anyagot: 

Szembe került anya"" es téb -·.;„-; 
mossuk_ ki. " · e en a szemet bőséges VÍZz~{- ., 

Per os mérgezés esetében l áH 1 . . . 
J\férgezés létrejöhet bőrö; -11 ,~nos el.iarások. 

traktuson és belégzés útján is. ' ll)alkahártyákon, emésztő._ 
Ha gganú van esetleo-es n1éreghehat - . 

esetében is (lappangási idő) le""alább ai2a'. u~y tünetmc>ntesség 
alatt tartjuk. "' oran át megfigyelés 

Fia _valilszlnű a mére«hehatás de . .. 
kezitel~, 1 -2 mg atropi/d adu~k· . ineg tunetek nem jelent
óránkent, mig kifejezett atro )in ~· ~usc. vagy per os 3-4 -
esetben az atropin adacroiást lh .. atas ___ nem mut11tkozik. Ez 
azonban !egalábh 24 óráig n~egfi:.;_;1;~tetJuk. A ,,gyanúsítottat" 

l-f-a mtfr enyhe 
110 1 

!·~ ,.,, e .s alatt lartJtlk. 
?láljuk a betegiÚ, úgv ~~on'n~~pes 1,;lérgezé;si tünetek között , 
1, v. és ezt az esetnek 'meo-felel6e~ Sön a,~a.innt adunk lehetőleg 
teJjük, f!lÍg kifejezett atr~pin hatr\st -, 0 )ereenként megisiné
muszkartnszerű tünetek el nem '. · . 1:em átu.~k vagy míg a 
űgy az .atropinlrntást per os 1 _ 2 ~~~;~;'· l:fa a ~unetek e~múltak, .-
24 óráig. Ezután niég 24 ó •á'« l'.D1n adassal tartJnk fenu · 
beteget. 1 1o megfigyelés alatt tartjuk a 

Súl:\-'.?S esetekben a kezelést 2-4 ,~ . . .. 
val kezdjük meg. Ha a muszkarinszerű~"?. at~of}n I. v. lnJekciójá
el, úgy 2 mg-os adagokkal folvt~t· k un1? e erre. neth múlnak 
a ~uszk:irinszerű tünetek eh-úúÍt'J~,' if{::-t~e az szü~niéges, a7;az 
hatas, sot enyhe atropinniérgezés t·· 1 . a tel1e~ atrop1n
A mérgezett Iegalribh 48 órái„ · atro 0 !1~ en~ek n1eg1elenéséig. 
L'tána még 1-2 napig mc>gfio-:-,~efük S-~In rntas alat~ tartandó. 
esetéhen (nem a bradvcarctfás 1dö~zn~ivbwv)ac6ok, szivg;-.rengeség 
adagolás. " - { an Yatos szlro/anlin 

A fá,idahnas és zavaró swrniün„tek"l ( . < • 

1 %-o_s .. 9'lropin 1-2 cseppjének a Szei'ub„1n1a10,61s, ciJiaris ~örcs) 
enyhitJuk. " v cseppentesevel 

Fenyegető légzésbénulás ano:i:ia C"" • -
kitartó inesterséges Jélege;tetést. :_,ég;::/J-o_szs fs

1
ete1?en azonnal 

belélegeztetés mellett. Atrof.int jobb h~rnK, J· e 1e!oleg oxigén 
cyanosis elmúlta után adunk. l{omo'Iv é c~a' a sulyos ai.~ox?, 

0 s _uzamosabb gorc,sók 
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etében i. v. narkózist (esetleg éter inhal.) végzünk. (Intra
esarcon, Nooopan stb.) l\forfin tilos! 
11 !-fa hányás, hasmenés, nyáladzás, izzadás folytán a mérge
ett sok vizet és sót veszített, úgy infúúlit kell adnunk. 

z Súlyos n1érgezeitek 1 nap alatt 24 mg atropin/ is eltűrnek, 
A dohán!}zás még könnyű n1érgezéshen is, ső1 az előzetes 

J1l~izfjgyelési idő alatt is tilos, inert a tünetek (nikotinszerü) 
mcgje}enésé! ~ietti:;ti és foko~za. A. dol~ányzás a mérgezés 
czajlasa utan lS n1eg napohon al kerulendo. 1 E vegyületeknek kumu!ativ tulajdonságai vannak,_->; így 

a-szervezetet hosszabb időn át érzékennyé teszik még milll'mális 
adagolua is. Asztmások, légzőszervi bántalmakban szenvedők 
J;ülönosen érzékenyek. 

Ili· EGYES, A GYAKORLATBAN ELŐFOUDULÓ 
JJÉRGEZÉS ESETÉHEN KÖVElE!\DŐ ELJÁRÁS 

Ae-etaniliil. L. antifebrin. 
Aeetaldebld. L. alkoholelvonó szerek. 
i\c!d. aee,tUsallc~·I. (Istopirin, I{aln1opyrin) stb. L. ált. eljár. 
· 1. pont a). Ezenkívül alkalizálás. 

Súlyos esetekben infúziók, szlrofantin. Továbbiakban 
tüneti. 

AdaIDl'it. Szcmtüneteknél vízzel vagy 2-3 %-os nátriumhikarbo
nátos oldattal való öblítés. Orr, gfl.ratöblítés. fentiekkel. 
Tüsszentések ellen klórmész szagoltatás. A szubjektív 
panaszok ellen jól hat az alkohol, kloroform aa 40,0, éter 
15,0 es /iq1i. amm. 5,0 keverék· pár cseppjének belélegzése. 
I-Iasonlóan .iól hathat 1-2 pohárka pálinka. A fájdalmakat 
jól enyhíti 0,30-0,50 g amida:nfen v. Barbamid. Köhögés 
ellen kodein v. 0,03 g elilmorfin, igen erős fájdalmaknál, 
nyugtalanságnál 0,01 · g morfin. 

AdrermUn. Vízszintes fektetés, teljes nyugalorn, 2-3 csepp 
amilnitrit belélegeztetése vagy más értágítók, mint nitro
glicerin stb. Tüdövizenyőnél vérlebocsátás, sztro/anlin, 
hipertoniás dextróz 50 ml i. v. Oxigén inhaláció. 

Aether. Per os mérgezésnél I. ált. eljár. 1. pont a). Eszméletlen
ségnél analeplicumok. Légzésbén11lásnál l. általános eljárás 
13. pont. 

Aktndron. Per os mérgezésnél l. ált. eljár. 1. a). Barbiturátolr: 
per os v. injekció alakjában. 

Alkohol. I-sö fok (izgalmi állapot), II-ik fok (bénulási szak) 
orvosi l~ezelésre nem szorul, legfeljebb 1-2 csésze fckete
kávC>t vagy 0,20 g lwffeint arlunk. A III-ik fokban, a 
komatosns szakban esetleg gyon10rrnosás, utána koffein; 
injekciók, a lcghatúsosabhak. Légzőltözponl izgatólt. Szük
ség esetén Sympathomhn, légzésbénulásnál mesterséges léle
geztetPs. Igen hatásos az amm6nia szagoltatása. Pletho
rásoknál jó tenzio mellett vérlebocsát8s. Tüdővizenyó 
jclenlkezésekor érvágás, sztrofanün, O~·inhaláció. 

AUwbolrlvunó szere!>:. (Antaethyl, Antabus, Tetraetiltiuram:li
szulfid.) Tulajdonképpen acetaldehid mérgezés. F'riss levegő, 
koffein, Tetracor, Sympathmnim, Pul.sofql szükség esetén 
Lobe!in, Spiractin, oxigén, szénsati belélegeztetés, mester~ 
séges lélegeztetés. Alkoholos, ecetes, savanyű ital tilos! 
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-,,
1I, r•. 'oW vegvfiletok. L. ált. eljá>·á, 1 pont a), H"'hajh\, mindig 

Altatós'l:erek. Per .os I?ér~e~ésnél 1. ált. eljár. 1. pont. a). Beö -~~ l'lilrl szulfáiOs hashajt?vall (magn_. va~;v n°;_tr •. sulfuricum). 
utána Pr:o;;t1g'!nn JUJ. Melléktünetek jelentkezéseko~t~} 33~os ná~. szu,l~atból 20 ml_ 1. ~· tobbszor lS, yagy ná~r. 
m~ ulrOfJlll. Szuk~ég sr:erint inkáb~l mérsékelt, de töbhs . ~~B- tioszulfá.t t, v. FaJdaln1as bélgorcsok ellen p~paverin, alropi_n. 

~dagokban kotf;in. 1 elracor, sztrichr:in inj., Hedifllyl ~~1:1.;·„··.;·é·~··· r,égzésbcnul~snál mesterséges . ~élegeztetés, Oi belé~e~. 1• ':'en'. Ha a leoz~sben zavar?k lépnenek fel Lobeltn. s11J:ii n:zln Per os mergezésnél 1. ált. elJm. 1. pont a). Narkóz1snal 
ac.tin ~· v. VUf?Y 1. m._ és oxigén,_ szénsav helé!eg"eZtetéi;1if JJe Jé.;zőközpont izgatók, Ü1o CO, belélegeztetés. Koffein, 
Sul\osabb merge~és~ei:i szlrofantzn. Vérnyomás-süllyed&.10' Lobelin, Spiractin, Tetracor. Nagyfokú nyugtalanságnál 
eset~r: Ejympafhomir:i inJ. Adrenalint kerüljük! lnfŰzi ,h'!z-· S enal inj, 
Pentc1ll1n profilaktlkusan. o~+·- eu . • 

Almnen. L, timsó. ']~ JJenzol (toluo_'.• xtlol). L. _benzin. 
Amldazophen. L ált erár 1 t ) é L·· • '.;TS:l JJltUJut veu~'uletek. L. lugany, 

• • • J . · • pon : a ~ ~uneh. :-;:) tulismus. Hazánkban igen ritka! Nem tévesztendő össze, a 
Anulnltrit. _Per o~. n1érgezésnél ~- alt. elJ. 1. pont a), MethaeJ:'·# Do salmonellák, staphylococcusok stb. által okozott ételmer-

1nogio?1~aein1anál !; ált. elJár. 9. pont. _<;:) gezéseklrnL A botulismust a szekréciós zavarok és a bénu-
f7eriJ?vül vérnyomast emelők, mint Syn1pathomim, Pulso..;hid Uisos tiJnetck - melyek elsősorban hulbaris jellegűek -
lJ 

1111· · ,., jellemzik. T: gyomor1nosás, erélyes hashajtás, beöntések, 
Ammonia. f'er os _mérg.-nél I. marómérgek-Júgok v, 1. pont b.:.z: prosligrnin inj., Stigmosan inj. Ha van, az első 24 órában 

Beléqzes eseteben. Szemtüneteknél a szemet híg bórsav)~;;: botulismus szérum, Nyelési képtdenségnél minden per os 
v. ti~ztn v zzel nlossuk ~i, majd 1-2 csepp 2- 4 %-~~-:] ital, étel eltiltandó (aspirációs pneumonia!!). Mesterséges 
~T"_°.faun oldat<?_t •.. utúna pedig parafinolajat cseppentünk be<!:„, tépláiás, infúziók. Naponta ei:,<yszer 1-2 mg pilokarpin és 
FaJd~Jm::i-k! kot~.og~s ellen 2-3 cg elilmorfin vagy 1 ···,:'.'.i sztrichnin (2-3 mg) inj. Légzésbénulásnál mes!erséges 
mor{1n .,inJ. Sz1;1kseg esetén O~ beléiegeztetés. Szájür:;r,< lélegeztetés. Profilalüikusan penicillin, Gondos ápolás és 
orr oblogetés !11g bórsavas v, tiszta vízzel. Glottis görcs\,:i egyéb tüneti eljárások. 
bronchus görcs, tü~ővi_zenyő esetén l. egyéb ált. eljár. 14 \:' Bróm {elemi). Per os mérgezésnél % lit. 1 %-os nátr. tioszulfát 
15„ 16. pont. Tovabbrn.kban tüneti. „. vagy 1 %-os nátr. hidrokaJ'honál oldat itatása. Utána has-

Anllfn. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Alkohol tej olaj zsír és.; hajtó és carbo activatus. Konyhasó L v. Belélegzés esetében 
sa':anyú ital tilos! _Anil-innal szennyezett' ruházat~t. láb '"'-" (brómgőzök) lásd klór v. ált. eljárás 2. pont. Bőrről nátr. 
be!Jt ~zo~nal levetm! A bfirre került anilint szesszel (den~_._ · tioszulfát v. nátr, hidrokarbonát oldattal mossuk le. 
szesz !~ JÓ) mossuk le. Methae1noglobinaemia kezelését 1· -.1 IJrómsók. L. altatószer mérgezés és konyhasó i. v. 
ált. elJar. 9. pont. Üt belélegeztetés. Szüksécr esP-t<'in mester.'. ' · l 2 3 á · 
s~ges. lélegeztetés, légzőközpont izgatók."' Továbbiakb<>n J Drómaeet.on. Szemet tiszta v1zze .vagy - %-os n tr1u1u-
tünet1 (collapsus stb.). ..._.... 1 bikarbonátos vízzel mossuk ki. Szemfájdalmak esetén 

· 1-2 csepp 2 ~1,,-os prokain. Fájdalmak, köhögés ellen 
Antiml?n ve1n-'lil.etek. L. á!t. eljár. 1. pont a). Ezenkivül %-1 g fájdal01ncsillapítók, kodein. Bőrtünetek esetén hűsítő kenőcs 

a_cid. b:~.n~1c_u1n oldat!Jan vagy m9.q:n. oxydatum. Nátr. , (Ung. alum< acet.). 
tiosztilfat IUJ. vagy D1capto!. Továbbiakban tüneti, j Brómben:Tlleianld. L. brómaceton. 

Antifebrln. L. á!t. eljár. 1. pont a). Methacmo,,.lobinae mia - !. 

esetében l. egyéb ált. eljár. 9. pont. "' 
Antipyrln. L. ált. eljár. 1. pont a) és tüneti. Camphora. L. kámfor. 
Anyarozs. L. ergotin. c;arboueum sulfuratum. L. szénkéneg. 
Argentum nitI·ieum. Gyomormosás konyhasós vízzel utána Carboneum tetraehloratum. L. széntctraklorid. 

l~asha.it9 ~ ~ávéska_._1.ál konyhasóval és carbo activatds. Nátr Chlnin. L. ált. eljár, 1. pont a), Ezenkívül értágítók. A1nil-
twszulfat inJ. • nitrit vagy nikotinsav, Bi- és A-uitmnin. Bő íolyadék-

fuzé°:• L, ál.t. eljár. ~: pont a) és 8. pont. Dicaptol! vagy nátr. felvétel diuresis fokozása. 
irosz1!/fat.. Infúz1ok! Dextróz i. v. l{örnyéki érszűkitök. Chlor. L. klór. 
B,-vitamin, Ch!orogenlum. (Chloranlin, Neomagnol.) L. ált. eljár, 1. pont a). 

Arzénhidr?gfn. Nátr, ti?s~ulfát i. v, esetleg Dicaptol i. m:· Tej, tojásfehérje, nátr. hidrokarbonát, 
Alkahzalás, 'fransz_fuz1ó esetleg vérlebocsátással párhuza- Chloroformlum. Per os I. ált. eljárás 1. pont a). Légzőközpont 
~osan. Infúziók, dn~resis fokozása, anuri~, uraemia elleni izgatók, Üu C0

1 
belélegeztetés, szükség: esetén mestersts.ges 

küzdeJerr.i. C-, B,-vzlamin. 0,-inhaláció,' szükség esetén légzés, szívn1asszás. Fenyegető szíYbénulásnál szirofantin 
sztrofanttn. i. v„ szívbénulásnál adrenalin intrakardinálisan. Adrenalin 

Atropin. (Belladonna, maszl:otgos nadra~Iya.) L. ált. elj. 1 pont csak 1nPly kón1ában adható! Belélegzésnél mint íent, ált. 
i:t>·. A gyomormosás ola.iozott szondaval történjen. SeiJenal eljár. nélkül. 
u;-1. ~~~y 1 cg m_orfin. I_Ia morfint adunk, ú!iy állandóan "'·'o•ph~nanum. (DDT, GesaroJ, Neocid.) L. ált. elJ'. 1. pont a). S f1gye 1uk a légzcsL S;:ukség esetén lei<o··té0 l<ény"ze"- l.ill1 • ,. 
zubbony. , '" " ·- Olaj, zsir, tej tilos. Nyugtalanság, görcsök esetében bar

biil~át inj, Infűziók. 
AZO!Jhenum. L. antipyrin. 
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'i 
tiiln e~ yegyÜ.le~ei. fer o~, mérgezésnél, ba a tünetek még n~k. 

f~~lodte~~ k~ 1. ~llt. clJ_ar. ~- pont a): A gyomormosó vízbé-, 
cs1petny1 (l,b. 2 g) kal, lnperrnw1gant teszünk, Fzut<'in kö __ ) 
vi:tlc~ül, _c~ct~eg ezt 1negel~'.lií~!1 5-,10 n1l 4-5%-~s flalt 
n1_tros.i!n ln.]. _1. y._ la_ssan. Rogton utana 20-40 ml 10 %-"' 
natr. t~o.~zulfaf inJ. i., ven. Ez utóbbit rövid időközök'b9-
(10- l~ p~rcJ kb. 3 1zbe1_1 megismételjük. Ha a 111Cr«ezet 
á!lapo~a l~nyegesen. ner_n Ji~yul, úgy 2 óra 1núlva az elJUrási 
fe~. a?agokkal meg1smetelJuk. Egyéb, de li:evésbé érték· 
el1~rasok: 1. 1<;1-20 n1I 1%-os meli!Cnkék inj. i. v., utá~ 
20 Yo-os de.xtroz 30-;-40 ml. 2. 10%-os nálr. lio.nu/~ 
30-:---40 ml I. v. 3. Par csepp (lJI-V) umilnitrilel lélecrJ 
te~ti~k be 2-3. ízben 5 percenként. Ez utóbbi búrr~el: 
e!Járas mellett ts alkalmazható, sőt ajánlatos. Be/éh'uzésJ 
mé;g:ezésnél mi1,it fent, kh·év.e a gyomorn1osást stb. Légzési 
Za\~rok, b.énulas esetében kitartó mesterséges lélcgezteté-'-
0,-1nhulác1ó. f; 

Cink ve1n-·üktcl_r. L. ált. eljár: 1. pont b), de utána még •izbe:: 
s~_uszf:lcndalt carbo actlvatust is adunk. Továbbiak}) ~
tunetI. 3Jl 

Clark I. L. adamsit. 
Clark n, L. adamsit, 

Cocain. Per os .m~rg~zésnél 1. ált. eljárás 1. pont a), továbbá p-/, 
c~epp ain1lmtr1t '\'agy más értá:rítók. Vízszintes fektetéat; 
Nafn'. _nyugtalanság esetén barbiturát inj., esetleg i. -\.1%: 
n_;_lrkozis ( lnlrar:arconi. Morfin, adrenalin tilos! Bénul~-1 
tunete~~él .lw{fcin, Tr!rac~r •. Lo/Jefin, O,- és CO,-inhalúcló
~nesterseges lelegeztctes. Sz1vgyengeség esetén szlrofanti~:: 

Coea1num nonun (és más helyi érzéstelenítő). L. cocain. _-·> 

Cuprurn ~ulíurlc~1n (réi;gálic,,kékgálic, kékkő). Óvatos, de alaP~~· 
gr?rnoi:mosa~~ ?-tana v~z~~n szuszpendáll carbo aclivatiif 
Aalr. twszulfat l. v, Infuz1;-:ik, analepticun1ok S!Jmpathomii·.·. 
va!IT Pi.1faotyl. Haemolys1s esetén (haemolyticns icterill 
1. alt. eljárás 10. pont, 

Darázsesfpés. L. méhcsípés. ::_:~I 
Denaturiilt szes~. A kii~önséges, forgalomban levő denaturáÍ{. 

szeszben nincs met1lalkohol! A továbbiakban 1. alkohoL-
Diphen:vJaminarsfnclllor!d. L. adamsit. -.;/:·, 
Dlphen:1-'larsinehlorhl. L. adamsit. 
Diphen~·Iarsineianid. L, adamsit. -:::;:·.j 
Digitalls és IHíio.zít_m~n)lei. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Továbbiak;· 1 

b~n alropzn l!IJ. 1 mg f!-Up_on.ta 2-3-szor. Feltűnő sápadt arc 1 
~set~n 2.-3 ~sepp a1!ulr11tr:1t belélegeztetés vagy más nilrit_"i 
~s ko/f~in. -~yugtatol~_, 1nn.ü. pl. . Sevenr~l . . Légszom.inál O~~--! 
1nh~lác1ó. Sz1vhlokk tunete1nel D1aµhylltn l, v. 11orfin tilos!:·! 
Tel3es nyugalon1, mozgástilalo1n! ·- ·i 

DiehlordiaMh:\-·l~uifid. L. mustárgáz. 

1Unitri~1'.n~~!. L. ni~robenzol, azza:.n külö?bséggel, hogynagyobli 
m_.t!lé,1kék adagokra van szuJ{ség cs lefolyása lényegesen 
hosszabb, 

o-Dfn!t:okn•:o:?i (sl'iIJl'a méreg, perme~ez6szer). Per os mérgezésnél-: 
1 

!- a}_l: elJár, posége:: cukor bcY>tel per os és parenterálisari,: 
1n~.uz1ók. N)-'llf,'111fansúg, görcsök esetén bnrbiturálok; 
Szukség eseten keringést javító szerek. Bőrre került 
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rtá1 sZáppfiilos vi.zes. illetve vizes lemosás, szembtsi tiszta 
vízzel kimosás. Alkohol tilos. 

f'.pbe~rin. L. Akte_~r~n. . . • 
prgot1n. L. ált. elJaras. Értagitok, papaverin, ami/nitrit, meleg 

fUrdők. Görcsök csctfl;en barbiturátok, súlyos gorcsoknél 
i. v, narkóús (lnlranarcoa, stb.). 

J!grtett mész. Btirről olajjal távolítjuk el. Szem: Cukros vlzzel 
mossuk !d, utüna 1 - 2 csepp parafin oh1j. A részecskéket 
úgy távolíljuk cl, \;ugy előbb érzéstelenitünl•, mHjrl olajba 
mürtott rinom ecsettel a részecsl\(•ket elt:'ivolítjuk és a 
szemet 4 %·os animóniumklorid olt/alliil mossuk ki. "Per os 
mérgezésnél cukros tej, vah')' olaj, tej, lojás, fehérje, A 
továbbiakban l. mnrómérgek - lúgok. 

Étel, Hehnlszer méror-zések (hús, hal, hurka, konzerv, tojás
fagylHlt, kjter1nékek stb.). Ha feltehető, hogy a gyomorból
huzan1ban 1nég van a n1érgezést okozó ételből, élelnüszer
ből, úgy l. áll. cljtírás 1. pont a). Ha a hányás, hasmenés 
iolytfln már kiürült, úgy csnk vízben szuszpendált carbo 
actil!u/us-t adunk. Legfontosabb a Yiz- és sóvcsztcség 
parenif'ráli$ pólLísa i. v. adott 10-20 ml 10%-os konyhasó 
inj.-val, infúziókkall Ugyancsak megszüntetjük a collap
sust b. Legalübb 8-10 óriln át teljes, mél-!; folyadékokra is 
kiterjedő koplalús! Bé\görc::;.ök ellen ún. kólika cseppelt, 
fejfájúst amirfa~ofr>n kúp szünteti. Meddő hasmenéseket 
1áztalanság eselén opiálokka/ kezeljük, 

Etilfwnzin. L. benzin. Az etilbenzinhen 0,6 pro mill. ólomtetra
ctil van, s igy per os mérgezésben ez számításba nem jöhet, 

Fenaeetin. L. ált. eljár, :Methaemoglobinaemia esetében l. ált. 
eljár. 9. pont. 

Faszesz. L. metilalkohol. 
p,uarbidro11e,11, fluorsav. Belégzés esetéhen l. klór, ezenkivül 

kalcium i. ven. Bőr: bö vízzel való lernosás, még jobb calc. 
chlor. vagy ca/c. gluconiciun oldattal. Utána magnézium 
glicerin (1:2) péppel vagy nedves ca/c. chlor. vagy gluconic,
os gézzel fedni. Igen jó hatásúnak 1nondják a 10%-os calc, 
gluconic. oldattal való körülfecs!rnndezést és ezzel nedvesí
tett kompre~sz ráhelyezését. Per os mérgezésnél kalcium 
per os (Calc. glueonic., kréta, tojl'ishéj, magn. usta stb.), 
kalcium i. ven. Továbbiakban l. n1arómérgek - savak, 

Fiuor\'e{J~'Üfotek (szervetlenek). Ált. eljárás 1. pont a), kalcium 
(calc. gluconic„ calc. carbonictun, kréta stb.) per os, Kalcium 
i. v.l 

Flnorfoszfátok (szerves foszforsav vegyülelell). L. ált. eljár. cholin
eszteráz bénítóknál, 20 pont. 

FluoraPí'tótol,. L. ált. eljár. 1. pont a). Görcsök esetén barbi
turátok, nnrkózis i. v. lntranarcon stb.~vel. Szívzavaroknál 
szlro/1111tin L v. 

Formalln (fomialdellid. Lysofornl). Per os. L. ált. eljár. 1. pont b), 
Bl'/éleg:::és esetében mint klórnál. Továbbiaknál I. maró
mérgek. 

Foszfor. Per os mérgezésnéL Hán)-'tatás 1 %-os rézszulfát oldattal, 
runi egyben antidotum is. Ut:'tna, ha kivihető, gyomormosás 
1 pro n1il. /;al. hyperrnang. oldattal. Ezután sós hashajtó 
carbo activatussal. Profilaktik1rnan 1118.jvédelem, l. ált. eljár. 
11. pont. Tej, zsír, olaj, ricinus is tilos! 100-150 g parafin 
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olaj adható. Foszforsérülés, pl. foszforgyújtóbonl.ba 
Szem: azonnal bőséges öblítés, mosás 2-3%-os sz 
bikarb, oldattal. Utána igyekszünk a látható foszforrész 
!rél csipesszel eltávolítani. l'\1inél gyorsabban szakor 
Juttatni. Útközben is szódabikarb. öblítések. Ha ru 
került, úgy azonnal levetjük azt és az egészet va 
érintett részt víz alá merítjül>. Az. oltást viz hián 
nedves homokkal, földdel, nedves ronggyal, szükség es 
vizeletünkkel is végezhetjük. Óvjuk a fuhát a megszára 
tói,_ mert ez esetben a foszfor ismét- meggyullad, A b 
került foszfort előbb az e1nlitl"tl úton eloltjuk, legjobb, 
vég~got vízbe mer!tjük, vagy folyóvíz ah'1 tartjuk és 
fokaval, vagy más alkalrnas tárggyal a többnyire rag, 
masszát lekaparjuk. Utána 5%-os rézszulfát-oldattáf 
többször lemossuk és ezt többször 1negismételjük. Utána.·)' 
láth~tó b'.lrnás ré~zecskéket eltávolítjuk és rézszulffl.t- va ~l~' 
nátr1umb1karl;Joi:iat-old!'ltba n1ártott kompresszt helyezü~;: 
a sebre. Kenőesot, olajat a sebre csak akkor szabad tennF~ 
ha az összes foszfort eltávolítottuk. A hajzatra jutott;: 
foszfort hasonlóképpen kezeljül{, de az oltás után a hajaf-'.'. 
tőből lenyírjuk, levágjuk. )r 

Foszgén, Foszgénmérgezésre gyanúsat tünetmentesség idején ij} 
teljes nyugalomban, teljes mozgástilalorn mellett 24 óniljt'i 
megfigyelés al.§lt~ kell tar~aI1:u~1k.: Szá~lí~_a'"!i is c~ak .iá1:miiveld 
szaba<;I. Kezdpdo ''.~ey .k1feJl~d?l~ tudovizenyo eseteben L-'.'~· 
ált. e!Jár. toxikus tudov1zcnyoncl 3. pont. Gyócrvult foszgéfr-> 
mérgezett hosszabb időn át pihenésre szorul. "'· ..::'.: 

Gázmérgezés (világitó, kipu//ogri, füst, generáiorgáz). L. szé?{3° 
monoxid. . _. 

Gom~amérgezés. Gombamérgezés alatt csak a mérges gombaÍ;'' 
altal okozott n1egbctcgedéseket értjük. A mérgezést okozó:-· 
f:?omha 1nilyi;nsé~ét (csoportj~t) s, Í~' a gyógyítást is a:(: 
osszevont Racz-fele csoportos!tás UtJcu1 állapíthatjuk 1neg:'' 
me,ly a lappangási idő és a tünetek viszonyán alapul. ' 

I. ilpus (csoport) 
a) hányás, hasmenés, rö-vid %-3 órai lappangás, 
b) koleriform hányás, hasmenés; hosszú, 6-12 órai, sőt 

hosszabb lappangás. 
II. típus (csoport): atropinmérgezéshcz hasonló tünetek, 

III. lipu8 (csoport): muszkarinmérgezéshez hasonló tünetek.' 
I-Iányás, hasmenés a II-III. típusnál is előfordulhat de-·· 
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a domináló tünetek mások. ' 
I. típus. a) Gymnormosás, hashajtó carbo activatus-sza] 
10 ml 10 %-es konyhsó i. v., szűkség esetén inflizió, collap
sus kezel~s, 8-10 órán át koplalás. 1-2 nap alatt gyógyul; 
Rendszerint a boletus, lactarius, sclerodcrma rnssula gom~ 
bák mérges fajtái okozzák. ' 
b) Súlyos, a kolerára vagy arzénmérgezésre hasonlító tünetek. 
rorakran súlyos májkárosodással. Gyors exsiccosisra vezet, 
collapsus, szívgyengeség, ritkábban anuria, uraen1ia. 
Gyógyítás: gyomormosás, vízben szuszpendált carbo acti~ 
vatus, ha módunkban áll az első 24 órában antitoxikus 
szérum. L v, 10 %-as konyhasó, napi 2-3 iit. infúzió 
cscpt;gő infúzió, 20%-os dextróz napi 100-150 ml, collapsttS 
elleni szerek, sztrofanlin . . Májvédelem 9. pont. Cholincl1lorid, 
mellékvesekéreg készítmények. Anuria esetében megfelelő 
eljárások. Okozói a gyilkos galóca és rokonai valamint 
ritkábban a közönséges papsapka és a vörhenyes ő~lábgomba, 

Il típus. Gyomormosás, hashajtás, carbo activatus. A nyurr
. talansé.g, delirium ellen barbiturátok vagy 1 cg mor/i~. 
1-2 nap alatt gyógyul. Okozója a légyölö és párduc galóca. 

Il típus. Gyo1normosás, hashajtás, carbo aclivalus, 1 -ml 
1 ·atropin. inj. s. cut., 10%-os konyhasó i. v. 10 ml. Szükség 

esetén mfúzió. Okozói legtöbbször a susulyka fajok. 1-2 
nap alatt gyógyul. 

Gyufaoldat. A_ jelenleg hasznalatban levő K~n_1fák (gy~iafejek 
oldatai) mérgezést nem okoznak, de biztonság okából L ált. 
eljár. 1. pont a). 

namnzsír, bamulúg. (Kal. carbonicum.) L. nuu„ómérgek
lúgok és 1. pont b). 

IIeresó. Kalciuni inj. i. v. és i. m. Gyomorinosás, hashajtás, 
cw·bo activatus. Továbbiakban az esetleges oligt1ria, anuria, 
uraemia kezelése, Szükség esetén per os ca/c. carbonic. 
(kréta) vagy calc. gluconic„ calc. chlor., tojáshéj, vagy más 
}{alciumkészítmény bőven, majd hánytatás és űjból kal
cium. 

Higany „fétn". A fé1nhigany per os (lázmérőiörés, Cantor-szonda, 
szuicid-kísérlet) nem szokott mérgezést okozni. Biztonsági 
okokból, iníg ki ne1n ürül, naponta 3 x 1 kávéskanál carbo 
actitiatus és hashajtó. 

Higan~'~'~g;villetek (szr;blimá~ •. oxicit::-i:tid, ~a!'?1nel .~tb.). Gyon~~r
mosas, ha lehetscgcs teJJel, tOJasfellerJcS tCJJel vagy toJas
fehérjés vízzel (2-3 tojásfehérje 1 literre) vagy 1 %-os 
nátr. tioszulfát oldattal. Utána hashajtó carbo activatus
szal. l{arlsbadi só tilos konyhasótartalrna miatt. Utána 
Dicaplol injekciók a használati utasítás szerint, vagy 10 %-os 
nátr. tioszulfát 10-20 ml napjában többször több napon át. 
Béhnosások 1 %-os nálr. tioszulfát oldattal. Infúziók, konyha
só i. v., dextróz i. v. Szájápolás H,O, oldattal, gingivitist ne 
kezeljünk adstríngens oldatokkal, a nyálát a beteg ne 
nyelje le, Oliguria, anuria, uraemia esetén a szokásos eljá
rások. Dekapszulálás nem hoz eredményt. Továbbiakban 
tüneti. 

Hypo „!" (mosó- és fehérítöszcr). L, marómérgek-lúgok. 

Ideggázok (Tabun, Sarin, Soman). L, ált. eljár. cholineszteráz 
bénítók. 

Jódtinktúra. Keményitös vagy lisztes pépet itatni, esetleg 
2-5%-os nátr. tioszulfát oldatot. Shoekot, collapsust, 
gégevizenyöt 14. pont, eljárással kezelni. A továbbiakban, 
mint marómérgezésnél. 

Kalium ehlorieum. L. ált. eljárás 1. pont a.) Ezenkívül alkali
zálás, bő folyadékbevitel per os és parenterálisan. l\{ Jthae
moglobinaemiánál, I. egyéb. ált. eljár. 9. pont. Oliguria, 
anuria, uraemiánál a szokásos eijárások. Savanyú italok, 
ételek, alkohol tilos. 

Kalium hypermanganieum. Gyomormosás nem mindig vihető 
keresztül és nen1 döntő fontosságú, I-Iclyette tej, cukros tej, 
tojásfehérjés tej, vagy viz, egyéb híján cukros víz itatandó. 
Szájűregöblítéssel, vagy enyhe vízsugárral megtisztítandó 
az odatapadt kristályoktól. 2-3%-os ndfr. tioszulfát öblű-
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getés is jö, per os is h&sznos. Továbbiakban tüneti (sh 
collapsus, gégevizenyő, íájdal01n stb.), egyébként 
marómérgezésnél. 

Kámfor. L. ált. e~júr. 1. por;_t a). Nyugtalanság esetén barbi 
tok in.f, alakjiíban. Súlyos görcsöknél i. v. narkózis (lri 
narcon stb.) 1 cg morfin. l(offein fokozhat,ia az izgal 

Karbohmv. Bőrről alkohoHaí (den. szesz is jó) mossuk le ut 
olajos kötés, Per os 1nérgezésnél 1-2 dl. növén:Yi 
ricinus, utá11a haslrnjtó (keserűsó, még jobb a gla 
nátr. szulfát. I-Ia kivihető, úgy előbb gyo1normosás, 
nátr. szulfát oldat és carbo actiuatu.~. 10 %-os nátr. t\osz 
vagy 3%-os n!itr. szulfát i. v. Továbbiakban an 
ri:lok, légzőközpont izgatók, collapsus-kezelés, szükség 
mesterséges lélegeztetés. 

KérHlivxld. L. klór. 
l{énhidrogén. llfestiirséges lélegeztetés, légZQl~ozpont izga 

O,· és CO,-inhaláció, analeptikurook, collapsus 
szükség esetén transzfúzió, vérleboesátás. 

Kígyómarás. 1-fa végtagon történt a ITi:u·ás, úgy a seb 
lekötést, leszorítást végzünk, majd a inarás helyét se 
tileg feltárjuk, Jüvéreztctjült, löszívjuk (Bier-harang 
esetleg klórmész vagy kál. hipermangán oldattal kimo 
Szokásos a marás környékét 1 %-os klórmész vagy %-1 
os hlpennangán oldattal körülfecskendezni (gyakrmi ne 
sist okoz). 1-Ia van polivalens viperaszérumunk, ú 
marás l{örnyékét ezzel fecskendezzük ki:}rül és még 10' 
ml-t adunk i. musc. :!VIérsékelt mennyiségű alkoholos 
(pálinkaféle) jót tesz, úgyszintén erős babkávé is. Anale 
tikumok, szükség esetén mesterséges lélegeztetés, Oc, co~poj;: 
inhalacio. Profilaktlkusan penici!lin. .0;;, 

I06r. L. ált. eljár. 2. pont a). 

" -' dcr. L. digitnlís. 
;:~::sit• L. musüirgáz. ~z„nkívül 

",;)f)'.S_ofor[Il• L. formaldehid. 

Dicaptol injekciók. 

· .. :~~· ömérgek (íúgok- sauah). Az általános eljárások, 1. ált. eljár. 
P.ar 1. pont J;l). után a h?lyi - ~J:előcséí, gyo1nor - fájdalmak 

ts 11ye'es1 panaszoK en:'.'.·lutese vé!?ett a napont~ ~.X1 
evőlrnnállal 1 %-os proka1n oldat valt be, A n:yelocso és 
gvomorspas1nusokat pa]Javerin-belladonna-amidaz.ofen kú

Ökkal, vagy Troparin injekcióval szüntetjük. Glottis 
gdémánáll. ált. el,iár. 14. pont. Táplálékul az első napokban 
csak tejet rendelllnk, mely nünt fínom emulzió gyógyszer 
is és tápsr.er is. I<-ésőbben folyékony, majd pépes diétát 
írunk elő és igy tovább a normál étre!ldig az állapotnak 
megfelelően. Súlyos esetekben már az első naptól infúziókat 
adunk és mesterséges táplilúsra térünk, melyet C- és B,
-vitamin inje!{cióval egészítünk ki. Az esetle.ges perforáció!;: 
roűtéti eredménye igen rossz, csaknem kilátástalan. Szű
llületek (nyelőcsőpylorus) rnűtéti indikációját um, gastro
tomia, gastroenteroanastomosis lúgmérgezésnél 6 hét, 
savmérgezésnél -1 hét előtt nem állítjuk fel. Ha a beteg 
állapota megengedi, jobb S, illetve 6 hét után operálni. 
A korai szondázús telnlittek lúgrnérgezésében nem váltotta 
be a rmnényeket .. IZomo!yabb marón1érgezés esel:eiben az 
első napol{ban profilakti.ku1mn P•-~nidllin kezelés. 

\{etUllfüollol. Köz;cetlen a mérgezés után ált. eljár. 1. -pont a). 
· Etilalkohol 30-40 ml hígítva per os, vagy szondán át 

pár napon keresztül. Erélyes alkalizálás, bő folyadék
felvétel, infúziók. An::dcplieumok, légzőcentrum iz15atók, 
O~ inhaláció. Elsli órákban vérlebocsátás. B1-1Jitamtn inj. 

]\[ctilbromid. Légzési zavaroknál, fenyegető légzésbénulás eseté-
Klóraeetofenon. L. hrómaceton, ben légzőközpont izgatók. 02-, CO~~inhaláció, szükség esetén '! mesterséges lélegeztetés. Tüdövizenyőnél vérlebocsátás, 
Klórmész. L. ált. eljár. mm·ó1nérgek - lűgol{ és 1. pont b), .'.! 20-40%-os dextróz 50-100 inl i. v., s:zlrofantin i. v. Gör-
I{lól'llih"l'in, Szemet tiszta vagy 2-3%-os nátriu.mbikarbonátos: '.J esők, izgalnli állapotok jelentkezésekor i. v. narkózis 

vízzel mossuk ki. Alkalizú.lái;. A hányást jól csillapitja -.·-\ (Intran.arcon, stb.). Infú:.:iók, 
1-2 pohárka pálinkaféle. :Y1ethae1noglobi11aemia esetén ~'..-;.•1.. M:éheúil~ll. Fullánk eit::ivolitás, a szúráshely kiszívása (szivar-, 
l. ált. eljtir. 9. pont. Tov;:ilibiakhfl_n l. foszgén. -.''l.. cigarettaszipka), utána ~zaln1iákszesz vagy más lúgos 

Klór\'!.niiarzinkforid. L. Le-wisil. ,J \·~j oldattal bed.ör;;o:söljük. Altalános tüneteknél adrenalin 
I{ofiein. L. ált. eljár. 1. pont a). Nyugalom., barbiturátok /-1 inj. l/2 ml, vagy adrenalin spary vagy efedrin. Calc. gluco-

2-3 csepp anülnitrit és tüneti. :'~J ~11~~/~n~f~· :: ~.'; ~~~~p~~:~l T~:l~~t~~~~ii{~é~~~~sí1~~~-
Kokaln. L. cocain. " Légzésbé.nulúsnál mesterséges lélegeztetés. Lobelin, Tef.racar, 
Kombinált porok. L. ált. eljár. 1. po!1t a) és htneti. . .l Spiractín, CO,-inhaláció. A szájüregben történt szúrásnál 
Körisboaár. óvatos gyo1normos{rn, hashajtó (keserűsó, glauher„. - vagy glottis-ödéraánál adrenalin spray, vagy inj. Calc. 

só!) carbo aetivatus. Alkalizálás, infúziók. A nyelőcső, j' gluconic11m inj, i. v. Szükség eseté11 tracheotomia. 
gyomor fájdalmassága ellen 1 %-os pro/\ain oldat 3X1 evő- Mésznitrooén (calcium cianamirl). Per os mérgezésnél, l. ált, 
l{ai1állal. Ilólyagmosás langyos vizzel vagy 1 %-os nátrium- j eljár. 1. pont h) és mai·ómérgek -- lúgok. Belélegzés esetév 
bikarbonátos oldattal. Oliguria, anuria, uraemia esetén \ bcn tüneti .. A,.ll{ohol tilos! 
a szokásos eljárások. Fájclalonicsillapítás és inás tüneti 1.,' }forUn és származékai. Per os mérgezés. Ha a mérgezett álL'l~ 
kezelés. Tej, olaj, zsir, alkoholos ital tilos! Az esetleges pota nem túl súlyos, űgy gyomormosás, carbo aciivatus és 
hólyagokat inegnyitjuk és tartalmukat kibocsátjuk. hashajtó. Ha légzésbénulás fenyeget, úgy előbb megszün-

Krómsav és sói. Óvatos gymnormosás tejjel, tejes vizzel, tojás, tetjük a veszél:vt és csak azutrín kíséreljük meg a gyomor-
fehérjés tej va.,o-y vízzel. Utána nrngn. usta és carbo activ,. nwsást, vagy csak vékony szot1dán út keserűsó oldatban 
10%-os nátr. tioszulfát 10-20 ml i. v. Fájdalomt<sillapítás, \ szuszpendált carbo activatust viszünk a gyo1norba. Az újabb 
inf-úziók. Oligurfa., anuri.a, urae1nia esetén a szokásos eljá· , kutatások a többszöri gyomormosást feleslege~nek tartják, 
cárnk. \ 
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Per os n1érgezésnél (mustárgázzal szennyezett ételek 
italok fogyasztása) l. ált. eljár. 1. pont b) és tüneti. • 

,, •. !: 

gyógyszeres, ó1n. I.obelin, Spiractin, Telracor, Sztrichnb:í--:1\ 
n-al/ylmorphin (Nalorphin), o~ -1- C01·inhaláció és mecha~_\c 
nikus úton, mint mesterséges lélegeztetéssel. A 1nestersége;'\: 
lélegeztetést kisebb megszakításokkal órákon át kell néha)' sikotiu. ~er. os l. ált. eljár .. 1. pont _a). Analeptikumok, koff~in, 
folytatni. Alkalom esetén a „vastüdő" sokat segithet<:z babkave, alkohol (páhnka). Legzésbénulásnál mesterseges 
Béhnosá~ok aj:irylB;tosak. Feny~getö t~i.d0v~zenyő ~setén lélegeztetés, légzöközpontizgatók, szh'Ulasszázs. Szívbénulás-
sztro/anlln. Elhuzodóbb lefolyaskor 1nfuz1ó, penicillin,'..:· ná1 adrenalin intracardiálisan. 
Gondos ápolás, állandó felügyelet, katéterezés. Parenteralis 
mérgezésnél 1. ált. eljár. 6. pont. ..' '\itrobenzol. L. anilin. 

1\-Iosópor. L. ált. eljár. marómérgek _lúgok és 1. pont b). ~ítrogén mustár. L. mustárgáz. 
X1troallcerin. L. aruilnitrit. 

l\lustáruáz. Bőrön csepp, permet: A bőrre jutott mérgező anyagott :.'·[~It·k, nitrátol<. L. ált. elJ'ár. 1. pont a). Analeptikumok. 
vattával, gézzel, itatóspapírra!, vagy bárn1ely más alkalmas·: ..• " "' 
anyaggal felitatjuk („ledörzsölni, ietörölni" tilos) és a :.·\ - l\Iethaemoglobinaemiánál 1. ált. eljár. 9. pont. Kalium-
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helyét ldórmészpúderrel (1 rész klórmész + 1 rész talcmn,) nitrát (salétromsó) esetében konyhsó i. v., bő folyadék, 
behintjük és ezt kb. 10 percig rajta hagyjuk, majd lemossuk ; felvétel. 
l\Iég jobb, ha erre a célra az ún. gézsehcsomagot használjuk· ·1 Sjtrózus gázok. L. foszgén. 
a rajtalevő használati utasitás szerint. A hatástalanitas '..'.·1·. ·NOl'OcaID (cocainum novum, procain). L. cocain. 
céljára alkalmas még a chlorogcnium (Neomagnol) is, de 
ezektcsak nedvesen, víz jelenlétében hatásosak. Szükség :i,' 
esetén víz hiányában a szennyezett területet behintés előtt „ 

nyállal nedvesítjük meg (1negköpdössük), vagy vizeletet 
használunk erre a célra. Hatástalanító szerek hiányában 
igen hasznos lehet szappanos vizes lemosás is, sőt a hatás.. 1 
talanító eljárások után is jó, ha szappanos vizes lemosást ' 
alkalmazunk. A mustárgáz okozta erythcmára valamilyen 
klóros oldattal (1-2%-os chlorgenium) nedves kötést 
helyezünk, Ha bulla fejlődött és még nem nyílt meg, úgy 
a fejlődés csúcspontján (3-4. nap) a bullát a legnagyobb 
sterilitás mellett az alapjához közel megnyitjuk és tartal
nlát kibocsátjuk, majd a hólyag falát óvatosan eltávolítjuk, 
A sebre 1-2 %-os chlorogenirnnmal átitatott gézt helyezünk 
és ezt naponta többször váltjuk. Ha a gyulladásos folyamat 
lezajlott, úgy rátérünk a steril száraz vagy indifferens 
kenőcsös kezelésre. Fertőzés esetén helyi és általános kemo
terápiás vagy antibiotikumos kezelés. 
Bőrön gőzhatás. A ruházatot levetjük és az egész testet 
szappanos vízzel lemossuk, esetleg még klóros vízzel is. 
Utána a bőrt tiszta vazelinnal bekenjük. 
Szemgőzhatás. A szemet 2 %-os natr. bikarbonátos vízzel 
mossuk ld és ezt többször megismételjük. Az öblítések 
után alkáliás szemkenőcsöt alkaln1azunk. A fájdalmakat 
2%-os prokain-oldai becseppentésével enyhítjük (kokain 
tilos!). A továbbiakban naponta 2-3-szor paraffin olajat 
cseppentünk. Fertőzés, komplikáció esetén szakorvos! 
A szemet erős fénytől óvni. Csepphatás. Iia a szembe folyé
kony mustárgáz került, úgy azonnal bőséges nátrium
hikarbonátos, vagy tiszta vízzel való mosás, minél gyorsab
ban szakorvosi kezelés. 
Belélegzés esetén. A belélegzett mustárgáz a légzőszerveken 
hurutos, álhártyás, nekrotikus folyamatokat idézhet elő. 
Ritkábban kisfokú körülírt tüdővizenyőt, Gyakori a pneu
mónia is. A gyógyítás ennek megfelelően a belgyógyászati 
szabályok szerint történik. Penicillin már profilaktikusan 
is adandó. A. fájdalmas gégefő lokális kezelése helyi érzés
telenítőkkel való ecsetelésben áll. Igen jó a metiliénkék~ 
kokainos ecsetelés. Köptetők, inhalálás, köhögés és fájda
lomcsillapítók, nyugtatók, altatók, vitaminok szűkség 
esetén excitánsok, sztrofantin. Gondos ·ápolás, táplálás, 
p8zichoterápia a gyakori depresszió miatt. 

óloJIIsók. L. ált. eljár. 1. pont a). I-Iaslmjtás nátr. szulfáttal, 
10%-os nátr. tioszulfát inj.-k i. v. calcium gluconiu1n injek
ciók. Fájdalmas bélgörcsök ellen papaverin, opiátok. 

óiomtetraetil, Per os l. ált. eljár. 1. pont a). 10%-os tioszulfát i.v· 
Nyugtalanság, delíriutn esetén barbiturátok, zárt elme
osztály. 11-Iorfint ne adjunk. 

ópium. L. morfin. 
OxtÍlsav. L. heresó. 

parathion. Per os ált. eljár. 1. pont a). Bőrről, testfelületről 
szappanos vizes lemosás. A továbbiakban 1. ált. el,iár. 
cholineszteráz hénitók okozta mérgezésnél, 20. pont. 

Petróleum. L. ált. eljár. 1. pont a) és tüneti. 
PllokarpID. L. ált. eljár. 1. pont a). Atropin! és tüneti. 
Pirogallol. Per os 1. ált. eljár. 1. pont a). 1'lethaemoglobinaemiánál 

1. ált. eljár. 9. pont. 
Procain. L. cocain. 

Rieinnsmafj. L. ált. eljár. 1. pont a). Bcvonószerek és tüneti. 
Szükség esetén infúziók, analeptikumok. 

Stibiom vegyületsk. L. antimon. 
Schweinlurti zöld. L. arzén. 
Seeale eornutum. L. ergotin. 

Szénsav (CO!). I\Iesterséges lélegeztetés! O!-inhaláció, Lobelin, 
Spiractin i. v. 

Szénkéneg (széndiszulfid). Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Továb
biakban Jégzőccntrum izgatók. O!-, CO,-inhaláció. Szükség 
esetén mesterséges lélegeztetés. 

Szénmonoxid. Oxigén inhaláció, Szükség esetén· mesterséges 
lélegeztetés. Legjobb az O, és CO, (95:5) keverél{, a „Car
bogen" inhalációja. Lobelin, Spiractin i. v., Sztrofanlin. 
Penicillin profilaktikusan is. Deeubitus hajlam. Kivételesen 
súlyos esetben vérlebocsátás párhuzamos transzfúzióval. 
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;zéntotmldodd. Pff °' i. alt. oljácá,. L pont ~). Olaj. „,„f 
ricinus is ti!os! Egyé?ken~ l_egze~. es kenng~s fenntartása.„§1 
Adrcnalín tilos! Ca/cium 1n1. 1\IaJvédelen1 cs az_ esetleges<%1 
vesel{árosodás kezelése. .-";~1:. 

Szkopolamta. Per os I. ált. eljár. 1. pont a). Parcnterálisan } ... · .. •.·• .. ·~ •. · .• ·· .. ált. eljár, 6, pont. A továbbiakban légzőcentrum izgatók,'-';[: 
Kitűnően hat az efedrin! Atropin, morf!n tilos! :_'.~

Szóda (nwsószóda, nátr. carbonícum). L, marómérgek - Júgoki-:::-. 
Sztri<>hnin. Alt. eljárás 1: por,it, a} csr;k ak~or, ha a görcsök I~ég'·'i:J 

nem jelentkeztek. Narkoz1sban alt. elJár. sokszor keresztu}.>\;.-
1 vihető. Tartós altatós (Dauernar/;:ó::ds), közben infúziók:.:''i:·i 

Könnyebb esetekben a mérgezett állandó ba.rbitW'dt hatds " 
alattúlljon. I<.b.12-16 órán át, esetleg tovább is a szükség~ ---:J.· 
iiek nu~gfelel6en. _A legnagyobb nyugalom, csendes, sötétebh>;c
szobában, minden külső ingert úm. fény, zaj, de különöse1r~,: 
érintést, tapintást kerülni, úgyszintén a felesleges Yizs~-:-,
gálatot is. ' "•-:·_1 

Tetrahlór8tán. L, széntetraklorid. 
Timsó. L, n1aró1nérgek. ,,,

1 
'frlklóretilén. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Egyébként a légzés és_;'''' 

keringés fenntartása és tüneti. 
Tint-aeeruza (metilviolett). A s::öuetekbe jutott ceruzabélt eltá

volitjuk, illetőleg kimetsszük. Szemsérülést azonnal szak~ 
orvoshoz küldjük. "" 

„Tri"-só (trinátriu1n foszfát). L. marórnérgek- lúgok, 

Vipera marás. L. kígyó1narás. 
Vízfit•eg. L. maró1nérgek - lúgok, 
Ypedt. L, mustárgáz. 

Sun:írzási ártalmak (röntgen-, garruna-, neutron-sugárzás mér
gezések). Nagy sugárzó energiák bcJ1atásánál (rnaghasadás, 
mag-építés, egyesülés) első teendő a schock leküzdése. Só- éS 
folyadékveszteség (hányás-hasmenés) pótlása infúziókkal. 
·vérképzöszervek károsodásánál transzfúzió!{, rnújkészít
mények, vitaminok. Fertőzések ellen penicillin és más anti~ 
bfotÜrumok. Nyugalom! Gondos ápolás és táplálás, pszicho~ 
terápia és tüneti kezelés. 

Radioaktív nnyagok (sugárzúhl. Per os ált. tlján'is L pont a} éS 
fenti. H1választás gyorsítása, a diuresis fokozása. Bőrre, 
testfelületre került r. akt. anyag esetéhen alapos len1osások 
szappanos vízzel (a hajas fejbőrt is), lníg a te,;tfclület radio
aktivitást mutat. Huháznt, lábbeli, lrn.sv1álati tc':rgy mind
addíg nem használható, nüg r. akt.-t mutat, illetye a men~ 
tesítés nem történt meg. )iérgezési tüneteknél, rnint sugár
zási mérgezés. Bőrtünetcknél megfelelő eljárás. 

IV. HEVENY MÉRGEZÉSEK 
ORVOSI SEGÉLYNYÚJTÁSHOZ SZÜKSÉGES 

LEGFONTOSABB GYÓGYSZEREK 

Injekciók 

Coffein 
Tetracor 
Lohelin 
Nalorphin 
Red.in1yl 
sv1npathomim 
.-\drenalin 
Ephedrin 
Strophantin 
Jnt1·anareon 
Sevenal 
)lorphin 
Calc. gluconie111n 
Natr. thiosulf, 
Dieaptol 
Natr. nitrosrnn 
Papaverin 
Atropin 
Glucosum 20 és 40 %~os 
Na'lr. chlor, 10%-os 
.:IIetilénkék 1 %-os 
Apomorphin 1 %-os 

Egyéb gyógys::erek 

Cupr. sulfur. i g-cs csom. 
Natr. hidrokarbon 5 db 

5Q g 1\-Iagn. oxydat ........ . 
Calc. gluconie ....... . 
Kal. hypel'lnangan .. . 
Amylnitrit párnúcskák 
Alkohol (per os haszn.) 
Carboactivatus ...... . 
Natr. sul!lrri'? 

Szemcseppek 

Procain old. 2 '}(,-os 
Paraff. liqu. 

Eszközök 

Gyon1o:rruosó felszerelés 
Nyelvfogó 

10~1:> g 
25 g 
10 g 

5 db 
. 50 g 
50-100 g 

100 g 

V. HÁZNÁL, llÁZTAHTASBAN 
RENDSZERINT MEGTALÁl.RATÓ FOl\TOSAflB 
Al1o'TIDOTUMOK, ANALEPTICUJIWK ÉS EGYÉB 

SZEIIBK 

Hán11atáshoz: Víz, szappan, olaj, zsír, vaj, konyhasó, vidéken 
gyakran rézgálic is, 

Hashajtáshoz: keserűvíz, keserűsó, lmrlsbadi só. 
l'\-lnrúméi'gezéshez ~!l egyes l'émsá mérgezéshez: tej tojás olaj, 

tejfel (vízzel hígítva tejet pótol). ' ' 

Nini:tr~fzáhi.shoz: lúgokhoz ecet, citrom, uborkalé, citrom
potló, savanyú bor, saYú, író, aludtej; savahhoz: égetett 
magnézia, fogpor, kréta {Vigyázat! A n1álló kréták túlnvomó~ 
részt gi_µszbő,1 készülne!{· Ez nem hasz~úlható, sőt veszélyes!), 
s~ó?abrkarbona, falrol lekapart Illesz, mosópor (erősen 
h1gitva). 

Analepticumok, excHansok, collap1Hts, légzésre 6s va:samotor 
ee!flrullll'a hatók: bal)káYé, orosz tea, alkoholos italok 
mint konyak, rum, pálinkafélék, sósborszesz, erős bor' 
habzóbor. ' 

Reffoktc;rfuu.san hs.tok, szagoltuüi.s útján: 
ecet, eszencia, reszelt -i:ormv, to:oit bors. 

szalmiákszesz, 

2{'Q ,),_, 



. r, ... • . ~· 

Fizikális eljál'ások: dörzsölés, hideg leöntések, Iájdakiminger ---~f -
mellkas, arc ütögetése stb. •- __ y: 

Fémsó. ~érgez.é.suéI: ~ej_ (rézgálicnál kerülendő), tojásfehé · -_,;&;_ 
toJasfchérJes teJ, fIXtrsó. rJe,-._,,;

1 
Adszorpciós terápia: Faszenet finonwa megtörünk r · -.. ··.• .• ··.•.•• •. ··•·· á'tszitá!juk. Sütőben elszenesítünk gabona..llia~~ :zif:án ·_;; 

nyérhéJat, megtörjük, átszitáljuk. · a ' ke •. -

Kale:és"z.t-erúpia: kréta, tojáshéj összetörve, falról levakart ?· 
Oxid~ílószerek: kál, hiperniang. _·-1 
Nátr. tioszulfát: egyszerű fixirsó. ,.j 
Szulfát: keserűvíz, karlsbadi víz, g·Iauh„~~0· ( ·1 'k ---A 
S 

._., „ o omso , báriun1). 
zénsav inhaláció: szódavizes üvegből. tj. 

Lemosó sz~rck: vízben oldhatók: viz, szappanos ·víz; 
oldhatok: denat. szesz, pálinka, benzin. lipoidban: -,_) 

' Eszközök: 

MÉUTÉKEGYSÉGEK 

Grógyszerek adagolása során haszniílutos 

1 evőkanál, kb. 15 ml 

egységek 

1 gyenuekkanál, kb. 10 rnl 
1 kávéskanál, kb. 5 ml 
1 csepp (vizes oldatból) kb. 1/20-1/25 1nl 
1 csepp (szeszes oldatból), kh. 1/50-1/60 
1 késhegynyi, kb. 0,5-1,0 g 

ml 

1 cm = 10 min = 10 OOO µ. = 10 OOO OOO mti 
1 yard (91,4-4 cm) = 3 foot (láb, 30,48 cin) = 36 inch 

(hüvelyk, 2,54 cin) 
1 km = 1000 m = 0,6213 mile (angol mérföld). 

Tél'iogatmértékegységek 

1 1=1000 ml 
1 gallon (4,55 1) = 4 quart (1,141) = 8 pint (0,57 1) 

(Angol mérlélwgységek) 
1 gallon (3,79 1) = 4 quart (0,95 1) = 8 pint (0,47 1) 

(USA mértékegységek) 

Súl~w.értékegységek 

1 g = 100 cg = 1000 n1g = 1 OOO OOO y (µg) 
1 ounce (31,1 g) = 8_drachn1 (3,9 g) = 24 scruple (1,3 g) = 

480 f,Tain (gr 0,0648 g) (Gyógyszermértékegységek) 
1 pound (lb. 453,9 g = 16 ounce (oz. 28,35 g) 

(Kereskedelmi mértékegységek) 
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GYERYillKEK SÚLY- lÍS IIOSSZMJÍRTJÍK 
T .. iBL_4-Z.tl'11A 

Születéstől - 18 éves korlg 

FIÚK 
LÁNYOK 

HATÁR.ÉRTÉKEK 
Közép-

Közép
érték 

2,63 
46,3 

4,81 

56,8 

6,35 

63,0 

7,53 

67.7 

8,39 
7l,3 

8,98 
74,4 

9,57 
77,5 

10,57 

82,7 

11,43 
86,9 

12,25 
90,6 
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é.rték 

3,4 
60,6 

5,72 
60,4 

7,58 

66,4 

9,07 
71,2 

10,07 
75,2 

10,75 
78,) 

11,43 
81,8 

12,56 
87,5 

13,61 
92,I 

14,61 
96,2 

SZÜLETÉS 

4 58 Súly 
54'.6 ho:ssz 

kg 
cm 

3 HÓNAP 
7,44 sú.ly kg 

53,7 hossz cm 

6 HÓNAP 
9,43 súly kg 

70,4 hossz cm 

11,07 

75,9 

9 HÓNAP 
súly kg 
fwssz cm 

12 HÓNAP 
12,33 súly kg 

80,3 hossz cm 

15 HÓNAP 
13,33 súly kg 

84,2 hossz cm 

18 HÓNAP 
14,29 Súly kg 

cm 88,2 lwssz 

15,83 

94,6 

16,78 
99,5 

súly 

hossz 

ÉV 
kg 

cm 

2,5 ÉV 
súty kg 
fwssz cm 

.3 ÉV 
17,78 sú/y kg 

cm 102,S hü:ssz 

2,63 
47,1 

4,45 

55,8 

5,76 

61,J 

6,85 
65,4 

7,62 

68,9 

8,21 
71,9 

S,8 

74,9 

9,S 

80,1 

10,7 

84,5 

11,61 
88.4 

3,36 
50,2 

5,62 
59,5 

7,26 

65,2 

8,71 

70,I 

9,75 
74,2 

10,43 

77,6 

II,ll 
80,9 

12,29 
86,6 

13,43 

91,4 

14,42 
95,7 

10,98 

74,l 

12,29 

78,8 

13,15 
82,8 

14,02 
86,7 

15,6 
93,3 

17,33 
98,7 

18,96 

103.Q 

FlÚK 

HATÁRÉRTÉKEK 

Közép-

JZ,93 
g4,3 

13,55 
97,5 

14,33 

100,6 

15,44 

102,0 

17,6 

!OS,3 

17,46 

108,5 

19,69 

114.1 

19,5 

114,0 

22,0 

120,0 

21,77 

119,6 

24,4 
125,7 

érték 
3,5 ÉV 

15,56 
99,8 

18,82 
105,5 

súly kg 
hossz cm 

16,51 
103,6 

17,42 

Iú6,7 

IB,89 
110,0 

20,68 

114,4 

21,91 
117,5 

23,22 

120,4 

24,58 
124,1 

25,9 
127,1 

27,26 

130,0 

28,62 

132,8 

20,09 

110,4 

21,5 

114,3 

23,50 

118,4 

24,09 

120,l 

27,71 

126,2 

27,4 

127,0 

31,71 

133,4 

4 ÉV 

sóly kg 
hossz cm 

4,5 ÉV 
súly kg 
hossz cm 

súly 
hossz 

s ÉV 
kg 
cm 

s,s ÉV 
súly kg 
hossz cm 

6- ÉV 

súly kg 
/iüSSZ cm 

6,S ÉV 
sú!y kg 
hossz cm 

7 ÉV 
súly kg 
iwssz cm 

7,5 ÉV 

31,16 súly kg 

133,g hossz cm 

S ÉV 

36,02 súly kg 

140 ,2 hossz cm 

8,5 ÉV 

34,93 súly kg 

l-40,D hossz cm 

LÁNYOK 

HATÁR.ÉR.TÉKEK 

J{özép-

12,47 
92,0 

13,25 

95,2 

3,93 
9S,1 

14,95 
101,3 

17,24 

107,S 

16,87 

108,0 

19,14 

113,7 

18,73 

114,0 

21,14 

119,5 

20,55 

119,1 

22,95 

124,ő 

érlék 

15,38 
99,5 

16,42 

IIJ3,2 

17,46 

106,8 

18,37 

109,4 

19,96 
112,8 

21,09 

115,9 

22,41 

119,1 

23,68 

122,3 

21,04 

123,2 

26,35 
128,0 

27,67 

130,5 

20,55 
106,0 

21,86 

112,3 

23,09 

116,2 

23,72 

118,4 

23,2 2 

118,9 

25,63 

125,4 

26,17 

125,6 

30,53 

131,7 

29,76 

131,8 

35,79 

137,4 

33,79 

137,5 

267 



FIÚK 

HATÁRÉRTÉKEK 

23,81 
124,2 

26,63 
130,6 

25,76 
128,7 

28,89 
135,1 

28,03 
133,4 

31,39 
139,8 

Kiizép
érfék 

9 ÉV 

29,94 40,73 súly kg 
135,5 145,3 hossz cm 

31,3 
137,9 

32,61 

140,3 

33,93 

142,3 

35,2 
144,2 

36,74 
146,9 

9,5 ÉV 

38,78 súly kg 
145,l hossz cm 

lO ÉV 

45,36 Súly kg 
150,3 hossz cm 

42,91 
149,7 

50,67 
154,4 

47,4 
154,8 

I0,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

lI ÉV 

súly kg 
fwssz cm 

11,5 ÉV 

súty kg 
hossz cm 

12 ÉV 
30,48 38,28 56,34 súfy kg 

138,1 149,6 161,9 hossz cm 

33,84 

144,5 

32,66 
42,2 

37,29 
149,4 
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40,23 

152,3 

42,18 

155,IJ 

45,5 

158,9 

52,8 
161,6 

62,6 

169,5 

59,0l 
Hi8,9 

12,5 ÉV 

Súly kg 
hossz cm 

13 ÉV 

súty kg 
hossz cm 

IJ,5 ÉV 

súly kg 
hossz cm 

LÁNYOK 

HATÁRÉRTÉl(EI( 

22,27 
123,6 

24,9 
129,4 

24,13 
127,7 

27,17 
134,4 

26,26 
132,3 

29,98 

139,8 

Közép
érték 

28,94 

132,9 

30,44 

135,8 

31,89 

138,6 

33,79 
141,7 

35,74 

144,7 

37,74 

148,I 

43,14 
149,7 

51,21 
157,4 

48,08 
157,0 

28,85 39,74 57,92 
164,6 137,8 151,9 

33,88 
145,9 

32,75 
143,7 

38,78 
151,l 

42,37 

154,3 

44,95 

157,I 

47,04 
158,4 

53,52 
162,7 

64,55 
168.4 

5_8.47 
165,9 

FIÚK 

-;..TÁRÉR.TÉKEK 

36,2 
J-1,0,4 

Kiízép
ér!élc 

48,81 

162,7 

14 ÉV 

68,31 súty kg 

177,1 hossz cm 

14,5 ÉV 

42,32 

]55,0 

51/iti 64,59 súly kg 

165,3 174,6 hossz cm 

15 ÉV 

41,41 

151,7 

54,~8 73,3 súly kg 

167,8 lRl,8 /!ossz cm 

47,72 

rno.3 

46,9 
156,5 

51,85 
1134,2 

56/i'> 
169,7 

58,83 

171,6 

60,33 

172,7 

50,12 61,78 

159,0 173,7 

53,89 62,41 
165,9 174,/ 

51,26 
159,6 

63,05 
174,5 

77,34 
185,6 

15,5 l~V 

súly kg 
hossz cm 

16 Ev 

iúty kg 
hossz cm 

16,S ÉV 

73,03 súly Kg 

180,7 hossz cm 

17 ÉV 

79,65 súly kg 
lS6,6 hossz cm 

17,5 ÉV 

75,66 súly kg 
l82,0 hossz cm 

I8 ÉV 

81,19 súly 
187,6 hossz 

kg 
om 

LÁNYOK 

HAT ÁR,ÉR,TÉl{El( 

Közép
érték 

37,69 49,17 
148,2 159,4 

42,73 
154,1 

40,37 
150,2 

45,0 

155,7 

41,64 
150,8 

46,22 

156,2 

5fl,35 
JrJn,4 

51,48 

161,l 

52,'3 
161,7 

53,07 
162,2 

5'3,57 
162,4 

42,59 54,02 
151,0 162,5 

46,81 54,2 
156,2 162,5 

42,87 
151,0 

54,39 ,, 
162,5 

' 

68,4 

170,7 

Bl,55 
167,íi 

70,4 
171,G 

53,32 
158,6 

71,53 

172,0 

64,5 
169,2 

72,35 
172,2 

65,27 
159,4 

72,E9 
172,2 
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1 ~ 1-
1 

fi 1 
~ 1 

100 g 
tarfa/.?<rrz 

1. Áfonya, friss ...... . 
2. édesített konzen· 
3. Alma, édes, friss 
4. édes, szárított 
5. must, édesített . 
6. -lé, friss ... . 
7. Citromlé .... . 
8. Cseresznye, friss. 
9. édesített konz~rv . 

10. kandirozott 
11. Egres 
12. Földieper, friss ..... 
13. édesített kon1.enr 
14-. Görögdinnye , .. . 
15. l{örte, friss ....... . 
16. édesített konzerv . 
17. szárított ...... . 
lS. Málna, friss ...•..... 
19. édesített konzrrv . 
20. ·lé, friss •..... 
21, Mazsola .......... . 
22. líszibarack, friss .. . 
23. édesített konzerv 
24. szárított ..... . 
25. R.lbizli, friss .... . 
26. Sárgabarack, friss .. 
27. édesített konz;on· 
28. szárított ...... . 
29. szárított, főz/itt 
30. Szilva, friss ....... . 
31. édesített konzerv . 
32. szárított ..... . 
33. Szőlő ..... „ .. . 

34. lé ........... . 

35. Bab, zöJd, fris-s .. 
36. zöld, konzerv ...... . 
37. Bab, fehér, szárított. 
38. fehér, konzerv 
39. Borsó, friss ... 
40, konzerv .. 
41. szárított ....... . 
42. Burgonya, hámozott, friss 
43. szárított ..... 
44. Hagyma, friss 
45. szárított ... 

270 

68 
109 
58 

281 
00 
52 
45 
60 

235 
352 
37 
41 

115 
31 
61 
75 

301 
66 

119 
45 

298 
47 
75 

295 
58 
51 
&9 

292 
129 
55 
84 

299 
74 
76 

35 
19 

350 
102 
EO 
69 

354 
85 

363 
40 

350 

Gyiim8lcs r§s gyümG!CS[é, 

0,6 
0,4 
0,3 
3,0 
0,2 
O,l 
0,9 
l,l 
0,6 
0,5 
08 
o:s 
0,5 
05 
0:5 
0,2 
2,3 
l,l 
0,6 
0,2 
2,3 
0,8 
0,4 
3,0 
1,4 
0,9 
0,6 
5,2 
1,3 
0,7 
0,4 
2,3 
0,8 
0,4 

2,4 
1,0 

22,0 
6,0 
67 
3'.4 

24,5 
2,0 
7,1 
1,4 

10,1 

0,6 
0,4 
0,4 
0,7 
0,1 

0,6 
0,4 
0,1 
0,2 
0.5 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 
0,1 
0,4 
0,6 
0,5 

0,5 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
O,l 
0,4 

0,2 
0,1 
0,6 
0,4 

16,3 
27,0 
15,9 
77,6 
20,3 
13,0 
8,7 

15,J 
20,8 
87,5 
9,5 
9,3 

2'::,7 
7,5 

17,0 
l9,9 
78,1 
17,2 
29,9 
ll,O 
73,0 
12,4 
18,4 
72,9 
17,1 
13,9 
21,8 
69,5 
31,07 
13,4 
20,7 
72 6 
21'.o 
W,O 

FJzeték-
0,2 9,1 

4,4 
l,5 66 5 
0,4 20'0 
0,4 n'.2 
0,4 14,2 
1,0 66,l 
0,1 !9,5 
0,7 82 0 
0,2 g'>:. 
t,o 1s'.2 

0,03 
0,02 
0,04 
'(),05 
0,01 
0,02 
0,04 
0,0:'> 
0,03 

00·1 
o'.01 
0,02 
Q,08 
0,01 

0,3 
0,18 
0,5 
0,5 

6Ü 
57 

1000 
870 

380 
60 

590 
20 

0,15 
0,03 

0,05 
0,02 
0,01 
007 
o',o3 
0,02 
0,03 
0,15 
0,02 
0,01 
0,01 
0,05 
0,03 
0,02 

45 
150 
100 
100 

50 
880 
450 

3250 
120 

2790 
1350 
7430 
2000 

350 
230 

1890 
80 

\ 

0,01 
0,01 
0,15 
0,03 
0,10 
0,05 
0,03 

/lleSégek 
700 
410 

690 
540 
370 
40 

400 
50 
20 

0,06 
0,03 
0,60 
0,13 
0,30 
0,11 
0,87 
0,10 
0,25 
0,03 
0,23 

0,00 
0,02 

0,07 

0,05 
0,04 
0,02 
0,15 

0,08 
0,05 
0,02 
0,20 
0,14 
0,04 
0,02 
0,16 
O,l 
0,03 
0,03 
0,16 
0,03 
0,08 

0,12 
0,05 
0,24 
0 12 
O'.lR 
0,06 
0,29 
0,04 
0,10 
0,03 
0,15 

O,l 
0,14 
0,18 

0,3 

0,2 
O,l 
0,1 

0,5 
0,9 
0,7 
5,4 

0,7 
0,3 
3,3 
0,25 
0,6 
0,4 
1,7 
0,4 

g.~ 
2,1 
0,8S 
J,9 
0,9 
3,0 
l,O 
4,8 
O,l 
l,l 

15 
5 
5 
ll 

1 
2 

45 
8 
3 

25 
60 , 

6 
4 
2 

25 

25 

8 
4 

19 
35 

4 
4 

l2 
2 
5 
l 
3 
4 
2 

l2 
4 
2 

20 
8 
2 

23 
26 
12 
37 

E 0,72 

l'. 

E 3,6 

b 

B0 ; E 2,1 

E-',
E 0,05 

E 0,27 

L 
2, 
3, 
4, 

" 6, 
7, 
8, 
9, 

10, 
lL 
12. 
J3, 
J4, 
15. 
16, 
17. 

li: 1 20, 
21. 
22, 
23, 
24, 
25, 
26, 
27, 

~~· 1 31. 
32 
33 

34 1 
35 

u \\ 40. 
4L 
42, 
43. 
44, 
45. 
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~ 1 la:l%,1,,, ---i1-~-i-1-?--;-l -__,__J 
}, ___ _____,__/-'--j i____:' ~:__i1__::;_~~1 ~l 

45. 1 I{araJábélevél 
47. 1 fe' · · · · · ·" 
48. Keldáp~~;t~ · f;i~~ · · · · · 49.1 szárított.'.. · · · · · · 
50. l(áposzta, sav,;d};it~t-i: · · · 
51. Karfiol · · 
52. i Kelbimbó············· 
53. 1 Lencse, szárfr~ú · · · · · · 
54. Paprika, zö!d ... 
55. 1 Paradicsom, friss 
56. 1 konzerv 
57. / püré · · • • · · 
58. -lé ko;1~~~~ · · · · 

~Ö: 1 Pa{~*z!~~~s . 
61 Petrezselye1r · 
62 Retek ' · · 
63 R:epa . : . · · · g4 

1 
f~epa, vOrüs (cél.la) 

5. s.;i.1ata, fejes ..... 
6G. Sargarépa friss 
67. konzerv' · 
68. gzárított : · · · · 
69. Spárga, friss · · · · · · · · · · · · · · 
70. konzerv · · · · · · · · · · · 
71. Szójabab s~á;ú~tt · · · · · · · 
72. Torma ' · ·· 
73. Tök es di·~~Y~ · · 
74. Uborka · · 
75. Zellerlevéi · · · · · · · · 
76. fej ..... 

77.1 Dió „ JB. GesztenY~." f;i~S 
19. szárított 
80. Mandula · · · · 
81. Mogyoró : : : : : · 
82. földi, pirltott 

83. Árpagyöngy (.,Gersli") . 
84. Kenyér, fehér 
85. Keny~r, fekete.iOO'~~··· 
86. Kenyer, graham 
87 · Kenyér, kukorica · · · 
88. Kenyér, rozs, sötét · 
89. Kétszersült · 
90. Kukoricadara· · : : : : : : : .... 
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30 
29 
25 

345 
20 
31 
47 

357 
24 
23 
21 

217 
23 
22 
22 
60 
20 
33 
33 
15 
40 
30 

36! 
21 
21 

351 
22 
15 
13 
20 46 

3,1 
2,1 
1,6 

13,7 
1,1 
2,4 
4,7 

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 
1,6 

34,9 0,7 
0,8 
0,8 
1,1 
1,7 

0,4 
0,2 
0,1 
1,8 
0,2 
0,2 
0,5 
1,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,4 
1,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
1,4 
0,2 
03 

rn'.1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 

Főzelék- l.I 
6,6 , 
7,3', 
6,7 

68,S 
4.8 
5,8 
9,9 

61,2 
6,7 
4,6 
4,4 

24,5 
4,3 
4,6 
3,6 

10,8 
4,9 

10,5 
7,0 

3,4 1· 10 1 
6:1 

83,I 

4,9 ' 
3,5 ' 

16,4 . 
4.2 
4,1 
3,6 • 
5,2 

10,4 

7021 213 
380 
540 
671 
546 

15 0 
3:4 
6,7 

18,6 
12,7 
25,9 1

64,41 1,9 
4,1 

54,l 
60,9 
43,3 

Dió-

17.1 
46,9 
81,5 
21,6 
21,4 
26,7 

Kenyér-, liszt- és 

l,4 77,3 
2,0 52,0 
3,5 49,2 
1,8 53,2 
7,0 39,2 
3,4 52,2 
9,9 73,5 
1,2 78,0 

346 9,0 
~gg 8,5 

266 
9

'
5 

240 ~:~ 
263 6,4 

~;~ ~:~ 

Vitamin 

A B, 
N. E. mg 

B, 
mg IN'~tl ;, E~i" 1 

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

féleségek 
9540 0 10 

0,06 
100 0,06 
520 0,41 

0,03 
90 0,10 
50 0,09 
50 0,5 

630 0,07 
1100 0,06 
1050 0,05 
1880 0.09 
1050 0,05 
6000 0,08 
51::00 0,02 

1SOOO 
30 0,04 
6 0,03 

G700 0.05 
540 0,06 

6000 0,13 
4500 0,03 

60000 0,29 
800 0,12 
600 0,06 
110 1,14 

4000 0,10 
3400 0,05 
200 0,04 

0,03 

féleségek 
30 0,48 
80 0,23 

0,25 
100 0,40 

0,30 

tésztaféleségek 
0,12 
0,07 
0,28 
0,30 
0,17 
0,16 

300 0,15 

0,56 
0,06 
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 

0,13 

0,67 

0,16 

0,08 
0,03 
0,15 
0,13 
0,22 
0,04 

0,06 

0,8 
0,5 
0,26 
2,4 
0,2 
0,6 
0,5 
3,1 
0,4 
0,6 0,7 
1,8 
0,7 
0,5 
0,3 

0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,64 
0,3 
3,2 
1,2 
0,8 
2,1 

0,6 
0,18 
0,3 

1,2 
1,17 

4,6 
16,2 

3,1 
08 
3:5 
3,54 
1,15 
1,1 

0,9 

18 Gyógyszerkészítn1ények 

136 
28 
40 

1'9 
18 
69 
68 

120 
23 
16 
28 

" 21,5 
5 

189 
24 
5,5 

34 
8 
4 
2 

11 
36 
15 

75 
8 

10 
7 

3 
6 

3 

E 2,2 

E0,1; K+.t 
l( +++ 

!( 
E 

E++ 

E 0,27; K: 

E 

E. I{. 

E 
E 

E 0,45 
E 0,45 

E, Pant. s. 

B,; E, 
E 0,46 

P. 

B~; Pant. s. 

E 0,23 
B,; E 1,3 
E++ 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52, 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
54. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 

'3. 
'4. 
[5. 
f:fi. 
f:.7. 
88. 
E9. 
90. 
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91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
93. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 

100 g 
tartaímaz 

L!szt, búza, fehér ......... 1 370 

t,:::t rbo~~~· s~~~·;s . : : : : : : : : 1 ~T~ 
L~szt, sz~ia, középzsíros , • . 2 3 
LR:szt, szo1a.- zsíros , . . . . . . . 375 

!ZS -

R!zs, f~~Y~~;ú·:::::::::::: ~{ 
R:1zs. fenye~ett, főzött..... 100 
Teszta, közonséges, szárltott 360 Tcszta, liör.önsé~es főzött 69 
i~zta, tojásos - • : ....•• : : : 3_~5 

Iza pehely ............ 1 35 
abpehely, főzött •...• : : : : 62 

104. 
I05 
106. 
I07. 
!03 
109: 
110. 
111. 

1 
Cukor 
Csoko1ácié," k~S~;ci · · · · · · · · · · 
Csoko_Iádé, tej „.::::::::: 
f(and1rozott gyümölcs 

387 
570 
452 
2'.!8 
423 
240 
319 
387 

Karamell · · · · · 
Melasz ... .' „ · · · · · • · · · · · · · Méz ....... „ .. „. 

Szöléic~.k~r·: :: : : : ::: ::::: :: 

10,8 
12,2 
li,O 
42.5 
35,9 
7.4 
7.6 
2.2 

13,0 
2,5 

14,3 
13 0 
2;s 

5.5 
6.0 
0,5 
2,0 
2.4 
0,3 

Kenyér-, liszt- es 

l,I 75,8 
2,3 73,9 
1,9 73,I '" 
6,5 13,6 .::':· 

20,6 11,4 '" 
0,5 80,4 
0,3 79,6 
0,l 22,6 "· 
l,4 74,3 ,; 
0,2 14,3 
5,0 70,9 "\ 

1 7,5 69,7 ,' 
0,5 11,7 ,:;--

Cukor- és édesség- ., 

52,9 
33,5 
9.3 

12,0 

1100.0 

1 

1'.0 
54,0 
70,8 
78,0 
60,0 

f 79,5 
J 100,0 

Zsfr- és olaj-

.·· 
.. 

112.1 Csukamájolai 

1 
113. Disznózsír, 0'1a1: · · · · · · · · · · · · 114. Va.J •.. „ · · · ·„ • 

115, Zs!rsz~J~~-r{~:s·ó·z~·ü; ;;f~~S ·: ." 
9021 884 
716 
816 

0.6 
3,0 /

' 100.0 1 100,0 -
81,28 0,4 
89,0 0,5 

n~· 1 J'.~t . e· .................. . 
118· a~, amcmbert .•........ 
l 19: p:::~:~l~Ji „ „ „. „ „ „ 
120 R: •• „ „ .. „ .. „ 
121: T_ej {~u~fort .. „ „ „. • „ .. 

122 T · ('· ) . · ·' · · · · · · · · · · · · · eJ "ecske) 
123. Tej (tehén „ „ „ „ · • „ · • 

124. Tejföi, tej/zin': · · · · · · · · · · · · 
125. Tejpor .„„„:::::::::::: 
126. 
127. 
128. 
129. 
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36 
306 
404 
400 
390 
93 
71 
69 

205 
496 

471 593 
158 
355 

. 

3.5 
19,7 
2-1,6 
36,3 
21,7 
5,15 
3,76 
3,39 
2.5 

25,8 

10,8 
48,2 12,8 
16,3 

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 4,94 

20,0 4,0 
26, 7 38,0 

45,44 
Il,963 
33,9 

1,0 
2.6 
0.1 
0,7 

. 

A 
N. E. 

B, 
mg 

ti!sztaféteségek: 

0,07 
0,56 
0,47 

110 O,t 2 
140 0,77 

0,04 
0,05 

0,13 
0,03 

200 0,13 
0,55 

féleségek 

183 0,02 
10 0,02 

0,08 

féleségek 

0,18 

850~ 1 
3300 

tojósjéleségek 

0,04 
3610 
4010 0,03 
1350 0,03 
4010 0,03 

170 0,06 
2~.o o,o4 

1250 0,03 
49500 0,94 

160000 

4460 0,35 
1140 0,12 
3210 0,32 

1s• 

B, 
mg 

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 

0,16 
0,04 

0,01 
0,04 

0,18 
0,83 
0,45 
0,53 
0,45 

0,07 
0,17 
0,13 
1-2 
2 
0,23 
1,23 
0,34 
0,52 

I

Nikafla·t 
'"" mg 

0,07 
0.5 
1.7 
0,25 
0.3 
0,2 
1,4 

2.1 
0.5 
2,1 
1.1 

1,1 
0,33 
0,2 

2.8 
0,2 

0.1 
0,9 

0.1 
1,60 
1,24 
0,11 
1,24 

0,25 
0,1 

0,5-1 
1,6 
0,08 
0.2 
0,1 

e 
mg 

6 

4 

1,0 

3,6 
1,0 
1,7 
1.0 

10,0 

Egyéb 
mg 

E 1,2 
E 2;2 

E 0,35 

E 1,9; Pant. s. 

E 5,3; Biotin 
Biotin 

E 5-

1 

D ++++ 1 
D 60 NE~E 24 

D, E, F + 

D; E 1,0 
D; E 1,0 
D· E 1 0 
D· E t'.O 

D + 1 D; g 0,12 ; 

n++.+e++I 
D+++El,171 
D+++E++ 

• 

8 

l 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
95. 
97. 
9S. 
99. 

100. 
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A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ FERTijz,öJ 
BETEGSÉGEK LAPPAJ\'.GÁSI IDEJE 

I. Bejelentési kötelezettség alá tartozó heveny fertőziJ 
betegségek 

Betegség neve: 

Agyvelőgyulladás, járványos 
Anthrax 
Bang-kór 
Brucellosis' 
Cholera asiatica 
Choriomeningitis lymphocytica 
Diphtheria 
Dysenteria, amoebás 
Dysenteria, bacillaris 
Encephalitis epidemica 
Ételmérgezés (baktériumos 

eredetű) 
Febris flava 
Febris puerperalis 

Febris recurr-ens 
Febris undulans 
Gyermekágyi láz 
Gyermekbénulás 
Hastifusz 
Heine-1Iedin-kór 
Ilepatitis epidemica 

Lappangási idő: 

I. Encephalilis epidemica 
2-3 nap , 
l. BruceUosis 
2-4: hét 
1-5 nap -
1. Meningitis sr:rosa 
2-7 nap 
2 naptól több hónapig 
1-7 nap 
14-20 napig 
1 órától 2 napig 

3-6 nap 
1-3 nap; gonoIThoeás eredetű 

fertőzés esetén 10-12 nap 
2-14 nap 
l. Brucellosis 
l. Febris puerperCtlis 
1. Polimyelitis anterior acuta 
l. Typlius abdominalis 
1. Poliomyeliiis anlerior acuta 
15-35 nap. - Serum hepati· 

tisek esetén kb. 2-6 hónap 1 

Hólyagos himlő 1. Variola 
Influenza complicata. 1-3 nap 
Járványos agy- és ger1nchártyalob 1. Meningitis cerebrospinalis 

Kanyaró 
Kiütéses tífusz 
Lepra 

Leptospirás eredetű meníngitis 
Lyssa 
l\Ialária 

}falleus 
I\Iáltai láz 
li,1eningitis cerebrospinalis 

epide1uica 
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epidemica 
l. }\llorbilli 
l. Typhus exanthemaficus 
I-Iosszú, gyakrari több eszten-

dő 
l. Meningitis serosa 
2-6 hét 
Változó, a harmadnapos láz-

ban leggyakrabban 14 nap 
3-5 nap 
l. Brucel!osis 
2-5 nap 

Betegség neve: 
:M,:eníngitis serosa 

:M:eningococcia 

j'ifcrevgörcs 
Morbilli 

paratyphus 
pertussis 
pestis 
PoJ{olvar 
poliomyelilis anterior acuta 
fl_abies 
Sárgaláz 
scarlatina 
Szamárköhögés 
Szöviídményes influenza 
Takonykór 
1'etahus 
Trachoma 

Tularaemia 
Tvphus abdominalis 
T~'phus exanthematicus 
Váltóláz 
Variola 
Vérhas 
Veszettség 
Visszatérő láz 
Vörheny 

Lappangási idő: 
a) Choriomeningitis lympho

cytica 8-21 nap 
b) Leptospirás eredetű me

ningiiis 1-2 hét 
1. li1eningilis cerebrospinalis 

epidemica 
1. Tetwuis 
9-10 nap a kiütés megjele-

nése 14 nap 
1-10 nap 
1-3 hét 
1-10 nap 
1. Anlhrax 
3-21 nap 
l. Lyssa 
l. Febris fla.JJa 
2-8 nap 
1. Pert11ssis 
l. Influenza camplicata 
l. Malleus 
6-14 nap 
Ismeretlen, Yalószinüleg 
7-14 nap 
1-21 nap 
3-28 nap 
10-14 nap 
l. ,'1alária 
7-17 nap 
l. Dysenleria 
l. Ly.~sa 
1. Febris recurrens 
I. Scarlatina 

II. Bejelentési J,<:ötelezettség alá nem tartozó heveny i'ertlizll 
betegségek 

Betegség neve: 
Aetinomycosis 
Aneyloston1lm;is 
Aphthae epizootieae 
Ascariasis 

Corysa 
B3.lkáni grippe 
Bányászaszály 
Bárányhimlő 
Bőrbetegségek 
Cérnagiliszta-betegség 
Dermatomycoses 
Dyspepsia coli 
Echinococcosis 
Erysipelas hominis 
Erysipeloid Rosenl)ach 
Favus 
Febris aphthosa epizootica 
Febris Pappataci 
Fonalóckór 
Galandférgesség 

Lappangdsi idő: 
Ismeretlen, hónapokig tarthat 
3-10 hétig 
3-7 nap 
A petékből 2 hónap alatt fej-

l6dnek ki az ivarérett férgek 
12-48 óra 
l. Q-láz 
l. Ancylosfomiasis 
l. Varicella 
1. Dermatomycoses 
l. Oxyuriasis 
Bizonytalan 
Bizonytalan 2-8 nap 
1-2 év 
1-2 nap 
3-5 nap 
Ismeretlen 
l. A phthae epitooticae 
3-6 nap 
Trichinosis 
L Taeniasis 
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Betegség neve: 

,,~ 

Lappw1gási idő: .,:1. 
Gázüszöl{ 
Icterus infectiosus 
Impetigo contagiosa 
,Járványos fültömirigylob 
Lebenyes tüdőgyulladás 
Leptospirosis 
Nátha 
Oedema malignum 

Orbánc 
Orsóféreggel fertőzöttség 
Oxyuriasis 
Papagálykór 
Parotitis epidcinica 
Pediculosis 

Pneumonia 

Pneumonia atypiea 
Pneumonia lobaris 
Psíttacosis 
Q-láz 
Queenslandi láz 
1'11onella cholerae suis 
Salmonella enteritidis 
Salmonclla typlü murium 
Sertésorbánc 
Scabies 
Sugárgoruba lnegbetegedés 
Száj- és körömfájás 
Rózsahimlő 
Rubeola 
Rühösség 
Taeniasis 
Tetvesség 
Trichinosis 

Varicella 
Viruspneumonia 
Weil-féle betegség 

1. Oedema malignum ii!V;'l 
l. Leptospirosis ~'i{:@,1 

r~';;,~I0%ni~'f;~;~ 1 
7 nap ·:ji'J' 
l. Corysa ·;>_J 
A seb fertőzésétől számíh•a ''!JX" 

5 órától 5- ·6 napig ""<< 
t 1fs~~~~! ho1nini.~ ,~:~ 
kb. 2 hét 
I. Psiltacosis 
13-28 nap 
A petékből a lárva 5-7 nap ,?~KJ 

alatt kikel 
(Egyéb baktériumok ált~-- '.iP:J 

okozott) változó, általában ''i71l' 
rövid 

Bizonytalan, 7-21 nap 
1-6 nap 
6-15 nap 
2-3 hét 
l. Q-láz 
1. Etefmérgezés 
I. Ételmérgezés 
1. Etelmérgezés 
. Erysipeloid Roscnbach 

24-28 óra 
l. Actinomycosis 
J. Aphlhae epizooticae 
I. Rubeola 
14-21 nap 
I. Scabies 
3-12 hét 
I. Pediculosis -: \. 
Fogyasztástól számítva 6-7 

nap 
2-3 hét 
l. Pneumonia atypica 
I. Leptospirosis 

NORl\iÁLÉRTÉKEK A VÉRBEN 
ÉS A UQUORBAN 

Vér: BikMbonát 

Foszfor 

55-65 térf.-% (COrbcn kifejezve 
szérumban) 

2-5 mg-% szervetlen 
18-38 lU'.5-% savoldható (szérulu~ 

ban 2,5-5 mg-%) 
7-14 m~.<j:- % lipoid (szérumban 3-7 

mg-%) 
8-13 y- % (vérben) 
5-7 mg-% {szérumban 9.,.-11 

mg-%) 

Llguor: 

Kálimn 

JGór 

li1agnézium 
JVátl'ium 

Szulfát 
V«.< 

V1' 
Acetontestek 
Aminosav nitrogén 
_Ammónia 
Bilirubin 
Clwleszterin 

Fel1érje 

Fibrinogén 
G/uk6z 
Hemoglobin 
Húgysav 
Jndikán 
Karbamid 
J{reatin 
Krcalinin 
Lecitin 

Maradéknitrogén 
Oxalsav 
Tejsav 
Semleges zsír 

Fagyáspont 
pJI 
Fajsúly 

Viszkozitás (rel) 

I{alcium 
Klór 
Fehérje 

Gluk6z 
Sejtszám 

pI-f* 
Fajsúly* 
Nyomás• 

160-220 mg-% (szérumban 16-20 
ma--%) 

270..':'..310 mg-% (szérumban 346-
376 mg-%) 

4 mg-% (szérumban 2-3 mg~%) 
188-191 mg-% (szérumban 329-

334 mg-%) 
3-5 mg-% 
45-50 mg-% (szérumban 100-300 

')!-%) 
80 % (széru1nban 92 %) 
§~S2~g-%g-% (vérben) 

0,08-0,11 mg-% 
O 5-1 mg-% (szérumban) 
12.0-180 mg-% (szérumban 140-

200 mg-%) 
0,5-3,2 g-% globulin, 4,2-5,6 

g-{)lo albumin (A/G = 1,5-2,0 
plazmában) 

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-% 
300 mg-% (szérumban 120-250 

mg-%) 
20-40 mg-% 
3 mu-% (szérumban) 
8-14 mg-% (szérumban) 
500-800 mg-% (szérumban) 

-0,55 C0 -0,58 C0 

7,28-7,40 9 
1,050-1,060 (szérumé 1,02 -

1,032) 
4,4-4,7 (szérumé 1,6-2) 

4,5-5,5 mg-% 
390-425 mg-% 
max. 30 %. albumin-globulin hányau 

dos (A/G) 4 körül 
60-70 mg-% 
max. 5 fehérvérsejt 1 µl-ben 

7,25-7,42 
1,005-1,009 (lumbal-liquor) 
100-200 HtO mm 

Megjegyzések: A táblázat adatai (a *.-gal. jelö_ltek kiv~teléve1) 
Bálint- Hegedüs: IClinikai ,Iaborat.?riumr diagnosztika. II. 
kiadás 1955 e könyv alapjan készultek. . . 

Ahoi ninc~ kŰlön megjegyzés, ott a u?rmál értékek a, teljes 
vérre. vonatkoznak. A vérszéru1n értékei azonosak a verplaz
máéval. 
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'f' 
''"?~\~! 
·~~f Utolsó Szülés Utolsó Sz'illés 

menstruáció körülbelüli menstruáció körülbelüli 

TERHESSÉGI NAPTÁR ·::~; 
első napja na,pja első napja n~pja 

Számítás: Az utolsó menstruá.ció első napjától háro ·:~:t .. 13 20 23 30 

hónapot vi;szaszámolunk. és ehh~z a naphoz h1!\::' 15 22 25 Jú!- 2 

napot hozzaadva megkapJUk a szülés várható i~~.·· 17 24 27 4 
19 26 29 6 

pontját \. 21 28 Okt. 1 8 
23 30 Okt. 3 júl. 10 

Utolsó S;-;ülés Utolsó 
25 Ápr. 1 5 12 

Szülés 27 3 7 14 
menstruáció körülbelüli menstruáció körülbelüli 
első napja 29 5 9 16 

napja első napja napja Júl. 1 7 11 18 
3 9 13 20 

Jan. 1 Okt. 8 23 28 5 11 15 22 
3 10 25 30 7 13 17 24 
5 12 27 Jan. 1 

g 15 19 26 
7 14 29 3 Júl. 11 Ápr. 17 2l 28 
9 16 31 5 13 19 23 30 

11 18 Ápr. l 6 15 21 25 Aug. l 
13 20 3 8 17 23 27 3 
15 22 5 10 19 25 29 5 
17 24 7 12 21 27 31 7 
l9 26 9 14 23 29 Nov. 1 8 
21 28 11 16 25 Máj. 1 3 10 
23 30 l3 18 27 3 7 12 
25 Nov. 1 15 20 29 5 9 14 
27 3 Ápr. 17 jan. 22 31 7 1 16 
29 5 19 24 Aug. 3 10 13 18 
31 7 21 26 5 12 15 20 

Febr. 1 8 23 28 7 14 15 22 
3 10 25 30 9 16 Nov. 17 Aug. 24 
5 12 27 Febr. 1 11 18 19 26 
7 14 29 3 13 20 21 28 
9 16 Máj. l 5 15 22 23 30 

11 18 3 7 17 24 25 Szept. 1 
13 20 5 9 19 26 27 3 
15 22 7 11 2l 28 29 5 
17 24 9 13 23 30 Dec. 1 7 
19 26 11 15 25 Jún. 1 3 9 
2l 28 13 17 27 3 5 ll 

Febr. 23 Nov. 30 15 19 29 5 7 13 
25 Dec. 2 l7 21 31 7 9 15 
27 4 l9 23 Szept. 1 8 11 17 

11-lá.rc. 1 5 21 .25 3 10 13 l9 
3 s 23 27 5 12 l5 2l 
5 10 25 Márc. l 7 14 17 23 
7 12 27 3 

g 16 19 25 
9 14 29 5 11 18 2l 28 
ll 16 31 7 13 20 23 29 
13 l8 Jún. 3 10 15 22 25 Okt. 1 
l5 20 5 12 17 24 27 3 
17 22 7 14 19 26 29 5 
19 24 9 16 21 28 31 7 
21 26 l! ! 18 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI l\IINISZTER 

40/1953. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú ntasilása 
a társadalombiztosítás szoloáltatásaira ionosultak 
részére történő QJ'Ógyszerrendelés szabá"IyÜzásáról 

_A közlekedés- és postaügyi miniszterrel, vaJa.:. 
mint a Szakszervezetek Országos 'fanácsával egyet. 
értésben a következőket rendelem: 

1. §. 

(1) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Köz~ 
pontnál (SzTK), a \Tasutasok Szakszervezeténél 
(VSZ), valamint a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös 
Biztosító Intézetnél (KSZKBI) biztosítottak és 
igényjogosult családtagjaik (a továbbiakban: a 
társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak) 
részére gyógyszert (gyógyszerkülönlegességet, szero~ 
bakteriológiai készítményt), gyógvtápszert kö~ 
tözőszert, gyógyvizet és egyéb gyúgyanyag'ot (a 
továbbiakban: gyógyszer) rendelhetnek: 

1. Az álJami egészségügyi szolgálatnak és a 
vasűt-egészségügyi szolgálatnak a társadalombiz
tosítás szolgáltatásaira jogosultak egészségügyi el
látását (vizsgálaiát, gyógykezelését, felülvizsgála
tát) végző orvosai közül az alább felsorolt orvosok: 

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

rendelőben biztosítottak ellátására szervezett, rend
szeresen, órakerettel működő szakrendelések orvo
sai, ideértve a körzeti gyermekgyógyász és a körzeti 
szüiészszakorvosokat is, 

a gondozóintézeti orvosok: 
a bőr-, ne1nibeteggondozó intézetek orvosai, 
az idegbeteggondozó intézetek orvosai, 
az onkológiai gondozóintézetek orvosai, 
a tbc gondozóintézetek orvosai, 
a terhesgondozó intézetek orvosai, 
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a csecsemő- és gyermekgondozó intézete„ 
sai, ')J'V-o-

az Országos Testnevelés- és Sportegészség 
Intézetben működő szakrendelések orvosai, ·t 

az Országos Munkaegészségügyi Intézetben sz1_ 
yezett szakrendelés orvosai, 

az iskolaszakorvosi rendelőintézetek orvosai, 
az egyetemi, főiskolai szakrendelések orvosai, 
a gyógyítva nevelő iskolák, általános iskolák é~ 

középfokű iskolák kollégiumokban elhelyezett, 
bentlakó tanulóit ellátó internátusi orvosok, 

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

az üzen1i orvosok, 
a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosai; 
b} a felülvizsgáló főorvosok, valamint a MÁV 

igazga~óságok ellenőrző orvosai és ellenőrző fő
orvosai, 

a rendelőintézetek igazgatqi (kórházigazgató, 
rendelőntézeti helyettese), a 1\1-AV rendelőintézetek 
vezető főorvosai, 

e) az állami egészségügyi szolgálat központi 
ellenőrző főorvosai, 

a Közlekedés- és Postaügyi l\1inisztérium I. 
vasúti főosztályának orvosföelőadói, 

a MÁV igazgatósági főorvosok és helyetteseik;* 

2. az 1. pont hatálya alá ne1n tartozó azok az 
orvosok, akiket az Egészségügyi 1\1inisztérium, 
illetőleg a járási, városi, városi (fővárosi) kerületi 
tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osz
tálya (csoportja) - saját kezdeményezésére 
vagy az orvost alkaln1azó szerv előterjesztésére -
a betegellátás érdekében az illetékes társadalom
biztosítási szerv előzetes hozzájárulásával vény
írási joggal felruházott (pl. üdültetetteket ellátó 
orvos stb.); 

3. a társadalombiztosítási szervek orvosai. 
(2) Az (1) bekezdés 1. a), 1. b) és 2. pontja alap

ján vényírási joggal rendelkező, illetőleg azzal fel-

*Lásd még 37/1962. (Eü. K. 16.) Eü. l\L számű utasítást 
(307. oldalon). 
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ruházott orvosokról a járási, ·v.á1:osi,. váro,si _(fő~·::_:-_: i 
városi) kerületí t~nács végreha_Jto b1,;;ottsaga_n~k:„. 
egészségügyi osztalya, (c~opor_tJa) nyilv~ntarlast-. 
vezet és minden változasrol a _tarsad~lomb1z.~ositási 
szerv területileg illetékes helyi sze_rvet (alkozpont~ 
ját, kirendeltségét) nyolc napon belül értesíti. 

keS társadalombiztosítási szerv vonatkozásában 
Jllinden igényjogosultra kiterjed. 

(4) A (2) bokezdésben felsorolt esetekben az 
orvos köteles a vényen a rendelés jogalapját rövi
den feltüntetni. 

(5) Gyógyintézeti ápolás alatt álló igényjogo
sultak ré3zére a társadalombiztosítás szolgáltatá
saira jogosultak részére rendszeresített· véilyűrla
pon gyógyszer nem rendelhető. Fekvőbeteg-gyógy
intézeti orvos, ha valamely egyéb címen vényírási 
joggal rendelkezik, a társadalombiztosítás szolgál
tatásaira jogosultak részére rendszeresített vény
űrlapon csak abban a működési körében (pl. ren
delőinlézeli szakorvosi, üzemi orvosi működése 

2. §. 

(1) Az 1. § (1) bekezdésébek 1. a), 1. b) és 2. 
pontjában emlílett orvosok a társadalombiztosítás 
szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített 
vényűrlapon (11. §) - az életveszély és a halasz
tást nem tűrő sürgős szükség, vala1nint a kötele$ 
elsősegélynyújtás eseteit, továbbá a jelen § (2) be~ 
kezdésében említett eseteket kivéve - csak az 
ellátásukba tartozó, illetőleg az ellátásukba utalt 
igényjogosultak részére rendelhetnek gyógyszert 
(pl. üzemi orvos csak az üzemben dolgozó biztoSi
tottak részére rendelhet gyógyszert, családtagok 
részére nem; bölcsődei orvos csak a bölcgődéberi 
gondozott gyermekeknek írhat vényt stb.). 

(2) Az (1) bekezdésben említett orvos az ellátá
sába tartozó, illetőleg az ellálásába utalt igény
jogosultakon felül gyógyszert rendelhet: 

a) az éjjeli és munkaszünnapi orvosi ügyeletes 
szolgálat idején általa ellátott igényjogosultak
nak, 

b) a más orvos ellátásába tartozó (utalt) igény
jogosult részére az illetékes orvos igazolható távol-_ 
léte esetében, 

e) sürgős szükség esetében olyan igényjogosult 
részére, akit szaktanácskozás keretében látott el, 

d) a házastársa, mind a saját, mind a házastársa 
szülei és nagyszülei, a testvéreik, a gyermekeik,_ 
valamint az alkalmazottaik és a háztartásukban 
élők részére, ha a társadalombiztosítás szolgáltatá-: 
saira jogosultak, 

e) állandó lakóhelyére teldntet nélkül annak a 
14. életévét be nem töltött igényjogosult gyermek
nek, aki a szülők munkaideje alatt az orvos műkö
dési területén lakó gondviselőnél tartózkodik. 

(3) Az 1. § (1) bekezdésének 1. e) és 3. pontjában 
említett orvosok vényírási jogosultsága az illeté-
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' l{örében) rendelhet gyógyszert, amellyel kapcsolat
ban a vényírási jogosultsága fennáll. 

3. §. 

(1) A gyógyszerrcndtlés előtt az orvos köteles 
a betegnek a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
,raló jogosultságát ellenőrizni. 

(2) társadalombiztosítás szolgáltatásaira való 
jogosultságot a társadalombiztosításra vonatkozó 
jogszabályok értelmében a jelen utasítás mellék

- Ielében megjelölt igazolvánnyal kell igazolni. 
Az 1/1954. (!. 9.) M. T. számú rendelettel rendsze

'· resítetl „Személyi igazolvány" a társadalombiztosí
, tás szolgáltatásaira való jogosultság igazolására 

ne1n fogadható el. 

i A társadalombiztositds szol gáltatásaiI'a jogosultak 
részére rendelhető gyógyszerek 

4. §. 

• (1) Az érvényben levő Magyar Gyógyszer
! könyvbe felvett hivatalos gyógyszerek, valamint 
.\· az Egészségügyi Minisztérium által kiadott „Szab
, ványos Vényminták Gyűjteményé"-be (Formulae 
Normalesbe) felvett mintaszerűleg rendelhet gyógy
szerek - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés 
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figyelembevételével - a társadalombiztosítás szol~ 
gáltatásaira jogosultak részére szabadon rendelhe:
tők. 

(2} Az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyvbe· 
felvett hivalalos gyógyszerek k-özül azoknak a 
gyógyszereknek rendelésére, amelyek mint törzs
könyvezett gyógyszerkülönlegességek is forgalom„ 
ban vannak (pl. Glanducorpin stb.), az Egészség
ügyi Minisztérium által kiadott „ Tájékoztató a 
gyógyszerkészítmények rendelésére'' című kiad
ványban (pótlásában) a gyógyszerkészítmény neve 
mellett levő „l\.fegjegyzések" rovatban megadott 
rendelkezés az irányadó. 

5. §. 

.(1) A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére" című kiadványban (a továbbiakban 
Tájékoztató) és pótlásába felvett be!- és külföldi 
gyógyszerkészítményeknek, valamint a szerobakte
riológiai készítményeknek, a hazai természetes 
keserű- és gyógyvizeknek, a kötözőszereknek és a 
ragtapaszoknak a társadalombiztosítás szolgál
tatásaira jogosultak részére történő rendelésére a 
Tájékoztatóban (pótlásában) az egyes gyógyszer
készítmények (szerobaktcriológiai készítmények 
stb.) neve mellett levő „MegjegyzésekH rovatban 
megadott rendelkezés az irányadó. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnek 
megfelelően a Tájékoztatóba (pótlásába) felvett 
bel- vagy külföldi gyógyszerkészítmény (szero
bakteriológiai készítmény stb.), amelynek neve 
n1ellett levő „l\!Icgjegyzések" rovatban az „SzTK 
terhére szabadon rendelhető" szöveg van feltün
tetve, bármelyik társadalombiztosítási szervhez 
tartozó biztosított (igényjogosult családtag) részére 
szabadon rendelhető. Az a gyógyszerkészítmény 
pedig, amel:,.rnek rendelését a Tájékoztatónak (pót~ 
lásának) „Mcgjegyzésn rovatában megadott ren~ 
delkezés feltételhez köti, a társadalombiztosítáS 
szolgáltatásaira jogosultak részére csak az ott meg-
határozott rendelkezés szerint rendelhető. · 1 

(5) Azt a gyógyszerkészítményt, amelynek ren~ : 
delését külön jogszabály szabályozza, csak a .vonat-
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koz6 jogszabályban fogíaít rcndelkezes szerint 
szabad a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogo
sultak részére rendelni. 

Térítésmentesen rendelendő gyógyszerek 

6. §. 

Térítésmentes kiszolgáltatásra jogosító vény
űrlapon (11. §) kell rendelni: 

a) az üzemi baleseti sérült, valamint a 67 /1958. 
(XII. 24.) Korm. számú rendelet II. számú mellék
letében (lásd: l\:íagyar Közlöny 1958. év, 115. sz.) 
felsorolt foglalkozási megbetegedésben szenvedő 
biztosított részére inindazokat a gyógyszereket 
(kötözőszcrckct, gyógyvizeket), amelyekre üzemi 
balesetével, illetőleg foglalkozási n1egbetegedésé
vel összefüggő betegsége miatt van szüksége, 

b) minden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet) 
biztosításra kötelezett ipari tanuló részére, 

e) minden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet 
a Belügyminisztérium fegyveres testületeinek soro
zott állományú tagjai (sorkatonák, sortiszthelyet
tesek) részére, 

d) bármely igényjogosult részére nemibetegség 
gyógykezeléséhez szükséges alábbi gyógyszereket: 

J\1:edobis, 
Intrajod, 
Penicillin, 
Szulfonamid készítmények (gonorrhoea esetén), 
Chlorocid, 

ha valamely ok- miatt nem a „pro ambulantia" 
szerekből történik a kiszolgáltatásuk, 

e) bármely igényjogosult részére az anya- és 
csecsemővédelem hatékonyabbá téLcle érdekében 
szükséges alábbi gyógyszereket, gyógytápszereket: 

D-vitamin készílmények, 
Szulfonamid készítmények csecsemők bélhurut-

jánál, 
Adapta, 
Lactorizan, 
Maltiron 
szülészeti egységcsomag, 
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f) bármely igényjogosult részére az alábbi 
különleges gyógyszereket: 

Chlorocid-drazsé, 
Chlurocid-drazsé gyermekeknek, 
Chlorocid-szirup~ 
Diphlheria-serum, 
Tetanus-serum 
Tetanus anato~in sérült személy részére, 

i! lnsulin csak diabetes mellitus esetében, 
Bucarban, Oradian csak diabetes mellitus eseté

ben, 
Iletandrol, Androral csak emlőrákból eredő, 

meglevő csonláttétel esetében, 
g) azokat a gyógyszereket, amelyeket egyéb 

jogszabályok értelmében térítésmentesen kell ki
szolgáltatni. 

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak, 
részére vényen nem rendelhető gyógyszerek és egyéb 

gyógyanyagok 

7. §. 

(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogó
sultak részére vényen nem rendelhetők: 

a) a „pro ambulantia" szerek (lásd a jelen § 
(4) bek.), · 

b) azok a gyógyszerek, amelyeknél a „Tájékoz
tató a gyógyszerkészítmények rendelésére című 
kiadványnak (pótlásának) „MegJ·egyzések" ro\ratá
ban „SzTK terhére nem rende hető" szöveg van 
feltüntetve, valamint azok a gyógyszerek, an1elyek 
külön jogszabály értelmében a társadalombizJosi
tás szolgáltatásaira jogosultak részére vényen nem 
rendelhetők, 

ej spiritus vini concentralus, concentratissimus 
v. dilutus más gyógyító szer hozzáadása nélkül, 
továbbá kozme-Likumok (bőrápoló krémek, napolaj, 
hajápoló szerek, fogpor, fogkrém, szájvíz 'stb.), 
valamint gyógyszappanok, gyógyborok, konyak, 
fogamzást gátló szerek és aphrodisiacumok. 

(2) Ostya általában csak chinin tartalmú gyógy
szerekhez rendelhető; a rendelt gyógyszerrel 
együtt egy vényűrlapon kell felírni. 
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(3) .fzjavitók által~ban csak 12 éven aluli g~rer
mekeknek rendelhetok. Por eloszthatósága celjá
ból áiLalában ~dagonként legfeljebb 30 cg cukrot 
szabad rendelni. , 

(4) Az (1) bel{ez:~es_ben foglalt rende~~e,~és alkal
mazása szemponLJábol „pro an1buh:..nt.1a szernek 
kell tekinteni: 

aj azt a gyógyanyagot, laboratóriumi reagenst 
és rönlgcn-konlrasztanyago~ (::1- .~ilos.pekt kivét.elé
vel), an1elye;t a, sr;akrendeles,_ korzet1 „orvos:-=·St~. a 
beteg vizsgalatanal az orvosi rendeloben fel11asz-

' J 
na b) azt a fertőtleniLő szert, . k~~özőszert, , ra~· 
tapaszt, sebvarróanyagot, . s:b1!-1ntopoF~' ke11őc_~ot 
és az altatáshoz vagy helyi erzestele111t.e~hez szu~
séges azt a gyógyszert, amel:;:e~ a szal-i:rend~ les, 
körzeti orvos sLb. a beteg kezelesehez a rendelob~n 
a saját1nindennapos szakmai gyakorlatában haszn~l, 

e) azt az injekciós készitroényt :.agy . egyeb 
gvógyszert, a1nelyet a szakrendele:s, korzet1 o_rvos 
stb. a saját mindennapos sz~km?-1, g,yal{?rlatába? 
a rendelőben a beteg azonnali ellatasara felhasznal 
(ha ezt a gyógysz,ert a szakrendelés, l{Örzeti o~vo~ 
stb. kúraszerűleg tovább is alkalmazz~,, a további 
lcezeléshez szükséges gyógyszer1nenny1s~get a be-
teg nevére kiállított vényen kell rendelni), .. 

dj azt az injekciós ,k~szí~ményt,. ~I?e~ye~ a kor~ 
zeti orvos a beteg lakasan eletmcnl.es1 celb_ol, vag-)· 
sürgős szül{ségből felhasznál. , (Af!1~~1n~:1b~n e.z 
utóbbi célra a i{örzeti orvos „taska]a reszere, ki
utalt készlet nem bizonyul elegendőnek, ez a g-yogy
szer kivételesen a beteg részére kiállított venyen 
rendelhető.) ~ 

(5) A (4) bekezdésben foglalt„rendelkczesek i;ei,n 
érintik az üzemi orvosi rendelok gyogyszerellatá
sára vonatkozó jogszabályok hatályát. 

(G) A ncpfbetegsége~ (syphilis. és gonorrho~a) 
g-yógykezelesehez szukseges pen~cilhn, rc:nd~lé~e~e 
a 8300-2/1953. (Eü. K. 5.) Eü., lvl. szam,\1, urn"Itas 
(lá"d az Egészségügyi jogszabalyok gyuJtemenye 
1r."' kötetének 5G2. oldalán), a penicillin-kezelésre 
nem gyógyuló, szövődmé_ny_es gon'?rrh~eának s~r~~
toroycinnel va~y chl~roc1dual V8;~0 gyog~ke~ele_scr,e 
pedig a 22/19,07: (Eu. K. 11.) Eu.NL s~amu utas1-
tás r;:;ndelkezese1 az iranyadok (lasd 366. oldal). 
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A gyógyszerrendelés álfaldnos Írányelvei 

8. §. 

(1) A gyógyszeres kezelés alapkövetelménye a 
hatásos, ésszerű és gazdaságos gyógyszerrendelés 

(2) Meliő.zni kell valamely gyógyszernek a tudo: 
manyosan altalanosan elfogadott indikációs terüle
tei: ,k;ívüli ~~kalmazását. Kerülni kell a polyprag
~a.z!at, a~ osszetételben vagy hatásban inkompa
t1,b1}1s &yogyszerek együttrendelését, azonos ha
ta~u gyogyszerek, f?le~leges kombinációját. Ez ter
meszetesen nem erint1 a helyes synergizrnus elvét 

(3) A beteg állapotában beálló változás gyak: 
ran a gyógyszeres kezelés megváltoztatását is 
szükségessé teszi. Ezért egyszerre csak olyan 
me_nnyis~~ű ~yógy,szerl éss~erű rendelni, amelyet a 
beteg elorelathatoan valoban felhasznál. Egyes 
gró~ys~er~éleségek - pl. infusu1nok - romlékony
sagara Is figyelemmel kell lenni. Ennek megfelelően 
a 

a). a gJ;ógyszerekből heveny megbetegedés eseté
ben. al~alab!'ln 2-3 napra, idült betegség esetében 
pedig ;;tllalában 10 napra elegendő gyógyszer ren
delheto; 

b) a bontható gyógyszerkülönlegességeket a va
lósagos . ~zükségletnek megfelelő darabszámban 
(m~nnyisegben) kell rendelni. Eredeti gyári csoma
golasban („scat. orig." stb.) csak akkor rendelhető 
ha a gyógykezeléshez előreláthatóan ez a telje~ 
mennyiség szükséges; 

e) , a szükséges gyógyszert a leggazdaságosabb 
for~naban kc~l ~endelni, több egyformán megfelelő 
gyogyszer kozul a kevesbé költséges gyógyszert 
kel.l megválasztani, de a takarékosság nem mehet a 
gyogykezelés hatásosságának rovására· 

d) minden esetben csak forgalomban' levő való
ban beszerezhető gyógyszert szabad rendeln'i · 

e) gyógyszert indokolt szükség nélkül cs~pán 
azért, hogy alkalomadtán készenlétben legyen, 
nem szabad rendelni; 
,f) a $YógyításI;o~ szükséges gyógyszer minősé

g~nek ~s, ny.ennJ:Isegének megválasztása nem a 
laikus a1anlasok altal befolyásolt beteg, hanem az 
orvos feladata. 
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9. §. 

(1) Az orvos a társadalombiztosítás szolgálta
tásaira jogosult betegnek vizsgálat nélkül gyógy
szert nem rendelhet. A más orvos által rendelt 
gyógyszert az illetékes orvos csak abban az esetben 
írhatja át a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultak részére rendszeresített vény.űrlapra, ha 
a felírt gyógyszer alkalmazásának szükségességét 
maga is megállapította. 

(2) Az orvos köteles a társadalombiztosítás szol
aáltatásaira jogosult részére rendelt gyógyszer ne
~ét és a gyógyszer rendelt mennyiségét a betcg
naplóba (kartotéklapra) röviden bejegyezni. A to
vábbi gyógyszerrendelésnél az előzőleg rendelt 
gyógyszer mennyiségét figyelembe kell venni. Ha a 
beteget előzőleg már más orvos gyógyszerellátás
ban részesítette, a további gyógyszerrendelésnél 
ennek a körülménynek figyelembevételével kell el
járni. 

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeteknek a kibocsá
tott igényjogosult betegek részére adott zárójelen
tésben minden esetben isn1ertetniök kell, hogy a 
gyógyinlézelben mely gyógyszerrel (gyógyszerek
kel) értek el a betegnél eredményt. I-Ia valamely 
különleges gyógyszer (pl. Insulin) további kórházon 
kívüli alkalmazását a hatályos rendelkezések a kór
háznak (klinikának) a zárójelentésben feltüntetett 
konkrét javaslatától teszik függővé, a zárójelentés 
megfelelő rovatában az alkalmazandó gyógyszert 
és napi adagját is meg kell jelölni. 

10. §. 

(1) I-Zötözőszer és ragtapasz vénnyel általában 
csak abban az esetben rendelhető, ha az igény
jogosultat sürgős szükség esetében sebészeti cl
látá;;ban kell részesíteni és a szükséges kötözőszer, 
illetőleg ragtapasz egyéb módon nem biztosítható, 
vagy ha az igényjogosult nagy mennyiségű kötöző
szert igénvlő, huzamosabb időn át szükséges kötö
zését a köI'zeti orvos vagy a beteg saját maga látja 
el (pl. anus praeternaturalis, tbc-s csontsipoly). 
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(2) Gyógytápszer csak csecsemők és gvermekek 
részére, részükre is kizárólag táplálkozási' zavaraik 
msgszüntetésére rendelhető. A rendelésre a 
3180/89-2/1951. (Népeg. 12.) Eü. M. számú utasí
tás (lásd az 336. oldalon) rendelkezései az irány
adók. 

A_ vények kidllífásának szabályai 

11. §. 

(1) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási KöZ
pontnál (SzTI{) és a Kisipari Szövetkezeti Kölcsö
nös Biztosító Intézetnél (KSZKBI) biztosítottak 
és igényjogosull családtagjaik részére a gyógyszert 
az erre a célra rendszeresített vényűrlapon kell ren
delni. Azt a gyógyszerl, amelyért a biztosított 
(családtag) térítést fizet, a vényűrlapnak az 
„SzTK térítésköteles vény" feliratú oldalán, azt 
a gyógyszert pedig, amelyet térílésmentesen kell 
kiszolgáltatni, a vényűrlspnak az „SzTK térítés-
1nentcs vény" feliratú oldalán kell felírni. Ugyan
azon a vényűrlapon csak térítés ellenében vagy 
csak térítésmentesen kiszolgáltatható gyógyszer 
rendelhető. A vényt általában - a kábítószerek 
kivételével - egy példányban (másolat nélkül) 
kell kiállítani. 

(2) A Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) igény
jogosulLjai részére a gyógyszert az erre a célra 
rendszeresi:tett „\'ényfüzet"-ben, illetőleg vény
űrlapon kell rendelni. 

(3) Ha az előírt (rendszeresített) vényürlap el
háríthatatlan okból nem áll rendelkezésre, az orvos 
a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult 
részére kivételesen előrenyomtatott vagy az orvos 
állal magakészített magánvényűrlapon is rendelhet 
gyógyszert. Ilyen esetben is azonban az orvos a 
vényt a 12. §-ban foglaltaknak megfelelően köteles 
kiállítani és ezenfelül meg kell je Iólni azt a társa
dalomhi7.tosítási szervet, amelyhez a biztosított 
(családtag) to=irtozik. Olyan gyógyszer rendelése 
esetében, amelyet térítésmentesen kel1 kiszolgál
tatni, az orvosnak a vényürlapra a „térítésmentes'~ 
szót is rá kell vezetnie és ezt a feljegyzést k_ülön 

294 

aláírásával és hivatalos orvosi bélyegzőjének 1 
nyomatával meg kell erősítenie. e-

(4) Egy vényűrl~pon állaláb,an csal,< egy gyógy
szerféleség rendelese célszeru., ~{1velelesen egy 
vényűrlapon két gyógyszerféle~cg is, r~ndelhető, de 
csalt abban az esetben, ha a ve!1yt 1ro orvos bizto
san tudja,, hogy ~indkét gyogysze~; r9yidejűleg 
minden gyogyszertarb~ll besze~.c~he10_, l2,g:y::nazon 
a vényűrlapon egy gyogyszerkulo~;l('ge?s~g es egy 
magisztrális gyóg\rszer is rendelhcto. Ch!n1nt tartal
mazó porokhoz szükséges ostya, vah!m1nt a szem
cseppentő, a szemkenőrshö~.szolgáló, üv\gpálca a h~)z
zátartozó gyógyszerrel egyutt, t<!vabba az Insuhn
ltezelésre szoruló cukorbetegek es az asthma bron
chiale betegségben szenv~dők ré~~ére az iyijr~riós 
tű a benzinnel és a vattaval egyutt egy venyurla
pon rendelhető. 

12. §. 

(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogo
sultak részére írt vényeken az orvos köteles fel
tüntetni: 

a) a biztosított nevét, 
b) a biztosított lakcímét (város, község, utca, 

házszám), 
e) a biztosított munkáltatójának nevét, vagy 

inunkáltatói törzsszámát, 
d) azt, hogy a g>:ógyszert a biz\osított .vagy me!;Y 

igényjogosult csaladtagja (felesege, milyen idos 
gyermeke, egyéb családtagja) részére rendelte, 

e) a rendelés keltét (a hónap nevét nem római 
számmal, hanem betűkkel kiírva), 

f) a rendelt gyógyszer nevét és mennyiségét. 
(2) Az orvos köteles a vényt aláírásával és ~iv::

talos orvosi bélyegzőjének lenyomatával ellatni. 
Ha a vényen változtatást, javítást eszközöl, köte
les azt kéz.jegyével és bélyegzőjének újabb lenyoma
tával külön igazolni. 

(3) Ha a gyógyszert térítésmentes kiszolgálta
tásra jogosító vényűrlapon kell rendelni ,(0. §), 
a vényűrlapon az (1) bekezdésben meghalarozott 
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adatokon felül minden esetben fel kell tüntetni a. 
kiszolgáltatás téríiésmentességének indokát is (pl 
üzemi baleset, ipari tanuló). · 

14. §. 

, ~(ábítószere_knek és. kábítószert tartalmazó 
gyogyszerelu1ek, valamint azoknak a gyógyszerek
n:k rei:delé~e, ese~.é~en,. amely~knek ren~elését és 
k1szolgaltatasat kulon JOgszabalyok szabalyozzák 
a vényt a vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
szerint kell kiállítani. 

15. §. 

(1) A vényt tintával vagy tintairónnal, jól olvas
ható írással, szabályszerűen, a jelen utasítás ren
delkezéseinek megfelelően kell megírni. A vény
űrlapon a gyógyszer rendelésére vonatkozó szöve
get félre nem érthető módon kell feltüntetni 
A gyógyszerek nevének n1egjelölésére csak azokat 
a rövidítéseket szabad használni, amelyeket az V. 
l\iagyar Gyógyszerkönyv megenged. Ennél rövi
debb alakban a gyógyszer nevét felírni nem sza
bad. A gyógyszerkülönlegességek neve nem rövi
díthető. A társadalombiztosítással kapcsolatos or
~rosi gyakorlatban előrenyomtatott vényszöveget 
altalában nem szabad használni. 

(2) A vényűrlap fejrovatát nem orvos dolgozó is 
kitöltheti. A gyógyszer rendelésére vonatkozó szö
-yeget azonb~.n az orvos sajátkezűleg köteles a vény
urlapon feltuntetni. 

16. §. 

(1) A vényen az adagszámot, darabszámot min
den esetben betűvel és római számmal is ki kell 
írni. [Originális csomagoknál pl. „Phiol. orig. No~ 
unam (I)", magisztrális készítn1ényeknél pl. „dent. 
tal. dos. aequ. No. dccem (X)".] 

(2) A két kereszttel megjelölt, belső használatra 
szánt gyógy.sz~rek rendelése esetében az orvos 
köteles a vényűrlapo,n az adagszámon és a darab-

szá1non felül a keresztes szer mennyiségét is betű
vel és számmal kiírni. 

(3) Ha az orvos egy vagy két kereszttel vagy 
e!tV üres kereszttel megjelölt gyógyszert a Gyógy
s~erkönyvbcn megállapított legnagyobb egyszeri, 
illetőleg napi adagnál nagyobb mennyiségben 
kíván rendelni, köteles a rendelt mennyiséget alá
írásával vagy kézjegyével külön is inegerösiteni. 
Az egy és a két kereszttel, valamint az egy üres 
kereszttel 1negjelölt, belső használatra szánt gyógy
szerek rendelésekor az orvos köteles továbbá a vé
nven a gyógyszer használati módját tüzetesen meg
jelölni. Ilyen esetben használati utasításul „Ren
delet szerint" vagy „Utasítás szerintn inegjelölése
ket használni nem szabad. 

(4) Egy kereszttel, két kereszttel vagy egy üres 
kereszttel n1egjelölt gyógyszernek csecsemő vagy 
14. életévét be nem töllött gyermek részére történő 
rendelése esetében az orvos köteles a vényen a 
beteg életkorát feltüntetni. A gyógyszereknek 
65 évnél idősebb betegek részére történő rendelése 
esetében is célszerű a beteg életkorá11ak feltün
tetése. 

(5) Két kereszttel megjelölt, belső használatra 
szánt gyógyszert poralakban osztatlanul rendelni 
nem szabad. Ha a két kereszttel megjelölt gyógy
szer külső használatra szolgál, a rendelt szer 
tartályát „~1.éreg",- „Halálfej" és „Külsőleg" jel
zéssel kell megjelöltetni. 

17. §. 

(1) Az orvos köteles a társadalombiztosítás 
szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített 
vényűrlapokat és a hivatalos orvosi bélyegzőjét 
gondosan inegőrizni és ügyelni arra, hogy azokkal 
senki visszaélést ne követhessen el. 

(2) A. hivatalos orvosi bélyegző elvesztése (el
tulajdonítása) ese'ében az orvos köteles ezt a 
körülményt felettes hatóságának haladéktalanul 
jelenteni. Az elveszett orvosi bélyegzőt érvény
tel~níteni kell. Az érvénytelenítést az Egészségügyi 
Közlönyben közZé kell tenni. 
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llfü, 
Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések 

i'-Jm! ll ;ui 

fl!ffü' A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak (1) A2 alábbi (2)-~~; !~kezdésekben felsorolt 
'.l 1 ih~ részére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása gyógyászati segédeszközök - az említett bekezdé-

(3) Az az orvos, a_kinek vényírási joga bármely 
o~~ol megszűnt, ~~te~es hiv~talos oryosi bélyeg~ 
zoJet felettes hatosaganak visszaszolgaltatni. 

!fJ!H'.; sekben foglalt rendelkezések szerint - a gyógy-
lf HII: 18. §. szerekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően 
!H~íÚ vényűrlapon is rendelhetők. 

'r
~. ·.·:.,,.'~µ··_!:_·,,.--' .• ·. A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jog0 _ (2) Csak szakrendelések rendelhetik az alábbi , sultak részére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatását gyógyászati segédeszközöket: 

külön jogszabály szabályozza. (145/1955. (Eü. K Doudenu1n-szonda, 
l~ 12.) Eü. M. számú utasílás 24. §-27. §-ai. • fülfecskendő, 

11~11 ~i:~i'i'.:~~~~ő, 
'

-,1,-ij• .... •,-.: A társadaloémbfztosítás szolgáltatásaira jogosultak katheter-dugó, 
r szere irt vények ellenőrzése 

' 111· ~~~Jl~ér~' 
'l l'·'.· 

19
· §. szemköt6. 

': Y (1) Az SzTK-nál biztosítottak és igényJ·agosult (3) Szakrendelések, körzeti orvosok és üzemi 
'.
1 
h csaladtagjaik részére írt vények rendszeres ellen- orvosok rendelhetik a következő gyógyászati .

1
.d őrzését az SzTK vényellenőrző orvosai (a továb- segédeszközöket: 

~: 'if biakban: vényellenőrző orvos) végzik. üvegből készült belégző készülék asthmás beteg ; ~lf (2) ~ vényelle~őrző orvosok a vényeket a jelen részére, 
; ·11 utasllasnak a gyogyszerrendelésre von::itkozó ren- heretartó (1-9 számig) 
! .f delkezései megtartása szempontjából ellenőrzik. kankófccskendő, 

ti , (~) Ha ~ vényellenőrző, 9rvos a vények ellen- mellszívó üvegharang, 

l
i őrz~se so~~n a J~lcn utas1tas v~greh::ijtása tekin"'. t" 

' i i- teteben h1anyossagot vagy sza_balvtalans.ágot ész- szemcseppen o, 
' , ·.'.,i l l s TI{ ·n t -1 h 1 . ~ , . , szeme eset, e •. az z 1 e e {es e y1 szerve utJan értesíti szemkenőcshöz üvegpálca. 

'!,:_~ erről a felülvizsgálatilag illetékes rendelőintézet 
igazgatóját (kórházigazgató rendelőintézeti helyet- (4) Az ideál pólya gyógvászati segédeszközt 

(j tesét). olyan helységekben lakók résZére, ahol szakrende-
; Íl (4) A rendelőintézeti igazgató köteles a kifogásolt lés működik, csak a szakrendelés, egyéb helyeken 

:~~.! ~ógys~errendelést megvizsgálni, illetőleg 111egvizs- lakók részére a körzeti orvos is rendelheti. •1[! galtatn1„, ado!t eset~e!1 a vényt ki~llí,tó orvost (5) Insulin-kezelésre szoruló cukorbeteg, vala-
; '.,l megfeleloen k1oktatn1 es a helves eljaras követé- mint asthma bronchiale megbetegedésben szen-

sére utasítani. Ismételt vag;,r súl\ros szabály- vedő igényjogosult részére - amennyiben a 
- 1 talanság elkövetése ese1éhen ~ előtei-jesziést tesz befecskendezést a beteg maga végzi - Rccord-
~ .

1
1 a fcgyeln;ii ~ljárás megindítására. A fegyelmi eljárás fecskendő, fecskendőtartó parafadugós üveg-hen-

,j~ 
1 

lefolytatasara az orvost alkalmazó szerv illetékes. ger ~s injekciós tű rendelhető. Az említett gyógyá-
;t1,1i;l'!.l (5) A bejelentett szabálytalanság kivizsgálásának szat1 segédeszközöket az insulin-keze.lésre szoruló 

~i eredményéről és a tett intézkedésről értesíteni kell ~ukor?e~eg ré~zére az insulinellátást engedélyező '. itJl az SzTK illetékes helyi szervét. es nyilvantarto orvos, az asthma bronchiale meg-

~llllll2l9l3llllllllllllllllllllllllÍl11illllllllllllllllllllli"i"'l' i11bletlelgleldléslblelnlllszlelnlvleldlől11.glélnlyljolglolslulltlllrléslzlérlelilple21:1i:liliiíiíii 



11'' 
Jij •felléklet a 40/1958. (EÜ. K. 19) EÜ. M. számd az, igé,nyjogosult lakóh,elye szerint illetékes bélll J' utasításhoz 

gyogyaszati szakrendelcs rendelheti. -„~:~~ 
(6) A jelen § (2)-(5) bekezdéseiben felsoroltf' 

gyógyászati segédeszközöket előzetes jogosítás n4Il!'.i 
kül közforgalmú gyógyszertárak is kiszolgáltat;;:if;i 
hatják. ·' 

,A.z orvosi g~'ÓQ~'kezelésl'e és a fij'Ógyszere-llátásra 
,,aló jogosultság igazolására szolgáló okmán~'Ok 

21. §. I. SZTJ{ igényjogosultak 

it honvédszc1nélyek és igényjogosult család,:::>-! 1 a) A munkaviszonyban 
t.~agj_aik (ho.zzátartozói_k) _rész, é.r.e a_z. á_lla.,mi cg. észség;.-~.<.i álló. és munkaviszonyuk alap-

g l 1 t 1 t t ·án betegség esetére biztosí-u yr szo ga a orvo5a1 reszero or eno gyogyszet±iT fott d?lgozók (ipar~, keres-
rendelésre a 32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. 1\1. száműt~: i:edel~, t~ellem1 oo~gi;izók, 
utasítás rendelkezései az irányadók (lásd ~24'di:- háZfelögyclok, háztarti;is1 .al-
oldalon). - --~---; I;.almazottak stb.), tovabba 

az ipari (műszaki, kereske

22, §. :.0(- delmi, mezőgazdasági) tanu
lók, valamint 

A jelen utasítás az 1958. évi október hó 1. nap'~:;-: 
ján lép hatályba; egyidejűleg a társadalombiztosi~
tás terhére történő gyógyszerrendelés és gyógyszer„{ 
kiszolgállatás szabályzásárol szóló 145/1955. (Eif:.' 
K. 12.) Eü. l\il. számú utastás 1-23. §-ai és 28-aa~ 
§-ai az Insulin és az Androfortelnevezésű gyógyszer~·:; 
készítményeknek térítésmentes kiszolgáltatásár-óI:
szóló 8300-14/1953. (Eü. K 17.) Eü. lvL szánl!Í 
utasítás, a Redergam elnevezésű gyógyszerkülön
legességnek a társadalo1nbiztosítási szervek ter
hére történő rendeléséről szóló 8300-19/1953,. 
(Eü. I{. 23.) Eü. l\1. számú utasítás és az ennek, 
módosítása tárgyában kiadott 161/1950. (Eü. R, 
18.) Eü. 1\1. számú utasítás, a penicillintartahnú 
gyógyszerkészítmények rendelésének, kiszolgálta
tásának és alkalmazásának szabályozásáról szóló 
83f\0-11/1954 (Eü. K. 13.) Eü. M. számú utasítás 
Threomycin rendelésének és kiszolgáltatásána~ 
szabályozásáról szóló 8360-17/1954, (Eü. K. 24.) 
Eü. l\IL :z~rnú 1;1tasítás, .. a .. Rheopy,rin és a Raus~dy}-:
elncvezesu gyogyszerkulonlcgessegeknek a tarsa,..: 
dalombiztosítás terhére történő rendeléséről szóló' 
32/1957. (Eü. K. 15.) Eü. l\IL számú utasítás, valá..: 
inint a közforgalmú és az intézeti gyógyszertárak 
működésének szabályozásáról szóló 83CT0~2/1954.
(Eű. K. 5.) Eű. M. számú utasítás 12. §-nak .a 
jelen utasítással ellentétes rendelkezése hatályát 
·veszti. 
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az állami mezőgazdasági 
nzemek műszaki, ad1ninisztra
tiV és kisegítő állománycso
portba tartozó dolgozói, a 
munkás állománycsoportba 
tartozó dolgozók közül az 
ipari munkások, a traktor-, 
kombájn-, vontató- és gép
kocsivezetők, úgyszintén az 
állandó dolgozók az igény
jogosultságukat 

b) A táppénzes áll01nány
ban levő dolgozók az igény
jogosultságukat 

e) Az a) és b) .pontokban 
: említett dolgozók családtagjai 
; az igényjogosultságukat 

2. A mezőgazdasági bizto-
s[tottak, nevezetesen: a mező
gazdaság és az ezzel rokon
termelési ágakban munka
;iszonyban álló gazdasági dol-
gozók közül az 1. pontban 
nem említett dolgozók, to
vábbá a kizárólag kézi erővel 
;égzett talajjavító munkála
toknál foglalkoztatott dolgo
zók, valainint a fakitermelés 
színhelyén és a rakodón kézi 
erővel fafaragást végző dol
gozói{, űgyszintén a szakképe
s!tés nélküli kertészeti dol
gozók és az említett dolgozók 
családtagjai az igényjogosult
ságukat 

az állandó üzemi (hivatali) 
igazolványukkal, ennek hiá
nyában a munkáltató által 
ki'illított, időJ{özönként érvé
nyesített „Biztosítási igazol
vány"-n~:al igazolják. _.\zok, 
akik I\IAV arcképes igazol
vánnyal rendelkeznek, az 
igényjogosultságukat ezzel is 
igazolhatjá...lt. 

„Bcteg,;égi igazolvány"-
nyal (táppénzes kön:y-vecské
vel) igazolják. 

a munkáltató által kiáliitoli 
családtagi „Biztositási igazol
vány" -nyal igazolják. 

az SzTK helyi szerv (tanács 
végrehajtó bizottsága) által 
kiállított „11ezőgazdasági biz
tosítási igazolvány"-nyal fs 
bélyeglappal, az állami gazda
ságokban (erdőgazdaságok
ban) dolgozók és családtagjaik 
a munkaviszony fennállása 
alatt a munkáltató últal ki
állított beteglappal igazolják, 
a munkaviszony megszűnése 
után pedig „:Mezőgazdasági 
biztosítási igazolvány"-nyal és 
bélyeglappal. 
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3. A hetegseg esetére bizto
sított tanulók (az általános 
iskolák és középfokú iskolák 
állami gyermekotthonokban, 
illetiíleg di<ikotthonokban el
helyezett - bentla!ló tanu
lói, az állami ápolónőképző, 
gyennckgondozónő képző, szü
lésznöképző isl<olák és az 
állami védönőképző intézet 
növendékei, az egyete1ni és 
főiskolai hallgatók stb.) 

Az Irodalmi Alap, a i{épző
művészeti Alap, a Zenei Alap, 
a képz6múvészeti és az ipar
miívészeti alkotó közösségek, 
valainint az ügyvédi, a föld
mérő munkaközösségek tagjai 
és családtagjaik 

a betegség esetére biztosí
tott lelkészek és egyházi 
személyek az egyházi elöljáró 
által kiállított 

A kandidátus-képzésben ré
szesülő személy (aspiráns) 
igenyjogosultságát 

A kandidátus-képzésben ré
szesülő személy (aspiráns) 
családtagjai igényjogosultsá
guk igazolására 

4. A nemzeti gondozásban 
részesülő személyek és család
tagjaik az igényjogosultságu
kat 

5. A nyugellátásban része
sülő szeméiyek és családtag
jaik az igényjogosultságukat 

6. Az önkéntesen biztositott 
kisiparosok, háziiparosok, ván
dor iparosok, valamint az 
említett személyek családtag
jai igényjogosultságukat 

7. Az önkéntesen és az ön
kéntes továbbfizetéssel bizto
sítottak és családtagjaik az 
igényjogosultságukat 
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a diákotthon, illetőleg 
iskola által kiállított, le ,u~iá~mb'~~"'~h~~'.~~l ~~~~~ 

--;;dY áJlapodást léte_sített mezügaz
'?!_!x! dn.sági tennelószövetkezctek 
->J:;C ta"iai és családtagjaik az 
,ijf_.; jgéuyjog:osultságukat 

--'--.'.;··.f.':.:.'.::···; 9, aJ A Belügyminisztérium 
fegyveres és rendészeti testü

":N-:0 Jeteinek (rendőrség, határőr-
sé,,. hivatásos tűzoltóság, hi
va'tAsos légoltalmi szervek, 
büntetés végrehajtási szervek 
stb.), valamint a vámörségnek 
és a pénzúgyőrségnek hivatá
sos és továbbszolgáló állo
Jllányú tagjai és polgári alkal
J]19.ZOttai, úgyszintén 

az Alap, alkotóközössé __ -_::,. 
illetőleg 1nunkaközösség áIJi::· 
kiállított, 

„Biztositási 
nyal igazolják 
sultságukat. 

aspiránsi igazolvánnyal, n:_> 
letőleg „l\íunkáltatói igazol~ 
vány"-nyal igazolja. -

„Biztosítási igazolvány" 
szükséges. 

Az. említett igazolványokat 
a Tudományos Minősitő 
Bizottság titkársága, illetőleg 
az a munkáltató állítja ki és 
érvényesíti, ahová az aspi: 
ránst képzésre heosztották. 

a gondozási díjat szíunfejtő 
hivatal által kiállított „Nem~
zcti gondozási igazolvány"~ 
nyal és a legutóbb esedékes 
gondozási díj kifizetését tanú~ 
sitó csekkszelvénnyel igazol
ják. 

az ellátási díjat számfeitő 
hivatal által kiállított „Igény, 
jogosultsági igazolvány''-nyal 
és a legutóbb esedékes ellátási 
díj kifizetését tanúsító csekk- 1 

szelvénnyel igazolják. 
„Önkéntes biztosítási iga~ 

zolvány" -nyal igazolják. 

az SzTK helyi szerve ált:il 
kiállított igazolvánnyal és -a 
legutóbb esedékes járulék be
fizetését igazoló csekkszel~ 
vénnyel igazolják. 

a néphadsereg polgári alkal
mazottai az igényjogosultsá
gulrnt 

b} Az aj pontban említett 
személyek családtagjai az 
igényjogosultságukat 

10. aj „Egészségügyi igény
jogosultsági lap"-pal ellátott: 

aa} honvédszcmélyck, 
bb} honvédszemélyck csa

ládtagjai, 
cc) volt honvédszemélyek, 

dd} volt honvédszemélyek 
családtagjai, 

igényjogosultságukat 

b) A katonai iskolai növen
dékek (hallgatók), a sortiszt
helyettesek, sortisztesek és 
sorkatonák, - tényleges szol
gálatuk tartama alatt, a tarta
lékos állományú tisztek, tiszt
helyettesek, tisztesek és hon
védek, a gyakorlat, kiképzés 
stb. tartama alatt 

ej A néphadseregben tény
leges szolgálatot teljesítő sor
tiszthelyettcsek, sortisztesek 
és sorkatonák, valamint a 
gyakorlatra, kiképzésre be
hívott tartalékos állományű 
tisztek, tiszthelyettesek és 
honvédek családtagjai igény
jogosultságukat 

dJ A e} pontban említett 
honvéd személyek és család
tagjaik a katonai szolgálat 
megszűnése után igényjogo
sultságukat 

a tagok a termelöszövetke· 
zet által kiállított „Beteglap"• 
pal, vagy „l'IIezögazdaságl ter
Inelőszövetkezeti tagkünyv"
vel, családtagjaik p~dig „Be
teglap"-pal igazolják. 

hivatali igazolványukkal, 
vagy ,,Biztosítási igazolvány"
nyal, vagy MÁV arcképes 
igazolvánnyal igazolják. 

„Biztosítási igazolvány''
nyal igazolják. 

nevükre kiállított „Egész
ségügyi igényjogosultsági lap"
pal igazolják. 

katonai igazolványukkal és 
a 32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. 
1':1. sz. utasítás 2. §. 1. 
pontjában említett körülmé
nyek valamelyikének fennállá
sát igazoló irattal (pl. sza
badságolási igazolvány) iga
zolják. 

a munkáltató által kiállított 
„Biztosítási igazolvány"-nyal 
igazolják. I-Ia a honvédsze
mély munkaviszonya meg
szűnt az illetékes katonai 
parancsnokság igazolása is 
szükséges. 

a munkáltató által kiállított 
„Biztosítási igazolvány"-nyal 
és a leszerelési igazolvánnyal 
igazolják. 
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11. a) A :Beiügymintsz
térium fegyveres testületeinek 
sorozott állományú tagjai (sor
tiszthelyettesek, sorkatonák) 
az igényjogosultságukat 

b J Az a) pontban említett 
személyek családtagjai az 
igényjogosultságukat 

12. a) A néphadsereg hiva
tásos és továbbszolgáló állo
mányából, továbbá a Belügy
minisztérium fegyveres és ren
dészeti testületeinek, valamint 
a vámőrségnek és a pénzügy
őrségnek hivatásos és tovább
szolgáló állományából kivált 
(leszerelt, elbocsátott) szemé
lyek az igényjogosullságukat 

b) Az a) pontban említett 
személyek családtagjai az 
igényjogosultságukat 

az egészségügyi könyvecs
kével igazolják, amelynek bo
rító lapján „Sorozott álla-· 
mányű, térítésmentes _vényre' 
jogosult" szavak vannak fel~ 
tüntetve. 

a munkáltató által kiállított 
„Biztosítási ,igazolvány' ,-nyal 
igazolják. lia az említett 
személy munkaviszonya meg
szűnt a parancsnokság igazo
lása is szükséges. 

a honvédség (testület stb.) 
által kiállított „Társadalom
biztosítási igazolvány"-nya} 
igazolják. 

az SzTI{ helyi szerve áltaí 
kiállított „Biztosítási igazol
vány"-nyal igazolják. 

II. VSZ igényjogosultak 

A munkaviszonyban álló 
vasutas dolgozók, űgyszintén 
a nyugellátásban részesülő 
volt vasutas dolgozók, vala
mint az említett személyek 
családtagjai az igényjogosult
ságukat 

„ Társadalombiztosítási tag
sági igazolvány"-nyal igazol
ják. 

Ill. KSZKBI idényjoyosultak 

1. a) A kisipari termelő· 
szövetkezetek tagjai és a 
háziipari termelőszövetkezetek 
közös inűhelyben dolgozó tag
jai az igényjogosultságukat 

b) A háziipari termelő
szövetkezetek bedolgozó tag
jai az igényjogosultságukat 

e) Az a) és b) pontokban 
említett személyek család
tagjai az igényjogosultságukat 

2. A KSZKBI (szövetkezeti) 
nyugdíjasok és családtagjaik 
az igényjogosultságukat 
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„Szövetkezeti tagsági iga~ 
zolvány"-nyal igazolják. 

a szövetkezet által kiállított 
„Biztosítási igazolvány" -nyal 
igazolják. 

a szövetkezet által kiállított 
családtagi „Biztosítási iga. 
zolvány"-nyal igazolják. 

a „Nyugdíjasok betegségi 
igazolványá"-val és a leg~ 
utóbb esedékes ellátási díj ki~ 
fizetését tanúsító csek/0;zel~ 
vénnyel igazolják. 

3. Az önkéntesen biztosított 
kiskereskedők, munkaviszony
ban nem álló hivatásos zene· 
oktatók, táncoktatók, és elő· 
adó tnüvészek, valamint az 
en1lített szen1élyek családtag
jai az igényjogosultságukat 

„Önkéntes biztosítási iga
zolvúny"-nyal igazolják. 

IV. J{ülföldi állwnpolgárok 

Egyes álfa.n1ok átrnenetilcg 
Iliagyarországon tartózkodó 
polgárai hatályban levő szo
ciálpolitikai egyezmények ér
telrnében heveny megbetege
dés és sürgős szükség esetén 
az SzTl-( igényjogosultakra 
érvényes szabályoi;: szerint 
részesülhetnek gyógyszer-ellá
tásban. 

Do!gá1-, csehzlovák, lengyel, 
NDK, román és szovjet Ullain
polgárok útiolonányukkal (út
levél, határátlépési igazol
vány), jugoszláv állampolgá
rok az egyezmény alapján 
rendszeresített magyar
szerb-horvát nyelvű biztosí.
tási igazolvánnyal igazolják 
jogosultságukat. 

Az egészséoü~yi miniszter 41/1962. (Eü. K. 17.) 
Eü. .l\I. számú utu!Sitása a társadalo1nhi.ztosítils 
szoJgúltatásaira jonosullak részére türténö gróffy„ 
szc.rrendelés.re vonatkozó eo~1es :rendelkezések módo ... 

sítúsúról ' 

Egyes gyógyszereknek a társadalon1biztosítás terhére 
történő rendelést' eddig elűzetes főorvosi {rendelőinlézeti igaz
gató-főorvosi) engedélyhez volt kötve. Ennek célja az volt, 
hogy a főorvosok a betegel{ gyógyszeres kezelését \•égző orvosok 
ez irányú rnunkáját szakn1ai sze1npontból ellcnórízzék és segít
sék. Idők folyamán - részben az orvosok szakmaife,ilődésének 
eredményeként - ez az eiőzeles engedélyezés mindinkább 
forműlissá váll és ez idö szerinl n1ár nem felel meg célldlűzésé
nek. Szükségessé vált olyan új rendszer bevezetése, amely a 
beteg részére egyszerűbbé teszi a gyógyuláshoz feltétlenül szük
séges gyógyszer beszerzését, ugyanakkor kihangsűlyozza a 
gyógyszeres kezelést végző orvos egyéni felelősségét. A szóban 
forgó gyógyszerek rendelésének szükségessége szempontjából 
a 8/1959. (XII. 31.) Eü.. I\'1. szán1ú rendelet 8. §-a alapján 
elrendelt dokrnnení.áció biztosítja az orvosok ez irányű tevélrnny
sége utólagos ellenőrzésének lehetőségét. 

Ezért a közlekedés- és postaügyi nüniszlerrel, valamint a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a követ
kezőket rendelen1. 

1. §, 

A társadalmnbiztosítás terhére előzetes főorvosi (rendelő
intézeti igazgató-főorvosi) engedéllyel rendelhető gyógyszerek 
rendeléséhez a jelen ulasítás hatálybalépése napjától kezdődően 
föor\'osi (rendelűintézeti igazgató-főorvosi) engedély nem 
szükséges. 
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2. §. 

(1) A jelen utasítás 1. számú mellékletében foTsoro1t gyógy„ 
szerek rendelése esetén a vényt két példányban kell kiállítani 
A másolati példányra rá kell vezetni a „:'t'Iásolat" jelzést. -~ 
orvos a másolati példányt is ellátja aláírá.sáv&l és orvosi. bélyeg~" 
zőjének lenyo1natával. 

(2) .Másolati példány nélkül a gyógyszertár - életveszély 
esetét kivéve - a gógyszert nem szolgáltalhatja ki. 

3. §. 

(1) A gyógyszertár az összegyűjtött vény-másolatokat 
(SzTK, I'(SzKBI, VSzTO igenyjogosultak vényrnásolatait) 
havonta kétszer, éspedig a hónap 5., illetőleg 20. napjáig a 
gyógyszertár helye szerint területileg illetékes SzTK !lfegyei 
Alközponthoz beküldi, 

(2) A gyógyszer rendelésnek a beküldött vény1násolatok 
alapján történő ellenőrzése a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. f,1, SZárnü 
utasítás 19. §-ában foglaltaknak megfelelően történik. 

4. §. 

(1) Ez az utasítis 1962. évi szeptcruber hó 1. napján lép 
hatályba. 

(2) Egyidejűleg hatályukat vesztik az egyes utasításoknak 
(2. sz. melléklet) azok a rendelkezései, amelyel{ az egyes b'J-'Ógy
szerek rendelését előzetes főorvosi engedélyhez kötötték, Vala
mennyi gyógyszerrendelésre vonatkozó utasítis minden egyéb 
rendelkezése továbbra is érvényben marad. 

1. sz. melléklet a 41/1962. (Eü. K. 17.)" Eü. M. számú uiasításlioz 

Androfort inj., 
Dihydrostreptomycin inj., 
Exacthin inj„ 
Heparin inj., 
Hydrocortison m.ikrokristály inj., 
Prednisolon tabi., 
Rheosolon tabi., 
Strepto1nycin iuj,, 
Streptoplex inj„ 
Syneumar tabi., 
Tetran inj., 
Tetran B drazsé, 
Tetrinfan pulvis, 
Trifavit inj,, 
Vitamin B,% inj„ 300 gainma, 
Vitamin Ba inj., 1000 gamma. 

A 10/1961. (Eü. K. 5.) Eü. J\.f. számú utasítás mellékleteiben 
felsorolt külföldi gyógyszer-különlegességek. (A mellékletben 
„OF" jelzéssel ellátott készítinények továbbra is csak fekvő
beteg gyógyintézet vagy szakrendelés javaslata alapján .-ren
delhetők.) 
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0 számú melléklet a 41/1982. (Eü. K. 17.J Eü. M. számú 
"' utasításhoz 

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére 
„rténÖ !tyógyszerrendelés szabályozásáról szóló 40/1953. 

fE:n. K. 1S):) Eü. 11. számú utasítás 5. §-ának (4) bekezdése és 
13· §ÁaG-Iutarec elne:rezésű gy~gys::erkül~nlege~ségn7H; a társa-

i rnbiztosítás terhere rendeleserol és k~szolgaltatasaról szóló 
da_o 1956. (Eü. I{. 3.) Eü. l\L szán1ú utas1tás, - . 
11 l f Egyes gyógyszerkúl ónle~e~sé~ek re!l<lelés~nek és kisz<;i_lgál

t:isának szabályozásáról szolo 107 /1906. {Eü. K. 16.) Eu. l\'I. 
fll- u utasítás (Streptomycin). 
száIUAz ínsulin rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozá

ól szóló 11/1958. (Eü. K. 5,) Eü. iii. számú utasítás .. 
sár A peroralis antidiabeticumok rendelésének és k1szolgál-

tásának szabályozásáról szóló 12/1958, (Eü. K. 5.) Eü. M. 
fll-áJUŰ utasítás. 
sz A Szabványos Vényminták }V. !'.?:i:fi.i,temél!yénelEJFormulae 
N'ormales IV.) életbeléptetésérol szolo 21 /1909. (Eu. K. 17.) 
f;„ _!VL számó utasítás 1. §-ának (2) bekezdése, 

u. A küHöldről importált gyógyszerkülönlegességek rendelé
séről és kiszolgáltatásáról szóló 10/19131. (Eü. K. 5,) Eü. l\L 

ámll utasítás. 
sz Az Egészségügyi Miniszté:rium ál~al ~i3:!1ott „ T~jékoz~tó 
a gyógyszerkészítmények rendelésére crmu k1advany (pot
!áSa). 

Az enészségügyi miniszter 37 /1962. (!'fi· K. 16.) 
Eü. 1\1. számú utasítása a t.ársadalomb1ztositás ter..
hére történő n~ró!l~'szerrendelést szabályozó 40/1958. 
{Eü. K. 19.) Eü. lU.:. számú utasítás kieuészitése, 

! \'alamint a gyóg~'szerreudelésre joµosult orvosok 
1 bélyegzőhasznáiata tárgyaban 

(Csalt a auógyszerrendelésre jogosult o:uo.~ok körének kiterjesz
tésére vonallwzó resz) 

A 40/1958. (Eü. K. 19,) Eü. J',~. számú u~asít~s hatályba
lépése óta szükségi;;ssé vált a tarsa~a!omb1z.tos~tás terhére 
gyógyszerrendelésre Jogosult orvosok 1.'ore.n~k kiterJesztése.„ 

Ezért a közlekedés- és postaügyr, m1n1szterrel, a belugy
miniszterrel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával é~ a H:is
ipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézettel egyetertésben 

' a következőket rendole1n: 

I. 

A társadalombiztositás terhére gyógyszerrendelésre jogosult 
oruosok körének kiterjesztése 

1. A 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. III. számú utasítás 1. §. (1) 
bekezdése 1. pontjában felsoroltakon felül a társadalomb~zto
sítás terhére gyógyszerrendelésre jogosultftk: . 

a) a fővárosi vezető0 főorvos, a megyei fuorvosok, a megyei 
jogú városi főorvosok és· a fővárosi kerületi főorvosok, 
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f-1 
.. bJ a ;1tf~\·:. egészs~g?gyi ~zgJgálat _vez'."lŐ főoniosa, főorvos I~:', ;·J 

felulv1zsgalo foorvosa1 cs a l\JAV keniletI orvosai, a•<>! 
e; a föiskolák és egyetemek kollégiun1okban elhelyez !!·'._:. 

bentl~kó hal_lgatóit. ellátó internátusi orvosok, a Il'lÁV inte ·. 
nátus1 és gyog~.rház1 orvosok, er. 

dj a f0foglalkozású iskolaorvosok, 

. e) a száz:nál töJ?b <!olgoz~t foglalkoztató fekvőbete : '-' 
gy.og~1ntézet tgazgato.ia altal intézetenként (klinikánkéuf) 
k1Jelolt c.:,0'y~cgy orvos, ·., 

/) a ~{őzlekedés.- és Postaügyi '.\Iiniszlérium I. vasűÍ::_-·- · 
főosztálya altal a vasutasszakszervezet előzetes hozzájárulásáv 11 vényírási joggal [eiruházott orvos. a 

. A: e) és d)_ pontokban _megnevcze~t orvosok a társadalom •. 
h1ztos1tás lerhcre csak az altaluk ellatolt gyer1nel{ek illetőle 
hallgatók rész_?r~ re'.1delhc~i:i-e!{ gyóg~:szert, ':iz intézet' dolgozo.i:i:-J 
részére csak ersoscgely nyuJtasa eseteben. l_, 

Az e; pontban említett orvos csak a gyógyintézet dolgozói< 
és . bentlakó igényjogosult családtagjaik Tészére rendelhet -
gyogyszcrt a társadalon1biztosítas terhére. ' 
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VASUTASOK ORVOSI ELLÁTÁSA 

Az egészségüggi minisz_ler és a közlekedés- és postaiiggi miniszter 
811961. (EU. K. 4.) Eü. 1\1. szdmú egytillcs ulasildsa a Vasutasok 
sZakszervezeténél biztositollaknak es tgényjogosutt családtagjaiknak 

orvosi ellátásról 

A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a 
következőket rendeljük: 

Az igényjogosultak köre 

1. §. 

(1) A jelen utasítás alkalmazása szetnpontjából a Vasutasok) 
Szakszervezeténél {a tovUbbiakban: VSZ) biztosítottaknak 
(a továbbiakban: vasutas) és igényjogosult családtagjaiknak 
azokat a személyeket kell tekinteni, akik a dijtalan állami 
orvosi ellátásra való jogosultságukat a VSZ által kiálHtoU 
állandó vagy ideiglenes - a tárgyévre vagy meghatározol t időre 
érvényesitett - „Társadalombiztosítá.si Tagsági Igazolvány''
nval igazolják. 

" (2) A VSZ-nél biztosítottak és igényjogosult családtagjaik -
ideértve a félszázalékos önkéntes támogatási alap terhére elismert 
családtagokat is - a szolgáltatások igénybevételekor a „Tár
sadalombiztosítási Tagsági Igazolvány'" felmutatásán fe!űl 
sze1uélyazonosságukat személyi igazolvánnyal vagy :MA V 
arclc&pes igazolvánnyal, illetőleg l\:lAV arcképes igazoló jeggyel 
igazolják. 

Kezelőorvosi ellátás 

2. §. 

(1) A VSZ biztosítottak és igényjogosult családtagjaik 
általános kezelőorvosi (gyermekorvosi) ellátását az állami 
egészségügyi szolgálat körzeti orvosai. körzeti gyermekorvosaí 
(a továbbiakban: körzeti orvos) végzik. A kezelőorvosi eliátásra 
a Szakszervezeti Társadalombiztosítási I{özpontnál (a tová.b
biakban: SzTK) biztosítottakra vonatkozó rendelkezések az 
rányadó!•. 

(2) A szolgUlatuk miatt lakóhelyüktől távollevő vasutas 
dolgozók kezelőorvosi ell:'i!D.sát az át1neneti szolgálati (tartóz
kodási) helyük szerint illetékes körzeti orvos végzi. 

{3) A körzeti orvos a VSZ biztos!tott igényjogosult csecse
mője részére idegen anyától származó anyatejel rendelhet, 
ha a műkiitlési területén az :i!lan1i egészségügyi szolgálatnak 
gyer1nekgyógyász szakorvosa vagy tanácsadó orvosa nincs. 
Az anyatej"t az „Orvosi javaslat anyatejre" elnevezésű nymntat
ványürlapon kell rendelni. Az űrlapra rá kell írni a „ VSZ" 
betűket. 
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(4) A körzeti orvos a VSZ !Jizt_osit9tta~ vagy igényjogosu]t 
családtagját - ha szakorvosi v1zsgalatat vagy szakorvosi 
kezelé~ét tartja szükségesnek - az Orvosi beutalás - javaslat _ 
igazolás (rakt. sz. A. 3510-64) (szabályszerűen kitöltött) . 
nyomtatványürlappal a 3. §-ban foglalt rendelkezések szerint 
illetékes szakorvosi rendelőintézetbe utalhatja. Az űrlapra rá, 
kell irni a „VSZ" betűket. 

(5) Szaktanácskozás szükségessége esetében a körzeti 
orvos az SzTK-nál biztosítottakra vonatkozó rendelkezések 
szerint az állami egészségügyi szolgálat területileg illetékes 
kórházának (rendelőintézeténck) vezetőjétől kéri szaktanácsadó 
orvos kiküldését. I-Ia helyben 1\IÁV kórház vagy SZ8korvosi 
rendelöin tézet is működik, a :MA V kórház {rendelőintézet) 
vezetőjétől kell a szaktanácsadó orvos kiküldését kérni. A szak.~ 
tanácio;kozás díja a szaktanácsadó orvost kiküldő kórház (ren~ 
delőintézet) költségvetését terheli. 

Szalior1rosi ellátás 

(1) A VSZ-nél biztosítottak - ideértve a nyugdíjasokat 
is -. valamint ezek igényjogosult családtagjai szakorvosi ellátását, 

a) ha MÁ'V szakorvosi rendelföntézet működési területén 
laknak, a IliÁ V rendelőintézet székhelyén kívül eső olyan hely
ségben, amely területileg NíÁV rendelőintézethez tartozik és 
helyben az állami egészségügyi szolgálatnak van szakorvosi 
rendelőintézete (szakrendelése), a vasutas biztositott és igény
jogosult családtagja a helyben levő rendelőintézetben (szak
rendelésen) is részesülhet szakorvosi ellátásban. (PI.: 1\iezőtúr, 
Dombóvár stb.), 

b) ha MÁV szakorvosi rendelőintézet működési területén 
kívül laknak, az állami egészségügyi szolgálatnak a beteg lakó
helye szerint illetékes rendelőintézete végzi. 

(2) Iia a körzeti orvos rendelőintézetben elhelyezett közü
leti rendelőben rendel, a nála jelentJ,ező vasutas biztosított és 
igényjogosult családtagja ebben a rendelőintézetben is részesül
het szakorvosi ellátásban. A tényleges szolgálatot teljesítő Il1AV 
dolgozó szolgálatképességének, valamint alkahnasságának meg
állapításához szükséges szakorvosi vizsgálatok elvégzése az 
illetékes 1\IA V rendelőintézet hatáskörébe tartozik, 

a) ha a dolgozó M.AV rendelőintézet Inűködési területén lakik, vagy 
b) akinek MÁV ellenőrző orvosa l\:IÁV rendelőintézet 

működési területén székel. 

(3) A szolgálatuk miatt lóhelyüktől távollevő vasutas dol
gozók az átmeneti szolgálati (tartózkodási) helyük szerint 
illetékes rendelőintézeUJen (szakrendelésen) részesülhetnek 
szakon.rosi ellátásban, 

(4) A il-iÁV rendelőintézet székhelyén kívül lakó esecse1nők 
és gyermekek az állami egészségügyi szolgálat legközelebbi 
egészségügyi intézményében (rendelőintézet, csecsemőgondozó 
stb.) is szakorvosi ellátásban részesíthetők. 

(5) Azokat a szakorvosi vizsgálatokat vagy kezeléseket -
beleértve a fogpótlás kivételével minden fogorvosi ellátást is -, 
amelyeket a területileg illetékes J\1ÁV szakorvosi rendelőintézet, 
iJietőleg rendelőintézeten kívüli fogszakorvos megfelelő -felszere-

, }és hiányában vagy az illetékes szakorvos távolléte miatt 

310 

· tud a l\-1Á V szakorvosi rendelőintézet működési elV~f:ié~1 ~e~z áJiami egészségügyi ~zolip'tla; mcgfele~ő s~,ak; 
terd 1 , égzi Ezekre a szakorvosi v12sg~ la tokra, 1Jletoleg 
ren e.ese v !\iÁV '11 tékes orvosa is adhat beutalást. 
j{czelese~r f~ · ótlás

1
i ~llátást ~ tekintet nélkül a VSZ biztosí-

(kB) J gp ·,11'Qtőleg lakóhelyére - minden esetben a 1\1ÁV totta rnun rn-, e- • 

t ékes fogszakorvosa végzi. · ·k 
i!le (-) '\ VSZ-nél biztosítottak és igényjogosult C~~l~d~agJai 1 

: •• • (tbc bőr- nemi- idegbeteg, onkolog1a1) ellá-gon,~o~~1n}f1~~;;i ecré~zségü~i szoigHlatnak tcrüle1ileg ·iH~tékes 
tásRd :. 't ·. et 'k ?u"eiöleg "'a !11Á V gondozóintézetek v~gz.ik. 
gon 8)

0

~ 
8

~1Á v' 'szalrnrvosi rendelöi_ntézetek f~lsorolast és 
műkbdési területük meghatározását a Jelen utasitas melléklete 
tartalmazza. 

Fekvöbeteg-gyógyintézetbe utalás 

4. §. 

A VSZ biztosított és igényjogosl;!lt ".~aládtagjainak" kór-
, ba utalásáról éleh·eszély vagy sürgos szukség ese!én elozete~ 

haZ . , , t · körzeti orvo~ vagy a szakon os gondos Jie~:~iz~~:~1~~n ~~?eb esetben az illetékei körzeti orvos, ille1őleg 
ko ~ ;v0~ 11 

az A ·3510- 64 rakt. számű nyomtatv~nyüi:I~pon 
~za ?1 t t tesz a VSZ biztositott és igényjogosult ~sala_dtag~mnak 
i~~~~i:b~ ut~i'ásái:~ é~1;elh~vlÓr~á~/~\~sl~á~1;tiá~~f{~!=gci11~~~i 
}~~~~Y]~Őc~~~~~!1~~;tÍI11t~~~Zny~\~t~s\~~i~~!~~e~1fe~~J1:~n~~~J~: 
ta~~1) k nküi~·;;'leges. gyógyiú'1ézetbe (szanatórium!. gyógyüdülő 
taeoJ n~talására az illetékes szakorvos (gondozomtézct) . lesz 

1:;i:1"~r:,:.~,~llői~ ~~~~1~1:~~1;~:~~,:;~· a A d~I'i~~ó "iz~'íli~V 
(evilvántartó) főnöksége által tö~téno rgazolasa utan a 
Egészségügyi Szolgálat gondoskodik. 

A szolgálatképtelen vasutas dolgozókkal kapcsolatos eljárás 

5. §. 

(1) A körzeti orvosok, valamint az állami „ eg~szs1ég~gy1,,' ak 130/195~ (Eü H: 8) Eü M szamu u asi s szo~g~la~ 2 apontja ér~~hn.éb'en ÍápPénze~ áÜománybavételre 
~~go~~?f sz~korvosai (a továbbiakban: szakorvos) vasutas 
~ol ozót táppénzes állományba n~m vehetnek. 

1
_ 

g (2) I-fa a körzeti orvos, illetoleg szakorvos a va~utas do 
gozót vizsgálata alapján szolgálatl~_éptelennek k ,t~tJa, f al~ü! 
3510-64 rakt. szá1nú nyomtatványurlapon ,a or~sme e , 

t~~~j~;:1 lai:!~~\~ih~~zo1~a~~~~&t~0f:1 ·~~)f~~~~rt~l1~nd~~~~~6 
v J" ~vét,<lakeímét, szolgálati főnökségét, va amint :3- szo -

i~~~~~~1?~~~~n;ét~~!áb~Ó0Í~! ~el~efi~~~e~~~~1~oe~zf;_k~p1~\::~:áI§~ , h ét I e "avasolt dolf.!;ozo Jaro- vagy e o >e eg e. 
d0~~Kztfek;Őbe1eg, egyben. meg ken jelö_Ini a, .iá;ók~rtei~~~~tej 

kozó fontosabb betegségi ti:Jneteket (pl. hiz, verzes, gorcs · 
,
-

0

" A J·avasl~tot azzal a keltezéssel kell kiállítani, amely nkaponet" 
~. ·u t"l mely napon a orz 1 beteg az orvosnál jelentke~ett, l e o _eg; a t kiáll'tá ával egy-

orvost a fekvőbeteghez h1vták. A Ja> as la 1 s 
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idejűleg a körzeti orvos, illetőieg a szakorvos a dolaozót a NyU 
ván~rtósi napló a k~resöképt;olen, biztosítot~aJ;:r~" elnc;:ezésŰ 
~apl?han (a to'::'ábbtakban tappcnzes naplo) nyrlYántartásba 
veszi, annak feltunletésévcl, bogy a dolgozó \'SZ hizto~ítotL 

(3) A (2) bck?zdés cseté~en a körzeti orv_os, illetőleg a szak
o:r:vos a dolgozót figyelmezt.~ti ~rra, ho~)-' a táppénzes állon1ányha 
vetelre csak a l\:1A V cllenorzo orvos illetékes. -Ezért a dol''O"'ó 
az orv9si javasla~ot 2·1 ?rán belül köielcs személy~sen elvh1~i 
a fekvobetcg pedig halaaéktalanul köteles eljutürlui az illetéke~ 
I11A \'. ~.llei:;-örzö orvosl.10~, -~~ ~petékes MAV e]lcnőrző orvos szék
h~~rcrol es rendelési ide.ierol bfu~mely l\IA V szolgúlati hel 
taJckoztatást nyüjt a betegnek, illetölcct hozzRtartozójánal! 
Egyebekben a vasutas betegek orvosi clla-E1-sáról ugyanúgy keli 
gondoskodni, n1int az SzTK biztosított betegekről. 0 

_ (4--) ~ terhes vasut?-s dolgozónőnek terhességi állományba 
vetelére _JaYaslatot" az illetékes . szah:orvos tesz. A javaslattal 
a. dolgo~o te_rhes no a (3) bekezdcsben foglalt rendelkezések sze
rint az 11letekes I\it\.'." ellenőrző orvosnál jelenUwz.ik. 

6, §. 

(1) A ~i._l,_;,r ellenőrző orvos által táppénzes állományb'a_ 
vett dolgozo „Beteglap betegjelentés és ellenórzés céljúra" 
(21. sz, Eü .. minta) című űrlapj:ira a körzeti orvos, illetőleg a 
~z~korv9~ m1nde1?-, e~e~ben ráveze~i. 8; vizsg:Jlat vagy a kezelés 
rdopontJat. Ha. Jaro~epes b~t~g Jarokép.te~cnné, .. vagy a júró
képtelen beteg J\irókepessé vahk, ennek idopoatJat az említett 
„Beteglap betegielentés és ellenőrzés c_élJ?-ra" című űrlapjának 
~egfelelo rovatába ugyancsak be kell trni. A „Beteglap beteg
Jelentés és ellenőrzés céljára" cilnű űrlapot a szolcrálatképtelen-
ség ideje alatt a dolgozó őrzL ~ 

(2) A „Bcteglap betegjelentés és ellen6rzés céljára" cimü 
~lapon fel kell tüntetni, hogy a táppénzes állon1ányba vett 
Járóképes dolgozó mikor (hány naponként) köteles a körzeti 
?r':'osná~~ illetőleg, a ~z~1k,m·;'os::iáI jelentkezni. A jelentkezés. 
ldőpontJanak megaliapitasanal f1gyelen1be kell venni a dolgozó 
betegségét, állapotát, valamint esetleges eg'\'éb - a kereső
képesség elbirálá~át J?efolyásoló - körülmél1yeket. A körzeti 
orvos (szakorvos) indol{olt esetben módosithatja az előírt jelent
kezési időközöket. 

(3) A körzeti orvos a táppénzes állományban Tevő fekvő
~eteg _részér~ j~róképtelenségének tartama al'att félliavonként 
IJfazolas~. áll1~ ki arról, hogy a 90Jgozó még fekvőbeteg. Az igazo
last a korzeti orvos azzal a figyelmeztetéssel adja át a fekvö
betegnek, hogy azt a tt.ppénzes utalvány kiállítása céljából 
haladéktalaD:ul juttassa el az illetélrns 11:1A V ellenőrző on•oshoz. 

C<l/ A tappénzcs állomftnyban levő v~sutm; dolgozók szol
$álatkcpességéneJ{ megállapítására a :r..IA V ellenőrző orvos 
~o~ostll~:. A }\-IAV. ellenűrző orvos a szolgálatképessé válás 
~dopon-ljat ravezeti a „Beteglap betegjelcntés és ellenőrzés 
céljára" chnű űrlapra, 

7. §. 

A körzeti orvosok és a szakorvosok kütclesek a ·vasúti 
ef:fészsé~ügyi ,szolgálat ~.s a VSZ ellenőrző orvosainak a táp· 
penzcs allo1nanybm1 levo vasutas dolgozókról vezetett nyilván
tartás~a ~táppénzes naplóba) betekintést engedni és a keZelésük 
aldniat.t allo vasutas dolgozókról a szükséges felvilágosítást m.eg
a . 
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Gyógyszer- é!l {ffÓfl)'ászati segéd(lszközök rendelése 

8. §, 

(1) A gyógyszerrendelésre a 4-0/1958. (Eü. K. 19.) Eü. ?ii· 
szálnü utasítás rendelkezései irányadók. A hivatkozott utasítás 
11. §-ának (2) bekezdése értelmében a VSZ biztosítottak és 
igényjogosult családtagjaik részére gyógyszert a VSZ által 
rendszeresített vényfüzetben kell rendelni. 

(2) Ha az előírt vényűrlap elháríthatatlan okhól _nem áll 
rendelkezésre, az orvos a díjtalan orvosi ellálásrá"' jogosult 
részére kivételesen előre nyomtatott var,;--y az orvos által n1aga 
készített magánvényűrlapon rendel gyógyszert. Ilyen esetben 
azonhan a vényre fcltiinően rá kell írni 8- „VSZ" hetüket. Főor
vosi engedélyhez kötött gyó~':i-'Szer rendelése esetében a beteget 
figyelmeztetni kell arra, hogy az illetékes MÁV igazgatósóg 
foorvosának vagy az ellenőrző orvosnak engedélyét közvetlenül 
vagy a szolgálati főnök~ég útján kérje. 

(3) A gyógyászati segédeszközök rendelésére az SzTK·nál 
biztosítottakra vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal_ az 
eltéréssel, hogy a gyógyászati segédeszközt minden esetben a 
vényfüzetben kell rendelni, 

Amhuláns fH-'Ó!;yfür-dőkeze1és 

9. §. 

A körzeti orvos, illetőleg a szakorvos r:z cll:itáslliJa turtot:ó 
VSZ biztosítottak és igényjogosult családtagjaik atnbulán~ 
gyógyfürdőkezelésének szü\{ségessége esetében az A l 3510...:.64. 
rakt. számú nyomtatYányiírlapon .iavaslatot tesz a \'rsz hizto· 
sított szolgálati (nyilvántartó) főnökségének az an1buláns keze
lésre jogosító fürd5.ie.~yek kiszolgáltatására. A . .z űrlapra rá. kell 
írni a „VSZ" betűket. 

Idcntöszállitá§ 

10. §. 

A VSZ biztosítottaknak, illetőleg igényjogosult család 
tagjaiknak 1nentőszállitására az SzTl{.·nál biztosítottakra vonat
kozó rendelkezések az írányadók, 

Díjmente:;; utazásra Javaslattétel 

11. §. 

Ha a _VSZ biztosítottaknak, illetőleg igényjogosult család
tagjaiknak szakorvosi rendelőintézetbe vagy gyógyintézetbe 
utalása esetén n1ás helységbe kell utazniok, a körzeti orvos az 
A 3510-64. rakt. számú nyo1ntatványűrlap9n külön javaslatot 
tesz a beteg lakóhelyek szerint illetéke!'> l\iAV állomásnak dlj
mentes utazásra jogosító utalvány kiállításfira, Ha a beteg 
lakóhelyén csak kiadóőrség yagy állonuískeze_löség' van, a .iavaS'I 
latot az utazás irányába eső legl{Özelehbi i\1A V állmnásnak kell 
cÍillezni. 

12. §. 

Jelen utasítás az 1961. évi február hó 1. napján lép hatályba. 
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KÖZGYÓGYELLÁTÁS 

Az egészségügyi miniszter 15/1958. (Eü. J{. 7.) Eü. III. számú 
utasítása a közgyógyellátá.wiról szóló 1/19/58. (III. 23.) Eü. 1if 

számú rendelet végrehajtása tárgyában • 

A pénzügyn1inisztcl'rel, a művelődésügyi nliniszterre] és 
a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a követ~ 
kezüket rendelen1: 

(Az Egészségügyi Közlöny az 1/1958. (III. 23.) Eü. M 
számú rendeletet, valan1int a jelen utasítást a könnyebb átte: 
kinthetőség céljából egységes szcrkc:zetben közli. A "miniszteri 
rendeletet (a tovlibbialillan: „R") az álló, a végrehajtási 
utasítást (a továbbiakban: „U") pedig a dőlt betűlikelszedett 
szöveg tartalmazza. 

A közgyógyellátásra való jogosu tság 

R. 1. §, (1) Közgyógyellátásra jogosultak: 
a) az intézetben elhelyezett vagy a nevelőszülőkhöz ki

helyezett állami gondozásba vett kisl•orúak, 
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő szcmélvek 

valamint a velük együttélö h!lzastá.rsuk (élettársuk) és kiskŰrú 
gyermekük. 

e) a pénzellátásban részesülő hadigondozottak, vala1nint 
a velük eg~rtlttélő házastársuk (élettársuk) és kiskorú gyer
mekük. 

dj a hadirokkant-otthonok gondozottai. 
, (2) Az (1) bekezdésben említett személyek közgyógy

eliatásra csak abban az esetben jogosultal>, ha a betegség 
biztosítás szolgáltatásaira jogosultsággal nem rendelkeznek'. 

R. 2. §. (1) Kérelmére a közgyógyellátásra való jogosultsága 
megáHapítható annak a betegségi biztosítá.s szolgáltatásaira 
nem jogosult szernélynek, aki kora vagy egészségi állapota miatt 
keresőképtelen vagy nagymértékben csökkent munkaképességű 
ha sern magának, sem a házastársának (élettársának) ninc~ 
olyan j{eresete vagy jövedelme, amelyből a gyógyellátás-költsé
geit viselhetné. A kérehnező jogosultságának megállapítása 
esetében a közgyógyellátásra való jogosultság kiterjed a vele 
együtté!ő házash~r"~ira (élettársára) és kiskorú gyermekére, 
továbba az olyan lnskorú mostohagyennekére és unok:ijúra is 
akinek eltartására kötelezett. A jogosult kiskorú testvérére i~ 
ldterjeszthet<'.í a közgyógyellátás, ha a jogosult háztar[ásúban él. 
Az óvodáskorú gyermekre a közgyógyellására való jogosultság 
abban az esetben is kiterjed, ha a gyermek intézetben (pl. gyógy
pedagógiai intézetben) van elhelyezve. 

(2) Az (1) bekezdésben említett személyeknek a közgvógy
ellátásra való jogosultságát a kérelmező lakóhelye sZerint 
illetékes községi tanács végrehajtó biztosságának elnöke (tit
kára), illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács v€gre
hajtó biztosságának egészségügyi osztálya (csoportja) állapítja 
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meg a kérelmező szociális körüln1ényeinek gondos mérlegelése 
alapján. 

(3) A közgyógyellátásra való jogosultság 1neghatározott 
időre, de legfeljebb egyévi idótartalmra álfapítlrntó n1eg. Ha 
az (1) bekezdésben, megállapíto~t fcllé~elek a. _n1~gha~ár_ozott 
időtartan1 lejárt:1 utan t.o~ábnra is fcnnal_lntü:_. lfJ~_ol kerni kell 
a közgyógyellátasra valo JOgosuHság rnegallapitasaL. 

f4) A közgyógycllátá.sra való jogosultsúg ll1.egá'\Iapltása 
iránti kérele1n elutasítása esetében a. kérdmezö a határozat 
kézbesít~se napj~t követő 15 papor: beH1l_a r:kttes tailúcs ·y~gre
bajtó btzottsD.ganak egész~egug'")'l osztalyá.ho?, (csoportJBhoz) 
feJlebbczéssel élhet. A 1násodfokon 11ozott határozat ellentovábbi 
feJlebbezésnek nincs helye. 

R. 3. §. (1) A közgyógyellátásra jogosultah: Jogosultságukat 
Köz!Zvógyel!átásra jogosító igazolvönv"-ukkal igazolják. Az 

j~azol~~án:,;t a közgyógyellátásra jogosU.lt részére a lakóhelye 
sZcrint ílletékes községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke 
(titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) !.:crí.ileti tanács 
végrehaHó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) 
állltja k1. 

(2) Az igazolv{1nyt a közgyógyellátás1a való jogosultság 
feltételének megszűnésekor vissza kell vonni. 

U. 1. §. (1) A községi tanács végrehajtó bizoitságánal< 
elnöke (titkáJ-a), illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi 
tanács végrehaiió bizoilságának egészségügyi osztál_qa (cso
portja) a közr:/yógyellátcisra joaositó igazolványt a R. I. §'-a 
(1) bekezdésének a) pontiG.ban említett kisk.oníak részére 
az állami gondozásba véte·u kimondó határozat alapján a 
gondozásbaVétellel, b) ponjában említett srnméluek részi-re 
a rendszeres szociális segél!! megállapílrtsával, e) ponlfábn.n 
említett hadigondozottak részére a pénzellát& megállapíl&á
val d) pontjában említett hw:lirokkardak réS"J.ére pedig a 
hadirokkallt-ollhonba történő beutalással egyidejűleg állfíja Id. 

(2) A R. hatálybalépésekor állami gondozásban levő 
kiskorúak részére a /;:özgyóqyellátásra jogosító igazolványt 
a kiskorúak ellátásáról gondoskodó intézet vezetője álral 
kiállított jeguzék alapján, az intézet fekvése szerint ~llefékes 
községi tanács végrehajtó bizotiságának elnöke (titkára), 
illetőleg városi, városi (fővdrosi) kerületi tanács végrehajló 
bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja} állítja ki. 
A R. hatálnbalépéselwr rendszeres szociális segé!yben része
siilö személyek és pénzelláiásban részesülő had1gondozoltak 
részére a közggógyellátásra jogosító igazolványt a lakóhelyük 
szerint illetékes J;,őzségi tanács véareha,iló bizottságának 
elnöke (tilháraj, illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi 
tanács végreha,itó bizottságának egészségügyi osztálya (c.so
portia) állítja ki. A R. hatálybalépésekor ha.dirokkant-ofl
lwnbmi levő gondowttal; részére a közgy6g_qel/ótásra jo_qo.~ító 
igazolványt az otthon vezető/e által kiállított jegyzék alapján, 
a.:z otthon fekvése szerint illetékes köz.segi tanács végrehajtó 
bizottságának elnöke (litlai.ra), illetOleg városi, városi (fő
város_i) kerületi tmiács végrehajtó bizottságának egészségügyi 
osztálya (csoportja) állítja ki. 

U. 2. §. (1) A. „J(özgyógyellritásra jogosíllí iga:zolmínu" 
elnevezésű ngorntatván!}űrlap Budapesten a Jlyomtotváng
ellátó Vállalat kés::rénzeladási bo!lfában, vidéken f)P.dig a 
megye székhelyén a l{isketeskedelmi. Vállalat nyo1ntalvány 
szaküzletében szerezhető be. 
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(2) A hözgyógyeltáfásra jogosító igazolványon fel kell Uin_. 
teini azokat a szolgáltatásokat (R. 4. és 5. §.), amelyekre a 
közgyóyyellátásra fogost1/t niegbetegedise esetében a R. alapján. 
m állam terh(Jre igényt taJ"that, lovábbá fel kell sorolni azokat 
a családtagokat, akik az iga:wlvány_on fclliinletelí szolqálta
tásokra ugyancsak _iogosuftak és végúl meg kell jelölni, hogy 
a: igazolvány meddig érvén11es. A R. 1-. §-ábwi említeu 
szrnié!yelt /;dzgyógyellátá.~1·a jogositó igazolványán az igazol
ván!! éruérmességének időtartamát „visszavonásig irvényes" 
szavakkal kell megjclólni, a R. 2. §-a alapján közgyógyelláldsra 
jogosu/lak igazolványán pedig fel kell tüntetni azt a napldri 
napot, ameddig az iga::wlvány ervényes. Ez utóbbi szemilyeknél 
az igazolvány érvényességét a kiállítása napjától számított 
legfeljebb egy€vi időtartamra lehet megállapiiani. 

(3) A közgyógycl/álásra jogosító igazolván.lJ! sorszdm. 
mal kell ellátni. Az igazolvány sorszánw niegegyezik a jelen 
uiasitás 4. §-a alapján vezetendő nyilvántartás sorszámával 

U. 3. {}. (1) A R. I. §-dban említett személyehlől itt 
állami gondozotlsdg, a rendszeres szociális segély, a pénz. 
ellátás, illetőleg a hadirokkant-otthoni ellátás megsrüntelésévez 
egyidefű!eg a közgyóguellálásra jogosltó igazolványt vissza 
kell vonni. Vissza kell vonni a közgyógyellátásra Jogositó 
igazolványt abban az esetben is, ha az említett igazolvánnyal 
rendelkező szcniély a betegségi biztosítás szol!7állatásá.ra jog0 • 
sulttá. válik vagy szociális otthonban nyer elhelyezést. 

(2) A kiJzgyógyellátá.~ra való fogosultság megszünése 
esetében az inlézetben e/helyezett személyektől a közgyógy. 
ellátásra jogosító igazoluán_ql az intézet vezetőfe vonja be és 
azt megküldi az iga-zolványt kiállító szervnek. 

( 3) A kiJrgy6gyellálásra Jogosító igazolvány vissza
vonását a jelen 1itasitás 4. §-a alaJJjdn vezelefl nyilvántarléul 
„megfegyz€s" rovatában ;el kell Uirttelni. 

U. 4. ,1$. A községi tandcsok végrehajtó bizottságai, 
valamint a városi, városi (fővárosi) kerületi twiácsok végre. 
hajtó bizottságainaJ,· egészségügyi osztályai (csoporl.}ai) 
kötelesek a közgyógyellátásra fogosu/takról nyiluántartást 
vezetni. A nyilvántarl;iBnak a lrövetkező rovatokat kell tartal
maznia: I. a kiJzm1ógyellátás1·a jogo.~ull neve, 2. születési éve 
és helye, 3. lakáscime, 4. a közgyógyellátá.~ra fogo.~íló igazol
vány kiál/ftásúnak napja, 5, a közm1ógyellá.tásra jogosító 
igazolvány mely napig i!ruényes, 6. a közgyógyellátásra való 
iogosullság megáUapításánál alapul vett adatok, í', aláírás, 
8. megjegyzések. A nyilvántartás 7. szdmú ror1atában a községi 
tanács elnöke (titkára), illetőleg az egészségügyi osztály 
(csoport) szociálpo(ilikai csoportfának vezetőfe (szociál· 
pofilikai előadója) a közg_r;ógyeilálásra való jogosultság fenn· 
állását aláírásával igazolja. 

A közgy&gyellátásra jugosnltakat megillető o:zo]giütatások 

R. 1. §. (1) A közgyógyellátásra jogosultakat megbetegedé
sük esetében - a (2) bekezdésben és az 5. ~-han foglalt rendel
kezések fit,')'e!en1bevételével - a jelen rendclelben n1eghatá
rozoll keretekben, a következő ter1nészetbeni szolgáltatások 
Hetik meg ingyenesen: 
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aj orvosi ellátás, 
b} gyúgyszer- és g-yógyfürdőellátás, 
e) gyógyászati segédeszköz, 

(~) A pénzciiátásban részesülő hadigondozottak részére 9. 
hadlszolgálat (háborús ese1nény)_ követk~zl~ben .beúliott fO~Yf!-_t
_k_ozásukkal kapcsolatban szúkscges gyogyaszat1 segédcszkozok 
kiszolgáltatására az 1933. évi VlL tv. és a:;. e~nek. ~'égreh_ajtása 
tárgyában kiadott jogszabályok rendelkczesc1 az 1ranyadok, 

H. 5. §. (1) Az intézetekben elhelyezett vagy 3: nevelő
szülőkhöz kihelyezett állarni gondozrisb_a vett . luskorúak, 
továbbá a hadirokkant-otthon gondozo'Lta1, _valmmnt a P_énz
ellálás!Jai1 részesüló 75%-os és 100%-os hadirokkant pcd1g a 
hadiszoll::(~Hat (háborús e.semény) kö;'etke.t:tób~n _l>efiU()1;t ".a~;,.: 
azzal közvetlenül összdúggú betegseg miatt tngyenes kórnazl 
ápolásra jogosult. , .. , , . 

(2) Az (1) bekezdésben nem emlltctt ko~gyogyellatasra 
jogosultak kórházi á~?lása .a,;iban. ~z. estben_ ingyenes, !~a a 
kórházi !Jete<>eliálás kollségeirol szolo JOgszabalyok értelnrnJien 
fizetésre kÖtelezlletö hozzátartozóik (!:iáz_aS:t~rs, _ nag~r:"ko~ú 
gvermelt szülő) nincsenek, vagy azok a korhaz1 apolas, koltseg 
niegrit:etésére képtelenek. Az ingyenes kórházi ápol~sra_ való 
iogosultságot a közgyógyellátásra való jogosultsúg elbll'álasával 
'égyidejűleg kell inegállapítani. 

Orvosi ellátiis 

R. 6. §. (1) A közgyógyellá-::asra jogosult megbelegedése 
esetében az ingyenes orvosi ellátás keretében az alábbi szolgál
tatasoka'L veheti igénybe: 

a) a körzeti orvosi ellálást, 
bj a kórházak lldinikák) jár?b_e'Leg-rendelése~n a ~z:il~orvosi 

ellátást a .\iozgo Szakorvosi Szoigalat szakorvosi ellatasa'L, . 
e) 'az anya- és csecseinuvédelnu elh.ítás.l_, a _terl.1esnőv~delm1 

és a gyerrnekvédelnli tanácsadást, a gondozo1ntezeü és az 1skola-
egész~égvédehni ellátást. „ . . , , 

d) a szakorvosi r~ndelointeze~ekbei:- a szako~vosi _ el/atast. 
(2) Az (1) bckezdeshen megallapllol_t _s:zolg~liatas~lrnt. a 

közgyógyellátásra jogos_ul~ ~ lakóhely_e s~ernn_ 1ll~tckes c~eszseg-
ügyi szerveknél, veh~tl !g~ny~e. Surgos_ S:z_u~{scg esetene~ az 
orvosi ellátás inas egeszsegugy1 szerveknel 1~ 1gény1Jevehcto. 

( 3) Az ( 1) bekezdés d) pontja .a{apján igé!lY.~_eve_hető szaJ~
orvosi rendelőintézetekben a rendelési idol a renae/owlezet vezelo1e 
állanílja meg úgy, lway a közgyógyelliitásra jogosultak .szak~rvo~i 
ellátása a betegségi biztosításra jogosultak szakorvost el/atásat 
ne zavarja. A megállapított rendelési időt az intezet bejáratánál ki 
keli függeszteni. . . 

(4) A hadirokkant-otthonok _gondozottainak orvosi ITT-'<;)ITT-:
kezelését - ha van - a hadirokkant-otthon orvosa vegz1. 
Szakorvosi (gondozóintézeti) ellátásukat az (1) bek?zdés b), 
e) és d) pontja.illan említett szakorvosok (egészségügyi szervek) 
végzik. 

Gyógyszer- és uyóg;vfiirdő-cliátiis 

R. 7. §. (1) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingye
nes gyógyszerellálás keretében az al~bbi g;yógyszerek, !5)-'Ógy
tápszerek és kötözöszerek rendelhctok: 

a) az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyv be. felvett 
hivatalos gyóg)->szerck és kötöszerek, a".oknal~ a }nvatalos 
g:yógyszereknci{ kivételév?l, runelyc_k inult torzskonyvezett 
gyóg:yszerkü,lö;ile~esség~k i_s _for~a~omt1~1 V~f!-Ilak. , , 

b) az Egeszsegügy1 l\I1111szternun altal KJ~dott Szabvan}os 
Vényrninták Gyű,jteményében (Formulae Normalesben) fel-
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sorolt nüntaszerűleg rendelhető gyógyszerek, valamint a 8360-
6/Hl5,L (Eü. E. 7.j Eü. Ill. ~zá1nú utasftá,sban és a'.l'. azt módosító 
és kiegészitő jogszabályokban* meghatarozo.tt t?rzskönyvezett 
gyógyszcrkúlönicgességek, szérumok, és gyogytapszerek. 

(2) Halasztási ne1n türö sürgős szükség esetében a köz~ 
gyógyellátásra jogosult részére az (1) bekezdésben ne1n emlit8tt 
gyógyszer is rendelhető.** 

{3) A közgyógyeJlátásra jogosult_ak !3-Z _ orv<?si vényen 
rendelt gyógyszert bánnely közforgalrru gyogyszertarban vagy 
kézi(:,')'ógyszertárban beszerezhetik. 

U. 5. §. (l} Az insulin rendelésére a 11/1958. (Eü. K., 
5,) Eií. Al. s::ámú ulasitás rendelkezesei, a kábítószerek 
rendelésére pedig az 5/1957. (XII. 14.) Eü. M. számú 
rendelet és az annak végrehajtásáról szóló 2/1958. (Eü. K. l.j 
Eü. AI, számú utasítás rendelkezé.<:ei az irányadók. 

(2) Ha az orvos halasztási nem tfirő sürgős szűkség , 
esetében a l:özgyógueliátásra jogosult részére a R. 7. §-ánalc 
( 1) bekezdésében nezn említett gyógyszert rende_l, köteles a 
vényen a kóris1nét és a rendeles indokolását felfúnteíni. 

U. 6, §. {l) A közgyógyellátásra fogosultali: részére 
gyógyszer (gyógyszerkülönlegesség, szérum), gyógytápszer es 
kölözőszer (a továbbiaJ;_ban: gyógyszer) rendelésre jogo
sultak: 

a) '.l körzeti orvosol:., 
b) a kórházi (klinikai) járóbeteg-szakrendelések orvo

sai, 
e) a Mozgó Szalw1·vosi Szolgálat szakorvosai, 
d) az anya- és csecsemövédelini intézetek orvosai, a 

terhesnő-védelmi és a gyerrnekuédelini tanácsadások tanácsadó 
orvosai, 

'\ a g?ndozóintézetek szalwrvosai, 
f az iskolaorrJosok, , „ • 
g) a lzadirokkant-olthonok, az egeszséguggi gyermek

otthonok, a gyermelwédő-otthonok, a csecsemő- é~ gyermek
otthonok, a bölcsődék és a napkőzi otthonok orvosai, 

h) a tanácsok végrehajtó bizottságai egészségügyi osztá
lyainak (csoportfainak) vezetői és a gyógyító-megelőző fel
adatokat elfátó orvosföedlőadói, 

i) az állami egészségügyi szolgálat központi ellenőrző 
főorvosai. 

(2) Sürgős szükség esetében az (1) bekezdésben nem 
említett, a Szakszervezeti Társadalombiztosítási J(özpont 
(a továbbiakban: SzTJ() terhére vényirási joggal rendelkezO 
orvos is rendelhet a közgyógyellátásra jogosult részére gyógy
szert. 

U. 7. §, (1) A közgyóg~elláfásra jogo.~ultak részére 
a gyóg,qszert a:: I9fi9, évi fanuár hó 1. napfálól kezdődően az 
erre a célra rendszeresített vényűr!apon kelll rendelni. Az emlí~ 
telt időpontig a m1ógyszert az Sz TI{ biztosUollah ré.~zére térítés
mentesen kiszolgáltatható g yógyszerelr rendelésére rendszeresf
tett vényűrlapon kell rendelni. Ez utóbbi vényen fel kell tüntet-

s Jelenleg a 28/19G3. (Eü. K. 18.) Eü. li/f. számú utasítás hatá
lyos. 

** Ez a rendelkezés a 28/19G3. (Eü. K 18.) Eü. M. számú uta
sítással kapcsolatban is érvényes. 
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ni a „J{özftr/ógyellátdsra fogosító igazolvány" számát és 
I{özgyógyellálás" szót vagy „KGyli" jelzést. a 

" (21 A k.özgpóg!J.e!!átásra, joaosi!ll?-k rész1re förténö 
gyógyszerrende.!esnel °: 1e!CJ'. ut~.it?s.6. s-abrin emlltett orvo.~ok 
köziil az SzTK lerhere venyrrasl 1oggal rendelkező orvosok 
az SzTl( terhérr; írt ~énl{e~n_él .használt hélyer1ző lf'nnomatavai 
az ?:::TI\.: te1·h~r~ '!eny1ras1 Joggal, nen1, rcnd~lf;:ező ori;osok 
pedig a hivatali allasukra rendszeresllctl belyegzo lenyomatával 
látják el a vényt. 

(3) A ktjzgyÓ!(IJCll4f.ásra ,fouosnltal;_, ré~zére irt v~nyeket 
a gqógyszer /;:1szolgallatasa utan az SzTJ;,_-venyek ellenor.zésére 
hivUtott orvosok ellenőrzik, 

R. 8. §. A közgyógyeliátásra jogosultak részére az ingyenes 
gyógyfürdő-cllátás keret.ében járóbetcggyógyfürdőkezelés ren
dCihető. 

U. 8. §, (1) A közgyógyellátásra jogosultak riszére 
a járóbeteg-gyógyfürdőkezelést a szakorvosi ellátásukra 
illetékes kórházi (l;_/inikai) járóbeteg-rendelés szal{orvosai 
reiidezik. 

(2) Gyógyfiirdőhezelés szül;:ségessége esetében a gyógy
fürdü'.o:eze~~s _ igénvbevételér~ jogosif6 {/_f/Ó(Jlffürdő-jegyeket 
a gyogyfurdokezelesl rendelo szakorvos aa1a at a közgyógy-
elláldsra jogosultnak. ~ 

G-yóg;vászati senédeszköz 

R. 9. §. (1) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingye
nes gyógyósz~U, segéde.szkö.~-ellátás keretéb~n - a (2) bekezdés
ben foglalt !nvctellel, illctoieg a (3) bekezdesben meghatározott 
J;-orlátozóssai - a betegség esetére biztosított dolgozók részére 
kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök rendelhetölt. 

(2) Villamos hallókészülék, gurniharisnya, bifokális és 
kontakt ·szemüveg, természet után készült műszem, műfog, 
műfogsor, fogkorona és foghíd, valainint kozmetikai jelleh'Ű 
gyógyászati segédeszköz közgyóf,>yellátásra jogosult részére 
nem rendelhető és nern szolgált.atható ki. 

1 (3) 1-\:őzgyógyellátásra jogosult részére ortopéd cipő vagy 
' tolókocsi J,;iszolgáltatásé.t csak a főviirosi. megyei, illetőleg 

megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottságának egészség
ügyi osztálya engedélyezheti a szakorvosi ellátásra illetékes 
kól·ház igazgatójának javaslata alapján. Az említett gyógyászati 
segédeszközök ldszolgáltatásának engedélyezése iránti kérelmet 
a Jal•óhely szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságá

! Jioz, Hletőleg városi, vúrosi (fővárosi) kerűleti tanács végrehajtó 
bizottsága egészségügyi osztályához (csoporthoz) keU benyújtani, 
A kérelemhez csatolni kell a szakorvosi ellátásra illetékes kórház 

, i!!aZgat.ója által aláírt ~ orvosi szakvélcinéunyel és indokolással 
ellátott - orvosi vényt. 

(4) Azonos gyóg~cászati segédeszköz a közgyógyellátásra 
jogosultak részére ismételten csak akkor rendelhető, ha az orvos 
kétségtelenül rncgállapította, hogy a lwrábban kiszolgáltatott 
gyógyászati segédeszköz nem használható és kijavításra nem 
alkalmas. 

(5) A gyógyászati segédeszközöket - a szemüveg és a 
közforgalmú gyógyszertárakban kiszolgáltatható gyógyászati 
segédeszközök kivét.elévcl - az orvosi vény alapján az SzTK 
illetékes helyi szerve szolgáltatja ki. A szernüveg közvetlenül a 
~zaküzletben szerezhető be. 
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lJ. t-J. §'. (1) közgyógye/1dtásra jogosultah részere gyo. 
gyászati segédeszközt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel_ 
csak a szalwrvosi ellátásukra illetékes szakoruo1>ok rendel
hetnek. A kórházban (klinikán] benl/elwő közg!JÓ[Jyeiláldsra 
jogosu!l részére a szükséges gyógyászati segédeszhözl az osztály-
vezető főorvos rendeli. - . 

(2) A heretartó (1- 9 számig), kan/>ófecskendő, mell-
sziuó~üveghw·ang, szemcseppentő, s:::emecsel és szemkenöcshöz 
üvegpálca gyógyászati segédeszJ;özökel, · továbbá ru:okban a 
helységekben, ahol szakrendelés nem működik, az ideálpólya 
gyógyászati segédeszközt körzeti orvos is rendelheti. 

(3) Az insulinkezelésre szoruló cukorbeteg, valamin 
az a.~lhma bronchiale rriegbetegedésben szenvedő közgyógy
ellátásra jogosult részére - aa1ennyiben a befecsl;endezést 
maga végzi - recof'djecskendő, fecskendőtartó, para/adugós 
üveghenger és injekcióstű rendelhető. Az ernlitefl gyógyászati 
segédeszközőkel insuli.nkezelésre szoruló cukorbeteg részére az 
insuiinelldtást engedélyező ó nyilvántartó orvos, az asthma 
bronchiale megbetegedésben szenved6 közgyógyellátásra jogosult 
részére- pedig a lakóhelye szerint illetékes kórházi (klinikai) 
belgyógyászati szakrendelés rendeli. 

U. 10. §, (1) A gyógyászati segédeszkőzőkcl az 19ii9. 
évi január hó 1. napjától kezdődően a jelen utasítás 7, §-ának 
{l) beke<désében einlítell vényíirlapon kell térílésm.entesen 
rendelni. Az orvosi véni;en íel kell tüntetni a rendelés szüksé
gességét is indokoió f;órisrnét. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított időpontig a gyó
gyószati segédeszközt az SzT [-( biztosítottak gyógyászati 
segédeszközzel való ellátására rendszeresített orvosi rendel
vényen kell rendelni. Az orvosi rendelvényen fel kell tüntetni 
a „Közgyógyellátásra jogosító igazolvány" szá1nál és a 
„I(özgyógyellátás" szól vagy „KGyE" jelzést, 

(.1) A jelen utasítás 9. §-ának (2) és {3) bekezdésében 
említett gyóguászati segédeszközök, valamint a duodenum
szonda, a fül/ecskendő, a gyomoreső, a kalheter, a kalhcler
dugó, a méhgyíirii, az orrlö!csér és a szemkölő gyógyászati 
segédeszközök a kijelőlt közforgalmú gyógyszertárakban is 
beszerezhetők. 

U. 11. §. (1) A végrehajtó hizoltsdg, illetőleg egész
ségügyi osztály (csoport) aR. 9. §-ánal;: {3) bekezdé.~e alapján ?J 
előterjesztett kéreln1et az orvosi véllllyel és a javaslatával· ~ 
együtt /elterjeszti a fővárosi, megyei, illetőleg megyei jogú 
városi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztálydhoz. '~ 
Az egészségügyi osztály a javasolt gyógyászati segédeszköz 
engedélyezése esetében ru engedélyt rávezeti az orvosi vényre 
és az orvosi vény! visszaküldi a íellerjesztő végrehajtó bizott
ságlwz, illetőleg egészségügyi osztályhoz (csoporllwz), amely 
a:zl a kérelmezőnek kézbesíti. 

(2) A fővárosi, megyei, illetőleg megyei jogú városi 
tanács végrehaffó bizottságának egészségügyi osztálya ortopéd
cípő vagy tolókocsi kiszolgáltatását csak kivételes Inéllányúíst 
érdemlő esetben, a gyóg11ulás előmozditása és a munkaképesség 
fokozása, illetőleg helyreállítása érdekében engedélyezheti. 

l(őrházi ápolUs 

:R. 10. §, A_ közgyógyell_átásra jogosultak az EgCszségügyi 
'\linisztériun1 közvetlen Ielúgyelete alá tartozó, valanünt a 
'tanácsok által fenntartott kórházakba és egyé.b f~kvőhetegeket 
ellátó gyógyintézetekbe (a továbbiakban: korhaz) utalhatók. 

U. 12. §. (1) A közgyógyellátásra jogosultak. kórházba 
utalására a jelen utasítás 6. §-á/!an említett orvosok Jogosultak, 

(2) A /!etegségre biztosítottaknak kórhá2ba történő 
elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket (előzetes lle_lybizlosi
sítás, a:z ágynyílvántw·tó szerv kötelező ig~n~be1:étele) a köz
gyógyellátásra jogosultak kórltá2ba utalúsanal is alkalmmni 
kell, 

{3) A kórházba utalt hözgyógyellátósra jogo~ull a hely
biztosítás után a brutaló orvos által kiállított beulalo javaslattal 
jelentkezik a kijelölt kórházban. A be_utaló fayasla~on a,b~u!aló 
orvos köteles feltlinletni a „J(ózgyogyellata.sra .10aosito iga
zolvány" száznál és rL „Közgyógyellátás" szól vagy „J(GyE" 
jelzést. 

A küzgy6gycllátás költségeinek viselése 

R. 11. §. (1) A közgyógyellátásra jogosultak ingye!les orvosi 
ellátásáról az állani egészségügyi szolgálat kereteben kell 
gondoskodni. . • 

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részér: a .1elc11 renc:clct 
7 -9. §-ai alapján orvosi vényen rendelt_ gyogyszerek, g}'ogy-
fürdöjegyek és gyógyászati segéde~zközók ___ árát,. valrun1nt ::;-
gyógyászati segédcszközö!{ javításanak ko1tséget az SzTK 
téríti ineg. . , , 

(3) A jelen rendelet 5, §-a alapján ingyenes kórházi ap~lasra 
jogosultak után fcl!nerült kórházi ápolási költséget az allan1 
viseli. , h' . · l' 

(4-) Az ingyenes kórházi ápolisra)ogo~u~b.!-k k_or ?-ZI apo a
sával kapesolatbfu"! feln1erült mentoszálhtas1 koltsegcket az 
álla.11 (Országos I\lentőszolgálat) viseli. Az in.tézether;i '?lh~lye;i:e~t 
ingyenes kórházi ápolásra jogosultak kórh~zba utaza~1 k?l~s~get 
az intézet, az intézetben el nem helyezett ingye~es korlui;zl ap?
lásra jog:::isultak kórházba utazási költségét pedig a lakohelyük 
szerint illetékes községi, városi, városi (fővárosi) k~riil~~i t,anáes 
végrehajtó bizottsága, a kórházból való hazautazas koitsegét a 
kórház viseli. 

U. 13 .. §. A közgyógyellátásra jogr;sullak rész~.r~. kiszol
gált atoll gyó.gyszerek.et és gyógyászall segédeszkozoke( _a:z 
SzTK biztosítottaknak kiszolgáltatott gyógpszerek elszán_wl<~s.arfl 
megdllapitolt niintának megfelelő sz.ámlaval -. anna1r ~~iq-_ll~
tásá:ra irányadó rendelkezéselc szerint, de tel.1esen ellnzloni· 
letten - kell elszámolni. 

HatálJ-'balépl) rcn1lclliczések 

n. 12, §. A jelen rendelet az 1958. évi április ,hó ,1. napján 
lép hatályba; egyidejűleg a 999/1942. B. i\.'L szan1u, rendelet 
(Rendeletek Tára 3010. oldal), az 520/1944. B. l\L számu rendelet 
(Rendeletek Tára 811. oldal) és a 188.200/1949, (VI. 4.) N. IIL 
számú rendelet hatályát Yeszti. 

U. 14. §. A jelen utasítás U2 1958, évi április ~-6 1, 
napján lép hatályba; egyidejííleg a 8360-16/1952. (Eu. K. 
16.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti. 
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Az egliszségügyi miniszter 28/1963, (Eii. K. 18.) Eü. M. számú 
ufasilása a közgyógyellátás lerhr!rc rendelhető egyes gyógyszer

féleségek tárgyában 

A közgyógyellátás terhére rendelhető gyógyszerkülön
Iegességeket legutóbb a 29/1959. (Eü. K. _20.) Eü. l'IL !jlzáruű 
utasítás határozta n1eg. Ennek értelmében csak azokat a gyógy
szerkülönlegességeket lehetett rendelni, ainelyek az utasítás 
mellékletében fel voltak sorolva. A köZfu'}'Ól,,')'eliátottak orvosi 
ellátásának további javítása érdekében bővíteni kívánom a 
rendelhető gyógyszerféleségeket, egyben lehetővé kívánom tenni 
az 1959. óta törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek rende
lését is. Ezért a következőket rende!e1n: 

1. §. 

(1) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes 
gyógyszerellátás keretében - a (3) bekezdésben foglalt kivéte
lei - azokat a törzsköny-vezett gyógyszcrklllönlegességeket, 
szerobakterioló~iai készítményeket, gyógytápszcrekct, gyógy
vizeket és kötözöszereket (a továbbiakban: gyógyszer} szabad 
rendelni, amelyek a társad~lombiztosítás terhére is rendelhetők. 

(2) A társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerren
delés általános irányelveire vonatkozó rendelkezéseket, valamint 
az egyes gyógyszerek rendelésére vonatkozó killönleges elő
írásokat (pl. szakorvosi rendelőintézet javaslata, orvosi vények 
két példányban történő kiállítása, kábítószerek rendelésére 
vonatkozó szabályok) a közgyógyellátás terhére történő ren
delésnél is alkaln1azni kell. 

(3) A jelen utasítás mei!fi!dctében felsorolt gyógyszerké
szíbnények közgyógyellátás terhére ne1u rendelhetők. 

2. §. 

Ez az utasítás az Egészségügyi I{özlönyben történt közzé
tétele napján lép hatályba; egyidejűleg a 29/1959. (Eü. K. 20.) 
Eü. l\:L számú utasítás hatályát veszti. 

1-IELLÉKLET 

a 28/ 1963. (Eü. K. 18.) Eü. l\-!. számú utasításhoz 

Albroman ibl. 
Alsol kenőcs 
AnasthiJn inj. 
Capsoderma kenőcs 
Chlorocid-H kenőcs 
Cholín chlorid oldat 
Corhorn1on inj. 
Erígon szirup 
Gastropin tabi. 
Gastropin duplex drazsé 
Gastrob:imat tbl. 
Gerovit kapszula 
Glutarec tbl. 
Gracidín tbl. 
Hévizi iszap 
Hévízi rádiumos gyógyiszap 

kompressz 
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I-Iexetídin oldat 
Hydrocortison kenőcs 2,5 % 

(az 1 %-os rendelhető) 
Hyµerol tbl. 
Kofka tbl. 
Lukullin drazsé 
l\:Ialtalax 
Neopcrhepar inj. 60 gamma 
Nerobol tbl. 
Neroboletta tbl. 
Nerobolil inj, 
Polyvitaplex 8 drazsé 
Polyvitaplex 10 csokoládé 
Prednisolon kenőcs 
Prednisolon „J" kenőcs 
Redergam inj., csepp, subling. 

tbl. 

Somben tbl. 
Sterogenol oldat 
Sudeol oldat 
Tardy! tbl. 
Tetran-Hydrocortison kenőcs 
Thnidon tbl., zselé 

21'" 

Trifavit inj. 
Trypsin sebhintőpor 
Vitamin-B„ inj. 300 gamma 
Vita1nin-B" inj. 1000 gamma 
Vitanlin-C inj. 5 ml 
Yohistrin masc. drazsé 
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FEGYVERES TESTÜLET TAGJAINAK 
EGÉSZSÉGCGYI ELLATÁSA 

Az ~g~szségűgyi miniszter 32/195.rl. (Eü. ]{. 21.) Eü. 111. százii(i 
Iflasztasa a honvédségi egészségügyi szolgáltatásokra igény-
1ogosultal1.nak az állami egé.~zségügyi szolgdlat r4szé1•ől történő 

ellátásáról 

A honvédelmi n:linisztcrrel, a közlekedés- és postaügyi 
minis:.r;terrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával 
egyetertésben a kóvetkezőket rendelem: 

Az állami egészségügyi szolgálat részéről történő clláüísra 
jogosultak 

1. §. Az állami egészségügyi szolgálat részéről - a 2-35. 
~-okban foglalt rendelkezések szerint - egészsé"ligvi ellátásra 
Jogosultak: "' ' 
. 1. a .h?nYédség illetékes szerve által „Egészségügyi igény
JOgosultsag1 lap"-pal (a továbbiakban: Eü. iaényiogosultsági 
lap) ellátott honvédszemélyek, 

0 

" 

2. az alább felsorolt - }<-:ü. igényjogosultsági lappal el nem 
látott - honYédszen1élyek: 

a) a katonai iskolai növendékek (hallgatók), 
, b). a sortiszthelyettesek, sortisztesek és sorkatonák (a 

~~;t~:biakhan: sorállományúak), tényleges szolgálatuk tartama 

e) a tartalékos áll01nányú tisztek, tiszthelyettesek, tiszte
. sek és honvédek a gyakorlat, kiképzés stb. t11rlama alatt 

3. az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem h~nvéd
személyck, nevezetesen: 

a) a honvédszemélyeknek Eü. igénvjogosultsági lappal 
ellálotl családtagjai (hozzátartozói), " 

~) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott volt honvéd
szen1elyek és azok Eü. igényjogosultsági lapoal elh':.tott család-
tagjai (hozzátartozói). ~ 

I{czel6orYosi ellátás 

.. 2 .. §. Az állmni egészségügyi szoigiílat körzeti 01-vos2i, 
l~orz~t1 gyermek_?rvosa_i és körzeti szülé~zorvosai - díjtalanul ~ 
altalanos kezcloorvos1 (gycrrnckorvos1, szűlészorvosi) ellátást 
nyújtanak: 

1. a honvédsze1nélyck közül: 
a) a honvé_dségi alakulat elhelyezési ködetén (laktanya 

tábor, stb.) kívül lakó fekvőbeteg honvédszemélyeknel{, ' 
b) a szabadság, átutazás miatt átmenetileg az elhelyezési 

körletükön kívül tartózkodó járó- és fekvőbeteg honvéds-:iemé
lyeknek, 

. <:_) „ az oly~n hon,védségi eg)'.ségnél (szervnél) szolgálatot 
telJes~to honvedsze1nelyeknek, anol sem honvédorvos, se1n 
szerződtetett polgár. orvos nem 1nüködik. 

2. Az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvéd
szeinélyeknek. 

3. §. A kezelűorvosi elláü\sra való jogosultságukat: 
a) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott ~személvek az 

Eü. igényjogosultsági lapjukkal, " · 
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b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem lát.ott honvéd
szemClyek a_ ka!onai igazolván.~·~kkal és ~ 2.· ~· .1. poi;i~júban 
említett könilmenye\{ valamelyll{enek fennallasat rgazolo irattal 
(pl. szabadságolási igazolvány) igazolják. 

4. §. Szaktanácskozás szükségessége esetében a körzeti 
orvos (körzeti gyennekorvos, körzeti szúlészorvos) az állanü 
egészségüg~yi szolgálat területileg illetékes kórházának (rendelő
intézctéi"lek) vezetőjétől kéri szalüanácsadó orvos kiküldését. 
A szaldanáes!{OZás díja a l{órház (rendelőinlézet) l{öltsé~'eLését 
terheli. 

JáróheH·1;ck szakon·osi ellátása 

5. §. (1) Budapesten nlinden honvédsze1nély és minden Eü. 
igényjogosultsági !appal cl~útott __ m:r.n .honvéc;sze~ély szakorvosi 
ellátását a honvedség egeszségugy1 intézmenye1 (honvédszak
orvosok) biztosítják. 

(2) A Budapest terülelén lakó, Eü. igényjogosultsági lappal 
ellátott személyek a szakorvosi ellátást - sürgős szüksé' eseté
ben a fo<Yászati ellátást is - az állaini egészségügyi szolgáltatnak 
a lakóh~lvük szerint illetékes szakorvosi rendelőintézetében 
(gondozóirltézetében) is igénybe vehetik. 

6. §. (1) Vi!.léken a honvédszmnélyeknek, valarnint az Eü. 
igényjogosultsági lappal ellátott ne1n 110nvédsz.e1nélyeknek 
szakorvosi ellátását: 

a) ha az állami egészségügyi szolgálatnak az ellátásra 
jo<Yosult Iakóhel~·e szerint illetélws szakorvosi rendelőintézete 
'(cr~ndozóintézete) műl{ödési területén honvédségi egészségtlgyi 
i~téz1nény !kórház, rendelőintézet, honvédszakorvos) inűkódik, 
a honvédségi egészségügyi intézmény, . „ 

b) ha az állami eorészségü.gyi szolgálat szakorvosi rendclo
intézeténel{ (gondozóinfézetének) míil,ödési teniletén honvédségi 
egészségügyi intézn1ény nem működik, vagy inűködik ugy3:n, 
de a betecr e11átisához szükséges szakorvossal nem rendelkezik, 
az állami° egészségügyi szolgálatnak területileg illelél~es. szak
orvosi rendelőinlézete (gondozóinlézete, szakorvosa) vegz1. 

(2) A.zokon a hel~·eken, amelyek honvédségi fogászati 
rendelő, honvéd-fogszak:)<"Vos, vagy honvédségi szerződéses 
fogszakorvos kijelölt működési területéhez tartoznak, a hon
védsze1nélyek, valmnint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátot 
nen1 honvédszemélyel{ az állami egészségügyi szolgálat fogászati 
szakrcndeléseit - a sürgős szükség esetét kivéve - nem vehetik 
igénybe. 

7. §. (1) A. honvédszemélyeknek az állami egészségügyi 
szolgálat szal{rendeléscire a jelen utasítás 5. és 6. §-ában meg
határozott esetekben mind a körzeti orvos, mind a honvédorvos 
adhat beutalást. 

(2) Az állami egészségügyi szolgálat szakorvosi rendelőinté
zetében (gondozóintézetében) naponként szakorvosi ellátásban 
részesíthető - Eü. igényjogosultsági lapnal el ncrn látott
t~nvédszemélyek s~á1nát' 3.z érdekeit rendelőintézet (gondozó
intézet) vezető.le az illetékes honvédparancsnokság vezetőjével 
egyetértésben állapítja meg. . " „ . , „ „ 

(3) A honvédsze1nélyek idoszakos szűrovrzsgalata 3: szuro
vizsgálatot végző szakorvosi rendPlőintézet (gondozóintézet) 
vezetője által az illetékes honvédparani;snokság yezetőjével 
egyetértésben n1egállapított űLemlerv sze~1nt törté1nl>:. 
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8. §. A szakorvosi ellátásra való jogosultságukat: 
.. C!), az_ Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek az 

Eu. IgenyJogosultsági lapjukkal, 
~) az Eü. igén:i;j9gosult~ági lappal_ el nem látott honvéd

s~e~elyek a katonai 1ga~olv1;J;nyukkal es a, körzeti orvos által 
k~~).ll~tott beutalólappal, illetoleg a beutalo honvédorvos által 
kiállrtott szolgálati jeggyel igazolják, _ 

.. 9. §. f1) A, !1onvédség a sorállominyűakat egészségügyi 
konyveeske'\:el latJa i;:I. Az említett honvédszemélyek kötelesŰk 
a sz~korvos1 rendelőintézetben (gondozóintézetben) szakorvosi 
~lhí.~as~k végett történő jelentkezésük alkalmával az e"'észség-
ugy1 konyvecskéjüket felmutatni. " 

(2) A sorá_llományóaknál a szakorvosi vizsgálat eredménvét 
be kell vezetm az egészségügyi kön:,.'Veeskéjükbe. ~ 

~O: §. A honvédszemélyeknek, valamint az Eü. igényjogo
suJts„~1 Jappal el~átott nem honvédsze1nélyeknek az állami 
~gé~zsegugyi szolgalat szakorvosi rendelőintézetében (gondozó 
intez~tében) történő szakonrosi ellátása, ógyszintén a honvéd: 
szemelyek idoszakos szűrővizsgálata díjtalan. 

Fogpótlás 

;1, §. A honvédszemélyeket, valamint az Eü. igényjogo
sultsagi lappal ellátott nem honvédszemélveket 

a) Budapesten a honvédség fogászati Szakrendelője (fog
szakorvosa), 

. . b) vidé]íen azokon a helyeken, amelyek honvédségi fogá
szati r~ndelo, honvédfogszakorvos vagy honvédségi szerződéses 
polgári fogszakorvos kijelölt működési területéhez tartoznak 
a hgnvédségi fogászati rendelő (fogszakorvos) egyéb helyekeii 
ped1_g az állami ~i:i:észségügyi szolgálat területiieg illetékes fogá
szati szakrendeloJe (fogszakorvosa) részesíti fogpótlásban. 
. 12. §. Az ál!ami egészségüg_yi szolgálat keretében fogpótlásra 
Jogosultak részere a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogo
s~lt:~k. fogpótlási eUátásával kapcsolatban rendszeresített fog
potlas1 mui:ikalapot kell kiállitani. A mtmkalapra feltűnően rá 
-k~ll .vezet!1-1 a „H. ~L nem biztosított" szavakat, valamint az 
Eü. 1gényJogosultság1 lapot kiál1ító (érvényesítő) parancsnokság 
nevét_ és az. Eü. igényjogosultsági lap sorszámát. Azoknál a 
honvedszemelyeknél, akik Eü. igényjogosultsági lappal nincse
nek ellátva, a munkalaphoz csatolni kell az illetékes katonai 
parancsokság ~gazolását arról, hogy a fogpótlást igénylő honvéd
személy honvedségi egészségügyi e11átásra jogosult. 

13. ~·.{~),Az. állami egészségügyi szolgálat fogszakorvosa a 
honvédseg1 rgcny3ogosult részére igazolást állít ki arról hogy a 
társadalombiztositás szolgáltatásaira jogosultakra v~natkozó 
rendelkezések szerint milyen összegű térítési díjat kell befizetnie 
~ ho1.n-:édségi i~ényjogosult a térítés díjat - a társadalom~ 
b1ztos1tas szolgaltatásaira jogosultaktól eltérően - minden 
ese!ben Vfí.fSY. közvetlenül az Eü. igényjogosultsági lapot (iga
z.olast) k1a_Ihtó. honvédségi ala~ul8;t pénzügyi szolgálatához 
"agy honvedség1 csekkszámlára f1zet1 be. A befizetPsi lapon fel 
kell tüntetni a „fogpótlás" szót. A befizetés megtörténtét igazoló 
csekk~zelvényt, illetőleg a honvédségi alakulat pénzügyi szol
gálatanak arra vonatkozó igazolását, hogy a fogpótlás költségeit 
a honvédség viseli, csatolni Jrell a munkalaphoz. · 
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(2) A fogpótlási 1nunkálatokat csak a térítési díj befizetésé1 
igazoló csekkszelvény, illetőleg a honvédségi alakulat pénzügy 
szolgálata költségvállalási igazolásának átvétele után szabcú 
megkezdeni. 

14. §. (1) Térítésmentes fogpótlásra jogosultak - a honvéd 
sági rendelkezései> szerint - azok a honvédsze1nélyek, akikné 
a rágóképességcsökkenés mérve 50 %-nál nagyobb. Ilyen esetbei 
az állami egészségligyi szolgálat fogszakorvosa javaslatot te:,.; 
a honvédszeinélynek térítés1nentes fogpótlásban részesítésére 
A javaslatban részletesen fel kell tüntetnie, h()ITT' 

a) mely fogak pótlása szükséges, - - -
b) fixpótlás vagy lemezes-pótlás szükséges-e, 
e) l01nezespótlás esetében akrilátot vagy iuás anyagot 

(nyelvív, fémle1nez) használ-e fel. 

(2) A javaslatot - az illetékes katonai parancsnoksá1_ 
záradékolása után - meg kell küldeni a legközelebbi honvéd'. 
kórház fogászati osztályának, A fogszakorvos a fogmüvet csal; 
a katonai pa-·ancsnokság pénzügyi szolgálata költségvállalás 
igazolásának átvétele után rendelheti meg. 

(3) Szolgálti eredetű sérúlés miatt szükséges fogpótlást 
csak honvédkórház fogászati osztálya végezhet. 

15. §. (1) A fogászati szakrendelő a fogpótlással kapcsolatos 
fogtechnikai munkát annál a fogtechnikai laboratóriumnál 
készítteti el, amelyet a társadalombiztosítás szolgáltatásaira 
jogosultak fogpótlásával kapcsolatban foglalkoztat. 

<2) A fogtechnikai laboratórium az elvégzett fogtechnikai 
munkáról = a társadalomhiztosítás szolgáltatásaira jogosultak
kal kapcsolatban megállapított díjtételek szerint - szánllát 
állít ki és azt az elkészített fogművel együtt inegküldi a fogtiszati 
szHkrendelőnek. A fogászati szakrendelő a fogpótlási munkák 
befejezése után a számlDn a fogmű kifogástalan elkészítését 
igazolja, annak átvételét a beteggel igazoltatja és a sz<imlát 
visszaküldi a fogtechnikai laboratóriumnak. A fogtechnikai 
laboratórium a visszaküldött számlát kifizetés végett megküldi 
az Eü. igényjogosultsági lapot (igazolást) kiállító (érvényesítő) 
honvédségi alakul11t pénzügyi szolgálatának. 

16. §. Kivehető fogsor kiszolgáltatása esetében a fogorvos 
köteles az Eü. igényjogosultsági lapra rávezetni - sorállo
mányóaknál az egészségügyi könyvecskébe bevezetni - a fog
pótlás megtörténtét. 

17. §. A fogpótlásra való jogosultság igazolására a 8. §. 
rendelkezései az irányadók. 

Fekvöbeteg-u~rúg~intézeti ellát&s 

18. §. (1) Az állami egészségügyi szolgálat orvosa az ellá
tásba tartozó honvédszemélyt, valamint az Eü. igényjogosultM 
sági lappal ellátott nem honvédszemélyt kórházi ápolás szüksé
gessége esetében kórházba utalhatja. 

(2) Az állami egészségügyi szolgálat orvosa 
a) a honvédszemélyt - a sürgős szükség esetét kivéve csal>: 

honvédkórházba, 
b) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvéd

szemilyt az állmni egészségiigyi szolg~ilat kórhi'lzáha, vagy hon
védkórházha utalhatja. 

(:3) lionvédszemdyn~k honvédkórházba való beutalújához 
előzetes helybiztosítás ne1n szükséges, A je.en utasilás halálya 
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alá tartozó személyeknek az állruni egészségügyi szolgálat 
kórházaiba (polgári kórházakba) történő beküldése eseLében a 
helybiztosítás telöntetében a biztosítottnak kórházba utalásával 
kapcsolatos szabályok szerint kell eljárni. A kórházbautalásra 
vonatkozó orvosi javaslatra a „I-I. AL" betűket l<ell ráírni. 

19. §. A honvédon'OS a Kórházi ápolásra -szoruló honvéd
személynek vagy Eü. igényjogcisuitság;i lappal -ellátott nem 
honvédszcm'.'llyncl{ az á!iami egészsé3ugyi szolgálat kórházaiba 
való utalásánál helybiztosítás tekintetében a biztosítottakra 
érvényes szabályolc sr,erint köteles eljárni. 

20. §. (1) l{a a körzeti orvos vagy rendelőintézeti (gondozó
intézet) orvos honvédszemélynél búrmilyen tern1észetü tbc-s 
megbetegedést állapít n1eg, javaslatot tesz a honvédszeinélynek 
a l{özponti Katonai I{.órház (Budapest, XIII., Róbert I-\:. krt. 
44. sz.) tüd5osztályára való retvételére, illetőleg a tbc-s 1neg
betegedésre gyanús honv6dszen1élynek a szóban forgó honvéd
kórház tüdőosztályának járóbeteg rendelésére való beutalására. 

(2) Eü. igényjogosultsági lappal e'látott nem honvédszemély 
tbc gyógyintér,eti ápolásának szükségessége esetében a területi
leg illetélrns tbc gondozóintézet az erre a célra szolgáló nyomtat
vámyürlapon javaslatot tesz a betegnek az állanli egészségügyi 
szolgálat tbc gyógyintézetébe történő beutalására. A javaslaton 
a tbc gondozóintézet jogosítási záradékként feltünteti az Eü. 
igényjogosultsági lap sorszámát. A tbc gondozóintézet a sza
bályszerűen kiállított javaslatot megküldi Budapesten az Orszá
gos TBC Betegbeutaló Központnak, vidéken az illetékes megyei 
tbc betegbeutaló központnal{, amely intézl;:edik a betegnek az 
álla1ni egészségügyi szolgálat tbc gyógyintézctébe történő 
elhelyezése iránt. 

21. §. I·Ionvédszemély varor Eü. igényjogosultsági lappal 
ellátott nem honvédszemély gyógyfürdőkórházi ápolásának 
szükségessége esetében az állami egészségügyi szolgálat illetékes 
orvosa javaslatot tesz a betegnek gyógyfürdőkórházba való 
elhelyezésére. A javaslatot - honvédszern3ly vagy annak Eü. 
igényjogosultsági lappal ellátott családtagja esetében az alakulat 
parancsnoksága útján, egyéb esetben kCzvetlenül - meg kell 
küldeni a Központi I{atonai I{ó::-ház fizikoterápiás osztályának, 
amely intézkedik a betegnek az állami egészségüITT'i szolgálat 
gyógyfürdökórházba történő beutalása iránt. 

22. §. (1) A kórházi, tbc gyógyintézeti, illetőleg gyógyfürdő
kórházi (a továbbiakban: fekvőbeteg-gyógyintézeti) ápolásra 
való jogosultságukat: 

a) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott sze1nélyek inind 
beutalás, mind sürgős szűkség alapján történt úpolásbavétel 
esetében az Eü. igényjogosultsági lapjnkkal, 

b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott honvéd
sze1nélyek beutalás esetében az illetékes katonai parancsnokság 
részéről a honvédorvos, illetőleg az állami egészségügyi szolgálat 
orvosa által adott beutalójavaslat hátlapjára rávezetett (vagy 
külön kiállított) igazolással, 

sürgős szükség alapján történt :ipolásb.c'1vétel esetéhe..'1 pedig 
a fekvőbeteg-gyógyintézet megkeresésére az illetékes katonai 
parancsnokság által kiállitolt és a fekvőbeteg-gyógyintézetnek 
1negküldött igazolással igazolják. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett igazolásnak azt 
kell tartalmaznia, hogy az ápolt honvédsze1nély az alakulat 
állományában katonai szolgálatot leljesit. Az igazolást a beteg~ 
felvételi iratokhoz kell csatolni. · 
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(3) A_ fekvőbeteg-gyógyintézet az Eü. igényjogosultsági 
lappal ellátott személyelüől a gyÓITT'intézeti ápolásra való 
jogosultság i,gazolására az Eü. igé~yjogosult~ág! Ii;-pon felül 
e,,,ayéh i~az?last ne~ .kérhet: A f~kvobeteg-g;y~gyn_itczetben az 
f:ü. igenyJ?go~ultsag1 !aprol masolatot ke,~zilen1 nem ?-el!. 
v; Eü. 1genyJogosultsag1 lappal rendelkezo személyeknel a 
betegfelvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az Eü. igény
'oo"osultsági lap sorszámát. A betegfelvételi jegyzőkönyvet be 
l;:ell mutatni a fekvőbeteg-ITT'Ógyintézet vezetőjének, ald a 
rávezetett sorszámot a ben1utatott Eü. igényjogosultsági lap 
alapján ellenőrzi és az ellenőrzés inegtörténtét a hetegf-elvételi 
'e~'zőkönyvön aláirásával igazolja. 
l '°' 23. §. (1) A sorállonuinyú köteles a fekvőbeteg-gyógyinté
zetbe történő felvétele alkalmával az egészségügyi könyvecskét 

[elm(1;i)t~i.sorállományúaknál az egészségügyi könyvecskéjükbe 
kell bevezetni az ápolás első és utolsó napját, a kórismét, vala
mint a zárójelentés fontosabb adatait. 

24. §. (1) Iionvédsze1nélynek az állami egészségügyi szol· 
gálat fekvőbeteg-gyógyintézetébe történő felvétele esetében 
a fekvőbeteg-gyógyintézet köteles a honvédszemély ápolásba 
vételéről, más fel{VŐbeteg·gyógyintézetbc való esetleges át
helyezéséről és a felcvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátásáról, 
illetőleg elhalálozásáról az illetékes }{atonai parancsnokságot -
ha ez nem állapítható meg, a legközelebbi helyőrség parancs
pokát - 24 órún belül írásban értesíteni. 

(2) Honvédszcmélynek az állmni egészségügyi szolgálat 
fekvőheteg-gyógyintézetébe történő beutalá::a esetében az 
illetékes t1onvédségi alakulat egészségügyi szolgúlata a beutalásról 
szóló szolgálati jegyhez az (1) bekezdésben e1nlített adatok 
közlésére szolgáló nyonltatvány-űrlapokat csatol. Ilyen esetben 
az (1) bekezdésben 1neghatározott adatokat a szolgálati jegyhez 
csatolt nyomtatvány-űrlapokon kell az illetékes katonai parancs~ 
noksággal közölni. A honvédségi alakulat egészségügyi szolgálata 
a nyorntatvány ürlapokon a beteg nevét és sze1nélyi adatait 
eiőre feltü.nteti és így a íekvőbeteg-ro'ógyintézetnek a nyom· 
tatvány-űrlapokra csak a közlendő adatokat lrnll rávezetnie. 

25. §. Az állami egészségügyi szolgálat fekvőhcteg-gyógy
intézete a gyógyintézetböl elbocsátott sorállományú részére 
legfeljebb 14 napi egészségügyi szabadságot javasolhat. A. javas
latot az egészségügyi könyvecskébe kell bevezetni. Ha a fekvő
beteg-gyógyintézet osztályvezető főorvosának megítélése szerint 
a betegnek 14 napnál hosszabb egészségügyi szabadságra van 
szüksége, a vezető főorvos javaslatot tesz arra, hogy az illetékes 
katonai parancsnokság a beteget a honvédség szabályzata 
szerint a honvéd felülvizsgáló bizottság elé utalja. Az erre 
vonatkozó javaslatot ugyancsak be kell vezetni az egészséügyi 
könyvecskébe. 

26. §.Az állami egészségügyi szolgálat fekvőbeteg-gyógyinté
zetében a honvédszemélyek, valamint az Eü. igényjogosult.sági 
lappal ellátott nem honvédszemélyek után felmerült ápolúsi 
költségeket - az ápolás időtartamára tekintet nélkül - a~ 
állam tehére kell elszámolni. 

Gyóg;vszer rendelése 
27. §. (1) A körzeti or\'OS (körzeti gyermekorvos, körzeti 

szülészorvos), úgyszintén a szakorvosi rendelőintézet (gondozó
intézet) szal{orvosa az ellátásába tartozó honvédszemély és Eü. 
igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemély részére 
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gyógyszeres kezelés szükségessége esetében gyógyszert reu. 
delhet. 

(2) Az (1) bekezdésben említett s:::emély~k ~,észére 3: ITT'?gy. 
szert SzTK vényűrlapon kell. rendeln!: A ;venyurl,ap !e.iléceneit 
minden rovatát pontosan ln kell .olteni. A venyurlapon a· 
1nunkáltalóra vonatkozó rovatba ., , I1I. '. betűket kell .beírni 

(3) Az Eü. igényjogosultsági .lapp 1 ellát_ott s~c!11élyek ~észér~ 
azt a gyógyszert amelyért a tarsadalomb1ztos1tas szolgaltatá_. 
saira jogo~ultnak' térítést lrnll fizetnie, a vényűrlapnak „SzTI{ 
térítésköteles vénv" feliratú oldalán, azt a gyógyszert pedig 
amelyet a társadaJ01nbiztosítás szolgáltatásaira jogosultna~ 
térités1nentesen kell kiszolgáltatni, a vényürlapnak „SzT!{ 
térítésmentes vénv" feliratú oldalán kell rendelni. 

(4) A zsoldb9.n részesülő, Eü. igényjogosultsági lappal el 
nem látott Uszthelvettesek, tisztesek és honvédek részére bár"' 
mely gyógyszert a' vényűrlapnak „SzTI-C térítésmentes vény" 
feliratú oldalán kell rendelni. 

(5) Az állami egészségü15-yi szolgálat orvosai részéről történö 
gyógyszerrendelés teldntctében egyéb vonatkozásban a társa. 
daloffibiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő 
gyógyszerrendelés szabályozásáról szóló 40í19~8. (Eü. K. 19,) 
Eü. 1:L számú utasítás rendelkezései az irányadók. 

Gyógyászati segédeszköz rendeléfm 

28. (1) A körz~ti orvos (körz7ti gyer~ek?rvos, körzeti 
szülészorvos), valamint a szakorvosi rendelo1ntezet (gondozó
intézet) szakorvosa az ellátásába tartozó honvédszemély és 
Eü. igény.jogosultsági 1.apJJ:al <;lláto~t ne~ .. honvédszemél.Y 
részére a következő gyogyaszat1 segcdeszkozoket rendelheti: 

üvegből készült belégzökészülék asztmás betegek részére, 
heretartó (1~9 számig), 
kankófecskendö, 
mellszívó üvegharfülg, 
szemcseppentő, 
szem ecset, 
szemkenöcshöz üvegpálca. 

(2) Az (1) bekezdésben en1lített gyógyászati segédeszközö
ket SzTI{ vényűrlapon kell rendelni. A vényűrlap kiállítá~ára 
a 27, §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezésclr az irányadók. 

(3) Az (1) bekezdésben .felsorolt gyó~ászati, segéd~szkö
zöket az Eü. igényjocrosultsá""I lappal ellatotr szemclyek reszére 
a vényűrlapnak „S?_?'rK térí'tésköteles vény" feliratú oldalán, 
a _zsoldban részesülő, Eü. igényjogosultság~ lappal el .nem látott 
tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek reszere pedig a vény
űrlapnak „SzTI{ térítésmentes vér_i-y" .felira~ú ol?.-alán„ kell 
rendelni. A vényen rendelt gyógyaszah segedeszl\:oz kozfor
galmú gyógyszertárban szerezhető be. 

29. §. (1) A szakorvosi rendelőintézet szakorvosa az E~. 
io"ényjogosultsági lappal ellátott személy részére lúdtalpbetétet IS 
r%nc:ie'lhet, Gips~minta után készített lúdtalpbetét csak abban 
az esetben rendelhető, ha az előregyártott lűdtalphetét nem 
megfelelő, A lúdtalpbetétet a társadalombiztosítás szolgáltatá
saira jogosultak részére rendszeresített nyomtatványűrlapon 
kell rendelni. A rendelvényre „H. ilL" betűket kell rálrni. 

(2) A lúdtalpbetétet az SzTK alközpontja. (kirend.e.Jts~ge) 
szolgáltatja ki. 1-Ia a lúdtalpbetétet a szakon'?SI ;endelfünt~z?t 
szakorvosa rendeli. a hete" köteles a Iúdtalpbetet k1szolgáltatasa
nak igénylésekor ·az SzfK alközponf.jAnak (kirendeltségének) 

az orvosi re!1delvényen. fel~l ~ illeté"!res, ry.onvé~ségi szervnek 
vagy a_ I31kohe;ye ~zer1nt, 1ll~tek7s ~özse~ ta_nacs végrehajtó 
bizottsaganak, 1Jletoleg varost, varosi (fővaros1) kerületi tanács 
végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának {csoportjának) 
arra vonatkozó igazolását is átadni, hogy honvédségi egészség
ügyi ellátásra jogosult. A községi tanács végrehajtó bizottsága, 
nfetölcg az egészségügyi osztály (csoport) az igazolást a beteg 
Eü. igényjogosultsági lapja alapján állít.ia ld. 

30. §. Ha a szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet) 
szakorvosa a beteg részére a 28. §-ban, illetöleg a 2(}_. §-b.an nem 
említett gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatását tartja szük
ségesnek, a s7..akorvos üres papírlapon javaslatot tesz a szükséges 
gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására. Erre a célra tehát 
a társadal01nbiztositás szolgáltatásaira jogosultak részére 
rendszeresített nyomtatványűrlapot felhasználni nem szabad. 
A rendelvényül szolgáló papírlapon fel kell tüntetni a beteg 
nevét, lakáscímét és a szükséges gyógyászati segédeszközre 
vonatkozó adatokat. A papirlapra továbbá rá kell írni a „H. 
]II." betűket, valamint a következő szöveget: „Hon':éd vo.si 
eno-edély szükséges". A betegnek a javaslatot el kell Juttatnia 
a 

0
legközelebbi honvédkórház illetékes szakrendeléséhez, A 

javaslathoz csatolnia kell a 29. § (2) bekezdésében említett szerv 
igazolását arról, hogy honvédségi egészségügyi ellátásra jogo
sult. 

31. §. A körzeti orvos (körzeti gyermekorvos, körzeti 
szülészorvos), illetőleg a szal{orvosi rendelőintézet (gondozóA 
intézet) szakorvosa köteles gyógyászati segédeszköz rendelése, 
illetőleg javasolása esetében sorállományúaknál az egészségügyi 
könyvecskéjükbe beírni, egyéb személyeknél pedig az Eü. 
igényjogosultsági lapjukra rávezetni, hogy a beteg részére 
rnely napon, milyen gyógyászati segédeszközt rendelt, illetőleg 
javasolt. 

Anyatejellátás 

32. §. (1) Az állami egészségügyi szolgálat gyermekgyógyász 
szakorvosa, valamint az egészségvédelmi szolgálat tanácsadó 
l):rvosa az anyatej beszerzésének szabályozásáról szóló 3350-
15/1951. (II. 17.) Eü. I'll. számú rendelet és az annak kiegészítése 
tárgyában kiadott 3350-15-2/1951. Eü. I'IL számú utasítás 
(lás"d az Egészségiigyi jogszabályok gyűjteménye III. kötetének 
201. és 202. oldalán) rendelkezései szerint engedélyt adhat Eü. 
igényjogosultsági lappal ellátott személy csecsemője részére 
rnás anyától származó anyatej beszerzésére. 

(2) Az orvos az engedélyt az „Orvosi javaslat anyatejre" 
című nyomtatványűrlapon adja meg, egyszerre legfeljebb cgyA 
havi időtartamra. A nyomtatváuyűrlap kiállítására a 81/70/1953. 
Eü. M. számú utasítás (lásd az Egészségügyi jogszabályok gyűj
teménye III. kötetének 203. oldal:in) rendelkezései az ir:inyadók 
azzal az eltéréssel, hogy a nyomtatvány-űrlapon a munkáltató 
neve helyett „H. l\,L" betűket és az Eü. igényjogosultsági lap 
sorszámát kell feltüntetni. 

33. §. (1) Az anyatejre jogosult részére az anyate.iet Buda
pesten az AnyaA és Csecsemővédelmi Intézet (ACSI) vagy 

, anyatejgyűjtő állomás útján, vidéken az anyatejgyíljtő állo-
1 más vagy az egészségvédelmi szolgálat csecsemőtanácsadása 
utján kell biztoRítani. 

(2) Az anyatejet igénylő az anyatej árát számla ellenében 
az anyatejet adónak megfizeti. A szán1lának tartalmaznia kell 
a tejadás időpontját, az adott tej n1cnnyiségét és annak hiva-
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talosan meg3-1lapított ár8:t,_ valan1:~nt a kifizetett összeget. (a 
számla véoösszecrét). A lohzetett osszeget a számla, valannut 
az orvosi j~vasl~t egy_ik t?éldánya alapján a l~o.nv.é~ség ;;illoruá
nvila"' illetékes pénzu.;y1 szerve az anyatejet: 1gcnylonek a 
sZámí'a benyújtásakor visszatéríti, 

:\Icnt5szállítás 

34. f::. (1) A honvédszernélyek, valan1int az Eü. igényjogo. 
sultsáoi fappal ellátott ne1n honvédszemélyek rnenlőszállitására 
a társ'f.da101nbiztosítás szolgáltatásaira .iogosultakra vonatkozó 
rendelkezések az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a honvéd. 
személyeket - ha irre lehetőség van - honvédségi rnentö
g:épkocSin kel1 szá.llitani. A betegszállítási utalványra rá kell 
írni a „I-I. l\I." betüket. 

(2) Az O) bekezdésben említett személyel;:nek az Orsz:lgos 
~fentőszolgálat által történő szállít8sával kapcsolatban fel-
1nerüll 1nentőszállítási költségeket az álla.ln terhére kell elszá. 
molni. 

Orvosi fuvardíj 

35. § .. A. honvédsze1nélyeknek, '-:alamint az Eü. igén~'.iogo: 
sultsági lappal elláto~t nem honYed~zemé~Jel~nek ~z allan:i 
egészségügyi szolgálat rlletél{cs orv.asa alta,l_ tortc;nt g~:ogyke~ele. 
sével l{apcsolatban felmerüll orvos1 fuvardIJ elszarn.ol~sa a ~1zto. 
sítottak betegellálásának ide vonatkozó szabályai szennt és 
költségvetése terhére történik. 

Veures re:o:oUclkez6sck. 

36. ::;. Az Eü. igényjogosultsági lap fény1!-épes személyi 
igazolvánnyal e<>·vütt és csak arra az évre érvenyes, amelyre 
kiállították, ille'tő1eg, ainely évre az érvényét meghosszabbí· 
tották. 

37. §. (1) A honvédszemélyeknek betegség által .okozott 
szolgilatképtelenségét általában csak; a l~ou-védor.Yos JO~_osul~ 
igazolni. A beteg~ég által okozott szolg:oo.latkcptelenseget a korzeh 
orvos igazolhatja: 

a) az alal<ulat elhelyezési körletén (laktanya, tábor stb.) 
Iüvü.1 lakó vaov szabadság, átutazás miatt átmenetileg az elhe· 
lyezési körlefé'n kívül tartózkodó honvéd.személy mogbetege. 
dése esetében, 

b) az olvan honvédségi egységnél (szervnél) szolgálatot 
teljesítő hon'.\ré<Jszemély„ megbeteged~s~ esetében, a..'11?.l .. s~m 
honvédorvos sem szerzodtetett polgart orvos nem mukod1k. 

(2) A l~örzeti orvos a szolgálatképtelenséget a kórisme 
feltüntetésével a 112/901. vagy 3510-64. rakt. szá!nú űrlapon 
igazolja. Sorállományúaln1ál a szolgál~aképtclenséget az egészség· 
ügyi kön:yvecskéjükbe kell bevezetni. 

(3) . .i. körzetl orvos köteles a~ (1) bekezdésben em)ite~t 
honvédszemélv beteosécr által okozott szolgálatképtelensegérol 
az illetékes Iilltonaf p~rancsnokságot posta útján értesíteni. 

38. §. A jelen utasítás 27-31. §-ai a~apJán a társadal.om
biztosítás szol<>'áltatásaira jogosultak reszere ren.dsoeeresi:ctt 
rendelvényre kÍadott gyóg~yszerek és gyógyüszati segédeszközök 
árának elszámalása a Honvédelnü l\:íinisztérium és a Szakszer. 
vezeti Társadalom1Jiztosítúsi l{özpont között létesített meg· 
állapodás szerint történik. 
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39. §. (1) A honvédség biztosításra köteiezett poígári. aikai
Jllazottait, valamint az Eü. igényjogosuilsági lappal el nem 
látott nyugdíjas honvédsze1nélyeket a dolgozók betegségi 

· biztosítására vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint 
-aró szolgáltatások illetik rr1eg. 
l (2) A honvédség biztosíüisra kötelezett polgári alkalmazott· 
tainál a munkUllatói igazob:ányon, az OITosi vényen és nlinden 
egyéb orvosi rendelvénye~1 a n1unkáltatóra vonatkozó rovatba 
neill „H. Il-í.", hanem „H.onv. polg. alk." szavakat kell beírni. 

40. §. A jelen utasítás az 1959. évi noven1ber hó 1. napján 
!éP hatályba; egyidejűleg a 182/1955. (Eü. K. 21.) Eü. :Thf. s2.i.n1ú 
utasítás hatályát veszti. 

J/1961. (Eü. K. 1.) Eü. M. számú utasítás a nép
hadseregből, illeiűleg a fegyveres és rendészeti testü
felekből kiuri!i szen1.élyek betegségi ellátásáról szóló 
46/1.960. (X. 13.) korm. számú rendelet végre-

hajtása tárgyában 

A belügy1ninísztorrel, a honYédelmi miniszterrel, a pénz· 
ügyminiszlerrel, a külkereskedelnü nliniszterrel, a munkaügyi 
miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával 
cb'l'etérlésbcn az alábbiakat rendelc1n: 

1. A néphadsereg és a Belügy1ninisztérium fegy•·eros és 
rendészeti testületei hivatásos állo111ányábó! kivált és leszerelési 

·segéllyel ellátott személy, valamint családtagja a kiválás napja 
után a leszerelési segéllyel való ellátás időtartama, és az azt 
követő 15 nap alatt bekövetkezett betegség esetében, ugyanolyan 
feltételekkel és mértékben jogosult a betegellátásra, mint a 
munkaviszony alapján biztosított dolgozó és családtagjai. 

2. A néphadsereg és a Belügyminisztérium fegyveres és 
rendészeti testületei hivalásos állo1nányából kivált és leszerelési 
segéllyel el nem látott, a továbbszolgáló álloniányból, valamint 
a vá1nörség és a pénzügyőrség állmnányúból kivált személy és 

, családtagja a szolgálat tartania alatt kezdődött, illetőleg a 
kiváhísl követő 15 nap alatt bekövetkezett betegség esetében -
a n1unkaviszony alapján biztosított dolgozókra és családtagjaira 
irányadó feltételekkel és mértékben - jogosult a betegségi 
biztosítás minden szolgáltatására. 

3. A néphadseregből, illetőleg a fegyveres és rendészeti 
, testületekből kivált személy a betegségi ellátásra jogosultságát 

az illetékes parancsnokság által kiállított „TársadalombiztosÍ· 
tási Igazolvány"·nyal igazolja. Az igazolvány a szen1élyi ada· 
tokon felül mindazokat az .adatokat tartalmazza (szolgálati idő, 
leszerelés nap\a, leszerelési segéllyel ellátottság időtartama stb.), 
ainelyek az igényjogosultság meg{;,llRpítüsáboz szükségeselc 

4. A 3. pontban en1lítetl szen1ély családtagjai igényjogo
sultságát a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ 
helyi szervei által kiállítctt és záradékolt „Biztosítási 1gazol
vány"-nyal igazolja. 

1 
5. f-Ia a leszerelési segéilyel ellátott személy betegsége 

1 miatt keresőfogla1kozást nem folytathat, részére táppénz lcg· 
korábban a leszerelési segéllyel való elh'itás utolsó napját követő 
naptói jár. 1-Ia a keres6képtelenség már a leszerelési segéllyel 
való ellátás idötartanu:l alatt kezdődött. a kere!:tíképtelenség 
első nRpjának a keresőképtelenséget incgállapíló orYosi-vizsgálat 
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napját kell tekinteni. A kivált személy keresőképtelenségét CsaJr 
akkor lehet megállapítani, ha betegsége következtében igazo 
polgári szakképzettségének vagy fizikai, szellenli képességén~ 
megfelelő foglalkozást nem folytathat. A katonai szolgála•' 
beosztást (munkakört) a keresőképtelenség megállapitásán~} 
figyelembe venni nen1 lehet. A keresőképtelenség elbírálásá 
egyébként a 130/1955, (Eü. K. 8.) Eü. 11. számú utasitás r: 
delkezéseit kell ulkalmazni. ' 

6. A társadaloniliiztosítás terhére a családtag részére llYú' 
tott kórházi ápolás idejébe a szolgálat tartama alatt a csalácttl' 
részére igénybe vett kórházi ápolás idejét nem lehet beszá.Juf 
tani. ~ 

7. 1-Ia a jelen utasítás hatálya alá eső személy az 1., illető} 
a 2, pontban n1cghatározott időtartam alatt biztosításra köt~ 
lezett mun~avi~zonyba lép, és e-::t k~vetően ő vagy családtagj 
megbetegszrk, Jogosult - a b1ztos1tott dolgozókra irányad~ 
feltételekkel és mértékben - a betegségi biztosítás minden 
szolgáltatásara. 

8, Ezt az utasítást az 1960. é'\i. november 1. napján kezdőd" 
hatállyal kell alkalmazni. o 

9. Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a 831/F/16-
2/1952. (Eü. K. 17.) Eü. 11. számú utasítás hatályát veszti. 

GLUTAREC 

,Az egészségügyi niiniszter 117/1956. (Eü. ](, 3.) Eii. l\.f; számú 
11tasíldsa a G!11larec elnevezés.ü gyógyszerkű!önlcgességnek a 
tdrsadalombiztositds terhére rendelése és ldszolgállatása lár.qyában. 
(A 41/1962, (Eü. IC 17,) Ei!, AJ. számú utasítás alapján módo-

sított szöveg.) 

1. §. A Glutarec elnevezésű gyógyszerkülönlegesség a 
kórházon kívüli betegellátás keretében a társadalo1nbiztosítás 
terhére rendelhető, ha a gyógyszer alkalmazását ellne-ideg
klinika, gyermckklinikai ideg-szakrendelés, kórházi elme-ideg
osztály, az Allruni Gyenneklélektani Intézet (Bp„ VI. Rippl 
Rónaí u, 26.), az Állami Gyógypedagógiaí Tanárképző Főiskola 
kórtani laboratóriuma (Bp. 11., Csalogány u. 43.), a Bp. VIII. 
kerületi Trefort u. 3, szán1 alatti szakorvosi rendelőintézet 
gyennek idegszakrendelése vagy a fővárosi központi elme- és 
idegheteggondozó intézet vezető főorvosa tartja szükségesnek 
és egyszersmind az említett gyógyszerrel történő gyógykezelés 
eredményességének időn!{énti ellenőrzését is vállalja.* 

2. §. (1) A Glutarec gyógyszerkülönlegesség rendelésére az 
alábbi bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. 

(2) Az 1. §-ban említett gyógyintézmények közül azok, 
amelyeknek orvosai ebbeli minőségükben a társadalombiztosítás 
terhére vényírásra jogosultak, a Glntarec gyógyszerkülönleges
séget magul{ rendelik SzTK térítésköteles vényűrlapon, illetve 
VSZ biztosítottak részére VSZTO vénytörnblapon a kórisme 
rávezetésével. 

(3) Az 1. §-ban felsorolt gyógyintézmények közül azok, 
1 amelyeknek orvosai ebbeli 1ninőségükben a társadalombiztosítás 
' terhére vényfrásra nem jogosultal;:, az általuk gyógykezelésbe 

vett - társadalombiztosítási szolgáltatásokra igényjogosult -
személyeknek a Glutarec gyógyszerkülönlegesség rendelésére a 
sz:akorvos által szabályszerííen megszövegezett és aláírt, vala· 
mint a gyógyintézmény hivatalos bélyegzőjével ellátott javas
latot adnak, A javaslatban fel kell tüntetni a beteg nevét, 

' lakcímét és munkáltatójának nevét, továbbá a kórismét, vala
mint azt, hogy a javaslattevő gyógyintézmény a betegnek 
dátumszerűen kitűzött legközelebbi ellenőrzéséig milyen mennyi
ségű Glutaree rendelését tartja szükségesnek, külön megjelölve 
azt is, hogy a gyógyszerből naponta mennyit szedjen a beteg, 
A gyógyintézmény javaslata alapján, az abban megjelölt 

* Utólag a Budapest Fővárosi Tanács Heim Pál Gyermek
kórháza és Rendelőintézete, a 1nakói Kórház-Rendelőintézet 

j gyern1ek-szakrendelése, a Budapest Fővárosi Tanács iskola
szakorvosi hálózatának gyermek-idegszakrendelései, a Debrecen 
Városi Iskola ldeggondozó Intézet, Kecskeméti Gyermek 
Ideggondozó Intézet, l{aposvárott működő Gyermckideg· 
gondozó Intézet is felhatalmazást kapott. 
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gyógyszerniennyiség f.igyelemhcvétcié".ei és a J::i.vaslatb:;m fel. 
tüntetett időpontig: a Glutarec ITT-'(lgysz~~kulonleges~.eget a. 
kezelő orvos rendeli. A vényen vagy hatlap1an fel kell tuntetni 
hogv a Glularec gyógyszerkűlönlegesség alkalmazását 1nclyik 
gyó;:,.yin'Lézménv jaYasolta. 

0

(5) Egy véllyen egy alkalommal legfeljebb egy hónapi idő. 
tartamra szükséges Glutarcc rendelhető, 

3. §, A jelen utasítás az 1956. év február hó 1. napján lép 
hatályba, 

GYÓGYTÁPSZEREK 

3180- 89/2/1951. Eü. AIJ.. számú utasítás gyógytápszerek társa
dalon1bizlositás terhére rendelésének újabb szabályozása tárgyában, 
(1Wegjelent a „]'..1épegészségiigy" 1951, szemplember lfí-i 12, 

számában) 

Az Egészségügyi Trfinisztérium az alább Ielsorolt tápszer-
készitményeket törzskönyveztette: 

Engedélyezett gyógytápszer: 
Adapta . , •• , ...•.. , , ...... , , , ....... , . 250 g 
Caphnosein , . , ................. , , ......• 100 g 
Dexmaltan (}íordenzym) , , ......• , , ..... , 200 g 
Lacto „B" .. , •....... , ......... , •...... 250 g 
Lactorizan .. , , •........................ 300 g 
li.faltiron ...... , •.................. , • . . . 250 g 
lVIaltosit (Hordomalt) ...... , ....... , . , •... 200 g 
Predapta ......•• , .•............. , , . . . . 300 g 
Oriza • , , .......• , ........ , ........•... 220 g 
Zabpehely (szárított zabnyák) . , ....... , ... 250 g 
Cydonin ...•....•...•..............•..• 50 g 

A felsorolt tápszerkészítményekrc az Egészségügyi lVIinisz
térium egyuttal forgalornbahozatali engc9-élyt is adott. 

Ezentúl tehát a Gyógyszerrendelési Utmutatóban felsorolt 
valaincnnyi tápszcrkészítn1ény közül kizárólag a felsorolt 
gyógytápszerkészít111ények rendelhetők a társadalombiztosítás 
terhére, éspedig csak gyógyítás céljára és nem tápláléknak. 

Csecse1nők és gyennekek részére gyógytápszerek tehát 
csakis táplálkozási zavaraik megszüntetésére, valamint olyan 
betegség gyógykezelésére rendelhetők, amelyek gyógyításában · .. ,.: 
gyógytápszerre feltétlenül szükség van. (Pl. dysenteria, exsuda- . 
tiv diathesis,) Ilyen esetekben is csak akkor rendelhetők, ha 
a gyógytápszer rendelésének szükségességét rendelőintézeti, 
vagy gondozóintézeti csecsemő-, gyermekgyógyászati szak
rendelés, körzeti gyermekgyógyász szakorvos, gyógyintézetek, 
klinikák gyermekosztályai, vagy a járási egészségvédelnii szol
gálat tanácsadó orvosa állapítottál{ meg, illetőleg igazolták, 
hogy a csecse1nőnek betegség miatt van gyógytápszerre szük
sége. 

Körzeti orvos tehát csak abban az esetben rendelhet cse
csemőltnek, gyermekeknek gyógytápszert, ha ennek szükséges
ségét az előző bekezdésben említett szakorvosok állapították meg 
és csakis a szakorvosok által meghatározott gyógylápszer
félességet és csak a szakorYosok által megállapított időtartamra 
elegendő 1nennyiségben írhatja fel. 

A körzeti orvosok csecsemők, gyermekek részére történő 
gyógytápszer-rendelés esetén mindig közölni tartoznak a vény 
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hátlapján, hogy 1uelyik szakrendelés s mikor, meddig javasolta 
a gyógytápszer fogyasztását. A vény hátlapján a kórismét is 
fel kell tüntetni. 

Olyan esetben, amikor a gyermekszakorvos által a csecsemő 
vagy gyermek vizsgálata alapján rendelt gyógytápszer folytató
lagosan ismételt rendelése szi.Ikséges, de az anya valamely okból 
csecsen1őjét, gyermekét előreláthatólag a szakrendelésre újból 
nem viheti el, a 112/901. cikkszámú or·vosi beutalás - javaslat_ 
igazolás című űrlapon közölni kell a körzeti orvossal, hogy milyen 
betegségből kifolyólag, milyen gyógytápszernek, me_nuyi ideig 
fogyasztása szükséges. 

Ilyen értelmű igazolás nélkül a körzeti orvos csecsemőknek, 
gyermekeknek gyógylápszert nem rendelhet. 

Vidéken, amennyiben a betegellátásra jogosult csecsemő, 
gyermek olyan helyen lakik, ahol csecsen1ő-gyermekgyógyászati 
szakrendelés, vagy járási egészségvédelmi szolgálat nincs, vagy 
a szakorvos kiszállása az eset sürgőssége miatt be nem várható, 
az illetékes körzeti orvos szükség esetén szakorvosi (tanácsadó 
orvosi) javallat nélküli is rendelhet gyógytápszert. · 

Az Egészségügyi l\finisztériun1 egyes, nem gyógytápszer· 
ként törzskönyvezett, hanen1 a csecsemők normál tápláló.sára 
szolgáló tápszerkészítményekre is gyártási és forgalomba
hozatali engedélyt adott. E készítmények a társadalombiztosítás 
terhére nem rendeihetők. 

A gyártási és forgalombahozatali engedélyt az Egészség
ügyi. flfinisztérium az alábbi tápszerkészítményekre vonatkozó
lag hatályon kívül helyezte: 

Colostrin, Flossin, Maltoflossin, Ovomaltin, Papion, Somit. 
Szitmaltin, Tápióka, Zabderce Krompecher, Zabliszt Krom
pecher. 

A fentebb felsorolt tápszerkészítmények rendelését tehát, 
miután már nincsenek forgalomban, mellőzni kell. 

INZULIN 

Az egészségügyi miniszter 11/1958, (Eü. K. 5.) Eü. M, számú 
utasitása az inzulin rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozása 

tárgyában 

1. §. 

(1) Inzulint csak cukorbetegeknek és részükre is csak olyan 
mennyiségben szabad rendelni, amennyire az a gyógykezelés 
szempontjából indokolt. 

(2) A cukorbetegeknél gyógymódként - ha arra van 
lehetőség - elsősorban a diétás kezelést kell alkalmazni. A 
diétás kezelésben részesülő cukorbetegek részére a szükséges 
inzulin mennyiségét a diéta figyelem.bevételével kell megálla
pítani. 

2. §. 

(1) Inzulint - tekintet nélkül arra, hogy a társadalom
biztosítás szolgáltatásaira jogosult-e vagy sen1 - csak olyan 
cukorbeteg részére szabad rendelni, akit a lakóhely szerint 
illetékes szakorvosi rendelőintézet igazgatója nyilvántartásba 
vett. 

(2) A szakorvosi rendelőintézet igazgatója csak a rendelő
intézet működési területén lakó cukorbeteget veheti nyilván-
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tartásba, út is csak abban ~z !'s;:;tben, h8:. az: inzulinke~el~~ 
szükségességét és a napoi;ikcnü. Inzuhnszükseglctet kó1 házt 
(kl" "kai) bizonvítYánnyal igaz0!Ja, , .. 

in(R) A kórhé.z (klinika) az inzulinkezc!cs. szul~sélfe~sé~~t és 
a onkénti inznlinszül,ségletet csak a D<;'-lC~I_I{'R, zorhazb~n 

(k1?ni1kán) fekYőbctegként való vizsgálata aiapJan allapíthatJa 
meg és igazolhatja, 

3. §, 

) A szakorvosi rendelőintézet igazgstója kö!e_les a. eukor
beteá1 nyilvÓntartásbavétele előtt a bemutatott __ i15a:-;0I~s (sze-

. · · - l ,„ Iakáslap stb ) alapján cllenor1zn1, ogy a ~n~I);,'. Ig~~~~J~f~tézet niűködé~i területén_ lakik-e "és .egyb.en 
mee:áu:pítani, hogy a beteg ncn1 részesul-e kettos tnzulrn-
eliátásban. . 

(2) A nyilvánhtrtásha veendő betegről J'.-Yilvánt~rtás1 lapot 
kell felfektetni. A nyilvántartási lapnak a koYetkezo rovatokat 
kell tartalmaznia: 

1. nyilvántartási s~{un, , , _ _ í 
2 a beteg neYe szuletés. e'-e és lakc_1ne, 
3 · annak a kó;háznak (klinikának) ~n~gne,:ezés~, amely 

az i~ulinkeze!és, szüks~~es,ségét és a napi Inzuhnszugségletet 
·cr oló bizonvltvanyt kmJlilotta. . 
i„az 4 , a kórli'á.zi (klinikai) bizonyítvány szerint a beteg egynapi 

inzu~ns:ür~~-éJ~[fj'nzulin neme (rendes, vagy ell'.űzódó hat'.isű), 
6. a k~elöorYos által rendelt inzuli.n telJes. ~~e~ny1sége 

(üve ~ és egységszám) és naptúri nap. szcr~nt megJeloh e az az időt!i:tam, amelyre a kezelőorvos az inzulint rendelte. 

(3) Azoknak a betegeknek nyilván~artási lapján, ak.~k .. a 
társadalombiztosítás szolgáltatásaira nem JO?"o~ult1 ~1f'{z~ j1k0[~: ményt „nc1n biztcsitotl" szavak rávezeteseve e e 

tetni(4) A nyilví!ntmtási lapot két pél.dányb~nl ~cltal ki~~~;'~~e~~ 
annak egyik példányát ál kell adn1 a ny1 van r 

0 

bete~~)JA. rendelüintézetben a társadalor,i"!b~ztosit~s. izo11áli 
ásaira ·o osuliak részére felfektetet~ 1;yuv3.-'.~~as1 apo m ~attöbbi be~egek nyilvánt.artií.si. lapjaltol elkulorutetten kell 

kezelni, 

4. §. 

(1) fia a nyiIYántartásba vett hete~. más rendk}őh~~iz~= 
űk"d' · t ,··1etére költözik a beteg kotcles a la asva o;; 

:tás1 :s~égfl~kóhelye szerin{ i1Ietéke1~ rend~~ől1~3~~l;~~~~~~~t jának bejelenteni, elköltö:>;és utm;i.,:pe?-Ig :iz UJ k" ~ é az új 
illetékes rendelőintézet igazgatoJaaal Jelent ezn1 s 

lakól(2~yit ;1~fe~1~~gi lakóhelye szerint illetékes Jer,~ei~in\~;~e;~ 
igazgató.la a pejeler,it~s al~J?.ií1n a ~?,te&nek a ren ~101~~~~1elye őrzött nyilvantartas1 l~,PJi\i m~gkuld_i, .~ ~eteg\z Ú.j lakóhely 
szerint illetékes rendelointezet 1gazg:n:0Jan e J. • 

1 
tk zése 

szeri~t illetékes rendelőintézet igazgat:J~a a ~Jdleg JC ~l.oJ~ött 
alkalmával a be1nutatott igazolús a~apJan m:n at;mc b~tecr űJ 
mind a betegnél levő nyilvántartási lapra rnveze I a " 
lakcímét. 
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s.§. 
(1) Az orvos a cukorbeteg részére inzulint csak a bet 

nyilvántartá~i lapján feltüntetett napi inzulinszükséglet alapttl_g 
vételével és legfeljebb egyhónapi idótartrunra rendelhet. -

(2) Ha a kezelőorYos véleménye szerint a betegnek szövőd
mény fellépése stb. következtében a n:yilvántartási lapján 
feltüntetett tnennyiségnél nagyobb mennyiségű inzulinra van 
szüksége, köteles a beteget - a (3) bekezdésben említett eset 
kivételéve] - a napi inzulinszükséglet megállapíh'isa céljából 
kórházba (klinikára) utalni. 1-Ia a kórház (klinika) meg
állapítása szerint a betegnek a 1nár engedélyezett mennyiségnél 
nagyobb inennyiségű inzuliora van szüksége, a rendelőintézet 
igazgatója a kórháznak (klinikának) erre vonatkozó igazolása 
alapján a rendelőintézetben őrzött, valamint a betegnél levó 
nyilvántartási lapon a beteg egynHpi inzulinszükségletére vonat
kozó bejegyzést törli és nívezeti az újonnan megállapított 
inzulinszükséglet mennyiségét. A helyesbítést az igazgató 
köteles mindkét nyilvántartási lapon aláírásával és bélyegzőjével igazolni. 

(3) Jfa a rendelőintézet belgyógyászati szakrendelése a 
gyógykezelés folya1nán a kórház (klinika) által megállapított 
napi inzuiinmennyiség módosítását látja szükségesnek, erre -
a beteg kórházba utalásának inellőzésévcl - javaslatot tehet. 
Ilyen esetben a szakorvosi rendelőintézet igazgatója a beJ ... 
gyógyászati szakrendelés javaslata alapján a (2) bekezdésben 
foglalt rendelkezések szerint módosíU1atju a beteg egynapi 
inzulinszükséglcténok mennyiségét. 

(4) Az orvos nyilv.ónta.rtásba nem vett beteg részére• 
illetve nyilvántartásba vett beteg részére a nyilvántartási lapján 
feltüntetett mennyiségen fclU.1 legfeljebb 200 E inzulint ren~ 
de!het, ha az inzulinra életmentés céljából van szükség. Ilyen 
esetben az on"os köteles a vényen az inzulin halaszthatatlan 
szükségességét „statim", „cito" vagy „periculum in mora" 
jelzéssel igazolni. Az ilyen n1ódon rendelt inzulin kiszolgáltatásá~ 
hoz a rendelőintézet igazgntójának engedélye nem szükséges, 
a rendelő orvos köteles azonban a rendeléssel egyidejűleg a 
beteg nevét, életkorát és lakcímét, valamint a rendelt inzulin 
mennyiségét a rendelőintézet igazgatójának írásban bejelenteni, 

6. §. 

(1) A rendelő orvosnak a vényen fel kell tüntetnie a beteg 
nevét, lakcímét, az inzulinnak a beteg nyilvántartási lapja 
alapján megállapított napi egységszámát, a rendelt inzulin 
nen1ét (rendes vagy elhűzódó hatásű) és egész mennyiségét 
(üveg- és egységszán1), továbbá naptári hónap szerint meg
jelölve azt az időtartamot, amelyre az inzulint rendelte. 

(2) A társadalombiztosítás (SZTK, VSZTO, KSZKBI) 
szolgáltatásaira jogosult cukorbetegek részére az inzulint térités
mentes kiszolgáltatásra jogosító vényen kell rendelni. 

(3) A beteg köteles a rendelő orvos által kiállított vényt 
abban a nmdclőintézetben, amelyben őt nyilvántartják, az 
igazgatónak bemutatni. Az igazgató a rendelííintézetben őrzött 
nyilvántartási lap adatu alapján ellenőrzi a rendelés helyességét. 
Iía a rendelő orvos az inzulin rendelésénél az erre vonatkozó 
rendelke.-;óseket pontosan betartotta, az igazgató a vényen az 
inzulin kiszolgáltatását engedéiv-·:-:i (a \·enyt aláírásával és 
bélyegzőjével ellátja), a rendelőintézeth:>n őrzött, valamint a 
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betegnél levő nyilvántartási lapra pedig rávezeti a rendelt 
inzulin egész 1nennyiségét (üveg- és egységszámát) és naptári 
nap szerint megjelölve azt az időtartamot, amelyre az inzulint 
rendelték. 

7. §. 

(1) A gyógyszertár inzulint - az 5. §; (4) bekezdésében 
felsorolt esetek kivételével - csak olyan szabályszerűen kiállított 
vényre szolgáltathat ki, amelyen a rendelőintézet igazgatója 
az inzulin kiszolgáltatását engedélyezte. 

(2) A gyógyszertár a társadalomlúztosítási szervek terhére 
rendelt inzulint térítésmentesen köteles kiszolgáltatni abban 
az esetben is, ha az orvos az inzulint tévesen nem térítésmentes 
kiszolgáltatásra jogosító vényen rendelte. Ilyen esetben az 
inzulinnak térítés1nentesen történő kiszolgáltatását a vényen 
fel kell tüntetni, 

8. §. 

A fekvőbeteg-gyógyintézetek az inzulint a gyógyintézetben 
bentfekvő betegeknél indokolt esetben egyéb betegségek gyógy
kezeléséhez is felhasználhatják. 

9. §, 

(1) A jelen utasítás az 1958. évi március hó 1. napján lép 
hatályba; egyidejűleg a 3180-210/1951. CVI. 23.) Eü. 1\1. számú 
rendelet, továbbá a 144/1951. (Eü. K. 1952, 2.) Eü. J\L, 8360-
8/1953. (Eü. IC. 13.) Eü. l\I. és 165/1956. (Eü. I{. 19.) Eü. l\f. 
számú utasítások, valrunínt a 8300-14/1953. (Eü. K. 17.) 
Eü. l\f. számú utasitásnak az inzulinra vonatkozó rendelkezései 
hatályukat veszbk. 

PERORÁLIS ANTIDIABETICfili 

Az egészségügyi miniszter 12/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú 
utasítása a perorális antidiabeticumok rendelésének és kiszolgál

tatásának szabályozása tárgyában 

1. §. 

(1) Azokat az inzulinkezelésben részesülő cukorbetegeket, 
akik belső bevételre alkalmas gyógyszerrel (a továbbiakban: 
perorális antidiabeticum) kívánják magukat tovább gyógy
kezelteLtti, ha betegségük eddigi lefolyásának adatai ezt indo
kolttá teszik, a perorális antidiabeticum napi adagjának meg
állapítása céljából kórházba kell utalni. 

(2) Azt, hogy az inzulinkezelésben részesülő cukorbetegnél 
a perorális antidiabeticwn kezelés előreláthatólag alkalmazható-e 
és ilyen célból kórházba utalása szükséges-e, a társadalombizto
sítás szolgáltatására igényjogosult betegnél a belgyógyászati 
szakrendelés dönti cl. Az inzulinkezelésben még nem részesült 
cukorbetegnél a perorális antidiabeticu1nn1al való kezelés alkal
masságát kórházban kell megállapítani, 

(3) A kórház által perorális antidiabeticum kezelésre java
solt cukorbetegek állapotát az illetékes belgyógyászati· szak-
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rendelés a gyógyszer hatása é llél l . , 
rendszeresen ellenőrizni köteles s me { iatasai szei:np . 

(4) A perorális antidiabeti . 0 n.tJából 
állapított napi (illetve havi) ada C:'fllnak a ,~0rház á.lta 
a belgyógyászati szakrendelés a ~~~kz. epenoknéés adatai !

1
_meg

körében módosíthatja. scg iez pest saja_{h'Pján 
(5) Azokat a járóbeteg-szakrendelé <i.tás-

beteggondozás kérdéseivel kiemelten f seket, melyek a <:tik 
illet~leg a megyei, niegyei jogú városf11al~oznak, a, fővé.t-~1:
.o,sztálya felhatalmazhatja a perorális anu3J!ac_s vl)_,e_gcszs_égu~? 
Janak megállapítására. labetcum nap1 aqa~: 

2. §. 

. A perorális antidiabeticumok rendelése és ki 
tekintetében az inzulin rendelésének és kiszoJsz_ol_gáltatása 
s~~á!yozása .tárgyában kiai:Iott 11/1958, (Eü. J{_.g5Hatá~ának 
szamu utasitas rendelkezéseit kell értelemszerűen ailJ~u. 11~. 

·-unazm, 

3. §. 
A_ jelen utasí1ás az 1958. évi m' · h, 

hatályba. arc1us o 1. napján lép 
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KJIBÍTÓSZEREK 

Az egészségügyi miniszter 2/1958/195'1. (Eü. IL 1.) Eü. M. 
számlÍ utasítása a kóros méregéleve-::etre alkaTmas kábítószerek 
új jegyzékének közzétételéről, valamint a kábítószerek gyógyászati 
c!?lra történő rendelésének, gyógyszertári foraalmának és a gyógy
intézetekben gyóm;itás céljúra felhasznált kábítószerek nyilucin
tartásának szabályozásáról szóló fj/1957. XII. 14. Eü. i11. számú 

rendelet vigrehajiása tárgyában 

A _belii_gxminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a nehéz
ipari miniSzte1',e , a földművelésügyi miniszterrel, a közlekedés
és postaügyi mlniszterre1 és a Szakszervezetek Országos Szövet
ségével egyetértésben a következőket rendelem: 

(A miniszteri rendeletet - a továbbiakban: „R" - az álló, 
a végrehajtási utasítást -, a továbbiakban: „U" - pedig 
a dőlt betűkkel szedett szöveg tartalmazza.) 

1. Áitalá.J:ws rendelkezések 

R. 1. §. I{óros méregélvezetre alkalmas kábítószernek 
(a továbbiakban: kábítószer) a jelen rendelet mellékleteként 
közzétett „I{ábítószerek jegyzéké"-ben felsorolt anyagokat és 
készítményeket, Yalamint azok bármilyen töménységű folyékony 
vagy szilárd higításait kell tekinteni. 

R. 2. §. (1) A kábítószereknek gyógyászati célra rendelésére 
és a gyógyszertárakból történő kiszolgáltatására, továbbá a 
gyógyszertáraknak és a gyógyintézeteknek kábítószerekkel való 
ellátására, valamint a gyógyszertárakban és a gyógyintézetekben 
a kábítószerek nyilvántartására, tároJ:'tsára és elszámolására -
az alábbi bekezdésekben foglalt kivétellel - a jelen rendeletnek 
és végrehajtási utasításának rendelkezései az irányadók. 

(2) Az Etihnorfin (Aethylmorphinum; Dionin), a il'letil
morfin (Codeinum; I{odein) és a Dihidrokodein (Hydroco
deinun1-Hydrocodin, Paracodin) elnevezésű kábítószereknek és 
ezek <:óinak, valamint a Pulvis opii et ipecacuanhae (Pulvis 
Doveri) elnevezésű kábítószernek orvosi vényen történő rende
lésére, gyógyszertárból való kiszolgáltatására, nyilvl'lntartására, 
tárolására és elszán1olására az egy kereszttel megjelölt gyógy
szerekre vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

(3) A Tinctura opii, a Pulvis opii és az Extractum opii 
kábítószert tartalmazó összetett gyógyszereknek onrosi vényen 
történő rendelésére, gyógyszertárból való kiszolgáltatására, 
nyilvántartására, tárolására és elszámolására a jelen rendelet 
12. §-ában és végrehajtási utasításában foglalt rnndelkezések 
az irányadók. 

(4) A Diacetilmorfin (Diacethylmorphium; HeroLn) elneve
zésű kábítószer belföldön gyógys21ertári forgalomba nem -hoz
ható, gyógyúszati célra nem haszruílható fel. 

R .. 3. ~-. (1) I~ábítószernek a társadalombiztosl.tá 
véde~n:u '.\~1ntsztér1uru és a közgyógyelh'itús terhére s, .a Hon
elláL'1sra )Ogosult sze1nél~,ek részére történő rendef&°.ITT'.szer
egyéb h'YO~'szerek, re3:1.delésére. vC'.natkozó rendelkezés~kn~lkal'l 
a~kalmazn1 az alábbi bekczdeseJi:hcn 1necráHapított k.e . e. 
tcsekkel. 0 iegesz1-
., .(2) {'>- v6nyt a gyógyszertár részére két példányb 

klahitan1. A veny0n ininden esetben n be+e" életkor·it tan kell 
ll2; 8;l~bbi bekez,désekb&n foglalt rendelke~é~ek s~eri~t"a OVábbá 
!{ábltoszer _{gyogys:i;erben foglalt kábítószer) mennyis{;Adelt 
a~agolva krs":olg'_Í-ltatandó kábítószernél az adags;>;ámot"' v /s 
mn1t a hasznalat1 utasítást is fel kell tüntetni. ' a a-
„ (3) A .r~n1eJ:t k{:bítószer (gvógyszerben foglalt kábftósze ) 
o~szmenny1seget arab száminal és betűvel az adagszáiU \ 
ron~ai szá1nmal és betűvel kell kiírni. IIa az o'rYos a káhí.tÓs ~ 
[gyo.~yszerben .foglalt .. kábí.tószert) a Gyógyszerköny~~: 
i.~let_olee; ~z ~r~zagos Kozegészségügyi Intézet, vagv az EgÓszsé~~ 
ugy1 ~hmsztenu1n által f!legállapított (a továbbiakban: Gyóg:Y~ 
szer~onyvben meg:1Jlapitott) Iesnagyobb e"j'Szcri illetőleg 
nap: adagnál p-a_;:qrobb menny~ség~Jen. kíYánja "'rendel~i, köteles 
a. \:enye1! ?- k,lbttoszer raennyiséget, 1llelőleg a használati uta
sitast .k~zJ_egyével külön f?cgerősíteni. Az orvos kábitószert 
(pl. kab1tos~ert t::rrtaln1azo törzskönyvezett gyógyszerkészít
mé~yt) ol:y~eppen I~ rendelhet, hogy a vényen arab számmal és 
betuve~ ~nrva ~e.Jhi~t:itJ a~ egy adagban foglalt kábHószcor 
~~'.1:1YISé~4t, tu\ abba romai szainmal és behivel kiirva meg
Jeloh a ~Js~.olgál.~tandó adagok számát. Ha a kábítószert 
t:;irtalmazo .~orzskonyvezett gyól;TI'szerkészítmény egyfajta erős
segben kerul forgalomba, a venyen csak a kiszolgáltatandó 
adagszámot kell ró1nai számmal és betűvel feltüntetni 

(4) A v~:iyen a használati utasitást (szignaturát) mindenkor 
ponto~an,_ feire~rthete_tlenül kell megadni. Ha az orvos olyan 
hasznalatl utasitást k1ván adni, hogy pl. fájdalom esetében tíz 
cseppet, vagy egy tablettát, a vényen a;;;t is me<> kell jelölnie 
hogy +~ beteg naponként ?sszesen legfeljebb hány cseppet: 
tab~1:"tt.at vehet be. Aiuenny1ben az orvos a vényen használati 
utastt~su1. az :iOI',YOS_ ~~-~~" szavakat tünteti fel, külön 
hasznalati utas1~:lst}Ufn1 nem kell. A vényen használati utasí
tásul '!re_ndelet szerint" vagy „utasítás szerint" megjelöléseket 
hasznalm nein szabad. 

U. 1. _§ •. f.1J. J{cil(íiószernek a tW-sadalombiztosítás, a 
H~nvédelmr. Aiin~sztérH!m és a közm1óauellátás terhére 
gyogyszerella'.ásra JO{foswt w::.emélgek részére történő rendelése 
es~~é~en a ve~·iu két példánya másolópapír használatával is 
J::~all1that6; _ilyi_:;n esetben is azonban mind a két példánynak 
Ior. oluasha~onai;_ „kell, Tennie. A niásolali példányra rá kell 
irrp ,a „masolat ., s.zot. flz orvo.s köteles a vény mindkét 
peldanyat - alair~ uian - hwatalos orvosi béluegziiiének 
len_uom~~ával ellút;il olyképpen, hogy az orvosi bélifegzli 
szama 10/ o/vaslwto leguen. 

J?.J Ha ~ orvos a már kiálTított vényen változtatást 
es.zkozo&. e2[ a 1avítoil résznél aláírásával és hivatalos orvosi 
belyegzv1ének lenyomatáual külön nwg kell erősitenie. 

. ~· ~· _§. (1~ I{ábltószert a társadalo1nbiztosítás a F-
delm1 ::\I1n15ztérium! illet~leg a közgyógyellátás terh.1>
ezereHátásra nern Jogcsl!1t személy (a továbl.JiaJT:/ 



Jteles személy) részére csal;: a rendelő orvos nevét és lakáscímét 
feltüntető - nyomtatott vagy gumibélyegzős - fejléccel 

-'ellátott vényűrlapon szabad rendelni. 
(2} Az orvos a vényt tintával, vagy tintairónna1, jól olvas

ható írással, egy példányban l•ötelcs ldállítani. A vényen fel 
kell tüntetni a beteg nevét, életkorát, lakáscímét (város, község 
utca, házszám) és a rendelt kábítószer nevét, továbbá a jele~ 
rendelet 3, §-ának (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
szerint a kábítószer (gyógyszerben foglalt kábítószer) mennyi
ségét, az adagszámot és a használati utasítást, valamint a ren
delés kelt&t. Az orvos köteles a vényen a nevét olvashatóan 
aláírni, vagy névbélyegzőjét és kézjegyét feltüntetni. 

(3) Kórházak (klinikák) és egyéb gyógyintézetek járóbeteg 
szakrendelésein sza\{orvosi ellá.tásban részesülő fizetőköteles 
betegek részére a kábítószert a kórhá.z (gyógyintézet) vényűrlap
ján kell rendelni. A vény fejlécén a rendelő orvos nevét és lakás
címét nem kell feltünteni. A vényt a rendelőorvos irja alá (olvas
hatóan) és a kórház (gyógyintézet) bélyegzőjének lenyomatával 
kell ellátni. 

(4) Ha az orvos az „orvosi táska részére" rendel kábitószert, 
az (1) bekezdésben meghatározott vényen csak a kábitószer 
nevét és mennyiségét, esetleges adagolását és a rendelés keltét 
kell íeltüntetni. A kábitószer mennyiségének és az adagszámnak 
feltüntetésére a jelen rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések az irányadók. 

(5) Kábltószerneli: állatgyógyászati célra történő rendelése 
esetében a vényen a beteg neve, életl;:ora és lakáschne helyett 
az állat tulajdonosának nevét és lakáscímét kell feltüntetni. 
A haszná.lati utasításban az állat faját és darabszámát is meg 
kell jelölni. 

(6) Ha az orvos a már kiállított vényen változtatást esz
közöl, ezt a javított résznél olvasható aláírá.sával (kézjegyével 
és névbélyegzőjének lenyomatával) külön meg kell erősítenie. 

R. 5. §. (1) I-Ta az orvos a kábítószernek tíz napnál hosszabb 
időn át való folyamatos és rendszeres használatát tartja szük
ségesnek, az orvogi vény hátlap.ián fel kell tüntetnie, hogy a 
kábítószerből előreláthatólag mely időpontig, milyen idő
közönként, nlilyen mennyiség használata szükséges. Az orvos 
köteles egyben a beteget, vagy hozzátartozóját utasítani arra, 
hogy a vényt engedélyezés végett a beteg lakóhelye szerint 
illetékes járási, járási jogú városi, illetőleg városi (fővárosi) 
kerületi tanócs végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályá.nak, 
illetőleg csoport.iának (a továbbiakban: egészségügyi osztály) 
mutassa be, engedélyezés után pedig a vényt hozza vissza 
a vényt kiállító orvoshoz. . 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint kell 
eljárni az esetben is, ha a társadalombiztosítás, a Honvédelmi 
!1-finisztérium, vagy a közgyógyellátás terhére gyógyszerellátásra 
jogosult beteg részére kell tíz napot meghaladó időtartamra 
kábítószert rendelni. I-Ia a kábítószer. a társadalombiztosítás 
terhére csak előzetes f{)orvosi engedéllyel rendelhető, a beteget 
a főorvosi engedély n1egszerzése utá.n (a főorvosi engedéllyel 
ellátott vénnyel) kell az egészségügyi osztályhoz küldeni. 

(3) Az egészségügyi osztály a kábítószer hlszolgáltatásának 
engedélyezése előtt ellenőrzi, hogy a bemutatott vényt az orvos 
a jelen rendelet rendelkezéseinek megfelelően állította-e ki. 
A vény szabályszerű kiállítása esetében az egészségügyi osztály 
a kábítószernek fizetőköteles sze1nély részére rendelése eseté
ben az egy példányban ldállitott vény hátlapjára, a társadalom-
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bizto.sítás, a Honvédelmi l\ . . _ .. 
ellátas terhére tört. „ fln1szter1um, vagy 
je~zéssel ellátott vén8;~á~!~d~}~s esetébi:n pedig ~ közgyógv
mdyen mennyiséget szolgáif:iíJa rá

1
-:ezeU, hogy a gyÓlll.ásoiaf" 

(4-) Az egés · ·· · iat n. ~szert· 
bei;nutatásakor a~seJ;_~gyi osztály engedélyével e1Iá ar 
nyllvántartásnak a k~s ~l be~eget nyilvántartásba t~tt Vény 
sorsz~, a beteg neve é~ f!~~ ~datokat kell tartal eszi, A 

fJ1ő~:1:á~~{:~~;j~l1:~1yen káb~~~~~~bő1,3~eÍ~éfdőé~1:i1fi ~;~~ 
ny;lvántartásbavét~len ui;onn}Iseg szolgaltathat-ól2-kí igA tu1IyeI-i 
eg~szségügyi osztály áltat ~~ . orvos a vény hátiap·. beteg 
nyd~'ántartás sorszámát a 1,;a,•ezetett engedély alatt ;:;i.!~ az 
a .. tarsadalom!Jiztosítás , a a1r2a és - a~cnnyiben a kábía1rJa a 
~?ZK}'ógyellátás terhér~ r~ná!~~védelm1, ~fini~ztériuin, ,~~sz,ert 
1enek lenyomatá.val· ezt kö, t~ - ellat1a hivatalos bélyfn „a 
„ • (5) A kábitósz~r folv 'e oen ~ vényt átadja a bet ;gzo
ug~1 osztály legfeljebb 1 ~-~matos, lns~o.lgáltatását az e,.,.~;>U~k. 
~et;. f:Ja a kábítószer has~~á_f~a 1h!1ap1 h1d.ótartainra eng~d~f~eg
ug~sz1ntén, ha a bet cr , arom onapon túlisszük .ez
helyett mis káb't, . Co allapota az engedélyezett· k"'b' s~ges, 
n:!-!;'.:lny!ség f<-!lyam~f~~e~'as;~ff,~t·ftz ,en$edé_~yc~ettnél ~a~~b'l; 
secugyi osztaly újabb ' ' eszi szuksegessé az . 
hoss;-abbítását, illetőlege_ci~8J1éI_1t; ~zükséges. Az eng~déÍv e~sz
tartásban átvezeti:L osi asat az orvos köteles a 11~,ilvfu~: 

(B) Az egés2:segügyi osztál k„ ,' .. 
tatásának engedelyezésérőI Y ote.les a kab1toszer kiszol „ 1 f{ö;zge~~Iys esetleges móddsÜásá~Zict;1f{ !hffJ1osszabbításáró1aé; 
Já ?n 1 . zervet (a továbbiakb . KEa szereket Ellenőrző 

sza1 I'dar1 tér 16. sz.) értesíteni. an, I{SZ, Budapest, v„ 
U. 2. §, Ha az egés é „ • 

a társadalombiztosítd zs gugyi osztály a R. 5. §-a ala J · , 

a köz(!yógyeflátás fo.rhJre a Honvédelmi l\.finisztérium tban 
riszére engedélyezlli' tiz •. gyfgyszerellátásra jogosult ;zem ~Y 
szer kiszolgáltalásál;'fu ':Jr':Jo~ _1!1-eghala~ó idötaf.tamra kábí~ó~ 
(q) bekezdése értelmében az kolef~,s a 1eren utasítás 4. §-ának 
v,anta;tása alapján _ e;n 1 et.~ b~teg riszére _ n il-

f
allapitoll időközönkent az °:~e~lzsz.~égugy1. osz!,álg által ni_~g
oglalt .rendelhezések szerint 1. es n:-ennyzségrol a R. J, §-ában 

A „,Tlf-asolat" jelzissel elldtotiét feldányban venyt kiállítani 
nyilvantartásá:nak sorszámát. v nyre rá kell írni az orvo; 

á
'~l-



Ágyszer', vagy napi adagja a Gyógyszerkönyvben megállapított 
/ egyszeri, illetőleg napi adagot meghaladja és ezt az orvos a 

/, véllyen aláirásáva 1 nem erősítette meg, ógyszintén, ha az orvos 
'j J" a vényen a használati utasítást nem tünt:üte fel.' a közforgahnű 
·_- // gyó!!Vszertár a káb!tószert csak „Statin1", „Cito" vagy „Peri-
'1/ culi7ill in mora" jelzéssel történő rendelés esetében -szolgáltat

hatia ki, akkor is csak legfeljebb olyan összn1ennyiségben 
amCly a Gyógyszerkönyvben megállapított legnagyobb napi 
adagot uem haladja meg. 

U. 3. §. Ha az orvos a R. 3., illetőleg 4. §-ában foglalt 
rendelkezések ellenére a vénuen a beteg lakáscímet, a beteg 
életkorát vag_g a rendelés __ kr:_lté_l_ -elniu.laszlotta feltüntetni, a 
Wó?J~..erész a véngl átadó -szem'elytől megkérdezi a hid.ngz6 
adatot, azt a vénure rávezeti, aláírásával megerősíti és az 
így lciegészitett vényre szol(fállatja ki a kábítószert. 

R. 8. §. Beteg részére orvosi vényen rendelt kábítószernek 
kézigyógyszertárból történő kiszolgáltatására a 119í1951, (VI. 5.) 
l\L T. számú rendeletben és az annak végrehajtása tárgyában 
kiadott jogszablilyokba..1 foglalt rendelkezések az irányadók. 
[Eü. K. 7/1960.] 

R. 9, §. Az egészség':igyi osztály engedélyével ellátott 
vényre (R. 5. §.) a kúbítószert csak ugyanaz a közforgalmű 
gyógyszertár szolgáltathatja ki folyamatosan, 

U. 4, §. (1) Az egész.-;égügyi oszlál11 által en(fedélgezett 
kábítószert a közfor(falmú gyógyszertár fizetőköteles személ11 
részére az egészségügyi osztály engedélyével és az orvos nyil
vántartásának_ sorszámával ellátott vénure szolgáltatja ki 
folyamatosan. A gyó(fyszertár a kábítószernek elsőízben 
történő kiszolgáltatásakor a vényl visszatartja és annak alapján 
a kJhílószert a beteg részére az egészsé(fii.gyi osztály által 
engedélyewli idő/Wzökben, az engedélyezett menn.giségben 
kiszolgáltatja. A kábilószer átvételét és az átvétel időpontját 
az átvevő a vény hátlapján - hely hiányában a vényhez. erő
sített papírlapon - aláírásával igazolja, 

(2) A társadalombiztosítás, a Honvédelmi Mi-nisztérium, 
VUf!Y a közguógyellátás 1erhére gyógyszerellátásra jogosult 
személy részére az egészségügyi osztály által engedélyezett 
JWbftószert a közforgalmú gyógyszertár elsőfzben az egészség
ügyi osztály engedélyével és az orvos n11ilvántartásdnak sor
számával ellátott (két példányban kid.llított) vénure, a továb
biakban pedi(f az orvos részéről az egészsé(fügui osztály által 
megállapítolt idöközönl<ént, a jelen utasítás 2. §-a szerint két 
példángban kiállított vényre szolgáltatja Id. A kdbitószer 
átvételét és az átvétel időpontját az átvevő a vény mindkét 
példányán igaz-0lja. 

(3) A gyógysz.erldr működésének leltározás miatt-, Va(fy 
egyéb okból történő ideiglenes szüneteltetése esetében a gyógy
szertár vezetője köteles a sziineteltetés tartama alatt az egés:z:
ségügyi osztály által engedélyezett vényekre kiszolgáltatandó 
kábítószereket az előírás szerint előre elkészíteni, illel.őleg 
előkészíteni és azokat a vonalko:ó - az egészségügyi osztály 
engedélyével ellá.loll - vényekl;_e/ eguült jeggzökőnyv kíséreté
ben a helyettesítő ggógyszertár 11ezetőjének átadni. A heluetle
sílő gyóguszertár az átvett kábítószereket az ( 1), illetől~a 
a (2) belrezdésben foglalt rendelkezések szerint szolqállat1a 
ki a jelentkező betegehnek (megbíz.oltjuknak). AJ1elyetiesítö 
gyógyszertár vezetője az. átvett kábitósz.erel-.:ről a szünetelő 
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gyógyszertár mükiidesének újbóli megkezdlise napján. ;'::J:;_, 
ez utóbbi gyógyszertár vezetőjének, e s~~1!'\,0l 

U. 5. §,fia a bele{! (hozzátartozója) a bármely okbd>' 
nem használt kábitószert a közforgalmú f!Uógqszertár'-t~i_ 
visszas:olgállatja, a gyógyszertár a visszavéteirO/ ._ 11 \"llc 
kónuvet készít. A· jeguzőkönyvnek a következő adato1/"Fl{~~l_ 
tartalmaznia: az átvétel időpontja, a beteg neve és /a/·~h 1,e 
az átvett kábítószer neve és mennyisége. A jegy:.íiko,'0 e ye, 
kábítószert visszahozó személlyel alá kell íratni. __ A Viss~iyvet a 
kábítószert le kell pecsételni és azt mint selejlruiyagot ~-?hozo,!l 
könyvvel együli a kábítószerek seleftezéséiy! a kábílós!e~~:::.1o-1·énybcn (U. 11. §.) elkülönitve rneg kell !Jrízni. -us_e '· 

R. 10. §.A közforgalmú gyógyszertára,_'i:ban és a kézi ,, . 
szertárakban minden nlyan vényt, amelyre kábítószert sig!1g,\ 
ta~ta)>: ki, vissza kell lartani. A visszatartott vényeket rueg gk~l; 
UI'lZP..1. \'" 

U. 6. §. {l) Kábítószernek a társadalombiztosilQ
lionvédelmi _i\Iinisztérium, vagy a küzgyóm;ellátás teri'. a 
lőrténö rendelése esetében a vény mindkét példányát viss~a 1J/{", 
tartani, A vény első (eredeti) példányát elszámolctsi,

0 
e ' 

vonatkozó számlához kell csatolni, másolati példányát ~:.cl"a 
meg kell őrizni. A jelen utasítás 4. §-ának (Z) bekezd·'? 
esetében azon a vényen (másorati példányon), amel"re ese 
egészségügyi osztály az engedélyt rávewtte, fel kell tÜntet~Z. 
az orvos részéről az egliszség!i(!Yi osztály állal megdl/apito:1 
időközönként kiállított vények md.solati példányának a jele 

1 
§ (2) behezdése szer ln ti sorszámát. 1 

(2) A közforgalmú yyógyszertár köteles az általa viss~a
lartolt, valamint a hozzá tartozó kézigyógyszeririrbo.n viss;a
tartott és a kézigyógyszertárt kezelő orvos által részére dtadott 
azokat a vényeket, amelyekre kábítószert szolgáltatott ki két. 
évig megi'irizai. A vényeket keltezésük (ldállilásuk) idö;endi 
sorrendjében sorszámozva és összefűzve kell tartani. A vényel
sorszámát minden naptári évben újból kell kezelni. ' 

4. A ki:izforaalmil és a kérloyógyszertáraknak kábítószerekkel 
való ellátása, a közforgalmú és a kézim,-'ógyszertárakhan 

a kábítószerek nyilvántartása, tárolása és elszámolása 

R. 11. §. A közforgalmú gyógyszertáraknak és a kézi~ 
gyógyszertáraknak kábítószerekkel való ellátását, valamint a 
közforgalmú gyógyszertárakban és a kézigyógyszertárakban a 
kábítósz-erek nyilvántartását, tárolását és elszámolását a jelen 
lendelet végrehajtási utasítása szabályozza. 

a) A közforgalmú gyógyszertáraknalc kábítószerekkel való 
ellátása, 

U. 7. §. (1) A közforgalmú gyógyszertár a gyógus:.erlári 
/argalombw1 szükséges llábítószereket - ideértve a R. 2. 
§-ának (2) és (3) bekezdésében e1nlíteit kábítószei·ehet is -
az erre a célra rendszeresített megrendelő füzetben levő meg
rendelő lappal a fővárosi, illetőleg a megyei tanács ggógy
szeriári központjának (a továbbiakban: gyógyszertári köz
pont) gyógyszerraktárából igén;Jli. 

(2) A meqrendelö lapot esetleg másOlópapír alk lmazásá
Pal három pétdányban lcell kidllítani. Az. első (fehér szinű) pél-
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dány a m.egrende/ö füzetben mfilad, a második (sál'ga színű) és 
a hfü'madik (kél: színü) példányt a gyógyszertár vezetője 
megküldi a gyógyszertál'i központ gyógyszerraktárának 
A gyógyszertári központ gyógyszerraktárának k_ábitószer~ 
felelőse a sárga színű példányt visszatartja, a kék szlnií 
példán11on pedig fellünteti a leszállitott kábítószerek mennyi
ségét .és azt aláírásával ellátva visszakpldi a kózforaalmú 
gyógyszertárnak. 

( 3) A megrendelő lapoknak a gyógyszertári l;_özpont 
gyógyszerraktára állal viss:akuldöll (kék szznű) pcldanyait 
a közforgalmú gyógyszerlárbrui időrendi sorrendben össze
fíhve két évig meg kell őrizni. 

U. 8, §.---(1) A közforgalmú gyógyszertár vezetője 
illetőleg a kábítószer felelős rn1ónyszerész köteles a gyógyszer~ 
tári hözpont gyógyszerraktára állal megküldött kábitószerek 
znennyiségét ellenőrizni. 

(2) Ha a gyógyszertári központ gyógyszerraktára által 
visszaküldött kék színű megrendelőlap "kapott mennyiség" 
rovatában /eltüntetett mennyiség és a megküldött kábítószerek 
mennyisége között eltérés mutatkozik, a közforgalmú gyógy
szertár vezetőjének erről három példányban jegyzókönyuef 
kell készítenie. A jegyzőkönyvnek tfiltalmaznia kell az észlelt 
mennyiségi eltérésre vonatkozó adatolwn felül a csomagoláson 
/eltüntetett adatohat (a gyártó, esetleg a /orgalombahozó 
nevét, a gyártási számat, a esomagoló és az ellenőr nevét, 
esetleges vizsgálati számot) is. A jegyzókönyv e.gy példányát 
a ggógyszertárban meg kell őrizni, két példányát pedig me(J 
kell küldeni a gyógyszertári központnak a szükséges intéz:. 
kedés megtétele végeit. A gyógyszertári központ a jegyzőkönyu 
egyik példányát megküldia KEKSZ-nek. 

U. 9, §. (1) J(ábitószer szállítására esal: az a személy 
jogosult, aki részére a közforgalmú m1ógyszerfár lw'ye szerint 
illetékes járási, városi, illetőleg városi (/őváro.~i) ü.erületi 
tanács végrehajtóbizotlságának egészségügyi osztálya (eso
portfa) kábítószer szállítására engedélyt adott. 

(2) Szállítási engedélyt az egészségiigl/i osztály (csoport) 
a J;özforgalmú gyógyszertár nevére is állitlw.t ki. Ilyen esetben 
a gyógyszertdrvezető és az általa írásban megbízott gyógyszerlá:ti 
dolgozó jogosult a kábítószer-szállitásra. 

(3) A kábítószer szállítására vonatkozó engedflyt a 
gyógyszertár vezetője őrzi és azt csal;_ szállítás esetében adja 
át a szállításra jogosult személynek. A szállítási engedély 
csak személyazonossági igazolvánnyal és a (2) bekezdé..s 
esetében a gyógyszertárvezető Írásbeli megbizásával együtt 
érvényes. 

348 

b) A közforgalmú gyógyszertáral:_ban a kábítószerek nyilván
till'tása. 

U. 10. §. (1) A lcöz/orgalmú gyóm1szertárakban a 
gyógyszertári központ gyógyszerraktára által megküldött, 
valamint a vinyre kiszolgáltatott kábitószerelcröl - az alábbi 
bekezdCsekben foglalt rendelkezések szerint - nyilvántartást 
kell vezetni. 

(2) A gyógyszertárban levő minden olyan anyagról, vagy 
készítményről, amely a R. értelmében kábótószernek minö
sül, az erre a célra rendszeresítet kábítószer-nyilvántartási 
lapot kell kiállítani. A különféle erősségben forgalomba 
kerülő, ugyanazon hatóanyagot tartalmazó, kábítószernek 

minősülő gyógyszer-különlegességekről külön-külön kábítószer -
nyilvántfiliási lapot kell kiállítani. 

(3) A kábítószer-nyilvántartási lap „bevetel" részében 
a megrendelö lap sorszámát és a bevételezés időpontját, vala
mint a bevételezett anyag (készítmény) mennyiségét kell fel
tüntetni. A kábítószer-nyilvántartási lap „kiadás" részében -
vényenként külön-külön tétel alatt - a vények a jelen utasítás 
6. §;.rínak (2) bekezdés szerinti sorszámát és a vény alapján 
kfazolgáltatott kábítószer mennyiségét kell bevezetni. A kábító
szert lartalina:zó törzskönyvezett gyógyszerkűlönlegességeknél -
al;_ár bontható, akár nem - mind a „bevétel'', mind a „kiadás" 
részben nem a gyári csomagold.sok számát, hanem a gyógyszer
készítmények darabszámát kell feltüntetni. 

( 4) A gyógyszertári központ gyógyszerraklára által a 
gyóguszertárnak megküldött kábílószerckel a beérkezésüktől 
számított 48 órán belül, a vények alapján kiszolgáltatott 
kábítószereket pedig hetenként (vagy ennél rövidebb idő
közőnkénl) kell a vonatkozó kábítószer nyilvántal'tási lapokon 
nyilvántill'lásba venni. 

( 5) A kábítószer nyilvántartási lapokat a köz/orgal1nti 
gyógyszertár vezetőjének minden naptári év végével le kell 
zárnia. A bevétel és a kiadás között egyenleget kell vonni. 
A nyilvántill'tási lapon mutatkozó készletet a kábítószernyilván
tartási lap „bevétel" rovatában az előző évi adatokból megfe
lelően elkülönítve (egy sor kihagyásával) feltüntetni. Az előzö 
évi kiadások lezárása után a következő évben kiadásra kerülő 
tételeket új oszlopba kell bevezetni és az oszlop elején a:z évet a 
keltezés /eltüntetésével jelezni kell." 

(6) Az előző évi megrendelő lapok harmadik (kék színű) 
példányát a vonatkozó vénuelckel, valamint az előző évben 
felvett jegyzőkönyvekkel egubeesomagolva kell két évig meg
őrizni. A már betelt kábítószernyilvántartási lapokat szintén 
két évig megőrzendők. 

e) A közforgalmú gyógyszertárakban a kábítószerek tárolá.sa, 
U. 11. §. (1) A kábítószereket - ideértve a kábítószernek 

minősülő gyógyszerkülönlegességekel ís a kélkeresztes 
szerek tárolására vonatkozó rendelkezések szerint erős falú 
és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy fiókban kell 
tartani. 

(2) A kábítószereket a kélkeresztes szerektől is elkWöní
fetten kell tárolni. Szükség esetében a kábitószerek a kétkeresztes 
szerekkel l:.őzös szekrényben is tárolhatók, de csak elkiilönített 
polcon, vagy fiókban. 

U. 12. §, A lejárati-időhöz kötött kábítószereket a le}árat 
időpontja után a kábítószerek selejtezéséig a l:.ábitószerszek
rényben elkülönítve kell megőrízni. 

d) A közforgalmú gyógyszertárakban a kábilószerek elszá
molása. 

U. 13, §. (1) A kábítószerkészlet ellenőrzése során a 
közforgalmú gy6m1szerlár vezetője a kábítószerekről a kábító
szer nyilvántill'tási lapok, a megrendelő lapok harmadik 
(kék színű) példányai és a visszatartott vények alapján 
köteles elszámolni. 

(2) Ha az ellenőrzés során a kábítószerben hiány mutat
kozik, etről jegyzőkönuvet kell hészfteni. A jegyzőkönyvben 
fel kell tün 'etni annak a káhílószernek a nevét, amel.!JbÖl 
a hiány mutatkozik, továbbá a hiányzó mennyiséget és a hiány 
bekövetkezésének okát. A jegyzőkönyvet négy példányban kell 
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elkészíteni. Egy példányt az ellenőrzést végző kiküldött vesz dl 
két példányt a _J;ózforgi::-l~nú .. gyógysze1·lár ve~etője kötel~ 
niegküldeni ~ gyagy~ze~l~l kazpan_lnf!:k~ ef!Y pelclllfl-IJf Pedig 
a gyógyszel'ia.rban ket evig ,mer k~ll onz1:_1. .A gyoyyszert<iJ-i 
központ a jegyzőkönyv egy peldcnyal megkuldi_,- J{EH.JiZ-nek 
Ha az elleiiörző. vizsgálatot a R-J;:RS2:_ -~iku dótte végzi, Q 
gyógys:-.:ertári kbzpontnak csak a 1egyzolwnyv egy példánydt 
kell rnegküfdeni. _ , , . . , 

U. 14. §. (1) 1la a kab1tos::er keze_/ése, larolasa közben 
a kábítószer mennyiségében bánnely akból (törés, kiszóródtu; 
stb. mialt) 1!eszleség (hiá:yyJ áll elő; a, kőzfory_alm~. f!pógy: 
szertár vezetoje l;óteles erro/ három peldr;inyban 1em1zokonyvet 
készíteni. A jegy~(Jkónynek tarlalrna:nw kell a kiszóródott 
használhatatlanná vált, vagy megsermnisült kábítószer nevé( 
és mennyiségét, a v,esztes1g ,bej>:övelk~zés~;iek o_kát e~ körülmé
nyeit és a veszieseg bea/lo$Ullak, rllelaleg eszlelesénel:_ idő
pontját. va!amint az esetleges szemla_núk nevét és /akóhelyéi 
A jegi]zökonyv két példányát a kozfar_qalnIÚ gyógyszerta;.
vczetö{e rneg/;:ü/di a gyógyszertári hözpontnaJ;:, amely az eg!liJt 
példái-iyt a 'I{EJ{SZ-nek t9v~b'!ílja. A jeg!!.z~kÖ'}IJV egy pé/dá_. 
nyát a gyógyszertárban kel evrg meg lcell onzni. 

(2) A 1negsenunisüli kábítószer mennuiséget a vonallmz6 
kábítószer nyilvántartási lapon a „kiadás" részben fel kell 
tüntetni, a jegyzőkrjnyvnek_ a . m;ópy~:ertárban vissza
maradó példányát pedig - mzni laadasi bizonylatot - meg
felelő sorszámnial ellátva a vények közé kell helyezni. 

(3) A használhatatlanná váll (meg. nem semmisUll) 
kábítószert össze J:.c/l gyűjteni, niegfelelő eden_gbe, vagy papír
zacskóba kell helyezni, a lezárás helyén el kell látni a hözfor
galmú gyógyszertár bilyc(Jzőjének lenyomatdval és az edényen 
(zacskón) fel kell tüntetni a kábí~ósz~ nev~t és mennyiség.él, 
Ezt követően a használhatatlanna vatt kabltószeri - mint 
selejtanyagot - a kábilószerek _ s.eleitezéséig a kábitószer
szeJ;_rénPben elkülönítve meg kell oriznr. 

u." 15. §. A közforgalmú gyógyszertár,akban káblt6-
szereknél kezeléssel jál'ó WJyagveszteség (porlodás, száradás, 
beoáro/gás stb.) - címén a jelen utasitás alkalmazása szem. 
pdatjából - porok esetében legfeljebb 5 %, folyadék esetében 
legfeljebb 10% számolható el: . .. 

U. 16. §. A közforgallnu gyogyszertár koteles a forgalom
ból kivont kábUószereket a gyógyszertári központ gyógysZCJ'
raktárának visszaln"ildeni. A gyógyszerraktár a kábitószerek 
átvételél'ől a közforgalmú ff.YÓgyszertárnak. eli~mervényt ~üld. 
A közforgalmú gyógyszertar a forgalombol kwont kábitoszert 
a kábítószer nyilvántartási lqpon kiadás~.a __ helyezi nés .a gyógy
szerraktár elismervényét a bizonylatok koz~ii megorzi. 

U. 17. §. A közforgalmú gyógyszertarakban a használ· 
hatatlanná vált kábítószere!;: selejtezésére az erre vonatkozó 
egészségügyi miniszteri tasitás rendelkezései az irányadó!,:. 

U. i S. §. A közforga.lmú gµógyszerfáJ· v_ezeiöje. köteles 
niinden esetben lmladéklalanul be;elentést tenni a gyogyszer
tári központnak és a REKSZ-nek, ha alapos gyanú merUl 
fel arra, hogy a kábítószerrel visszaélés történt. 

e) A hézig1;ógyszertáraknak l;ábílósterrel való ellátása, a 
kézigyóftilsze"rtárakban a kábítószerek nyilvántartása, t6J:o. 
lása és els:-.:ámolása. 

lJ. 1.9. §. (1) A kézigyógyszerlál'aknak kábílószerehkel 
való ellátására vala1nint a kézigyógyszerláral;:ban a kábító· 
szerek nyifváI{tCTI'tásdra, tárolására és elszámolására- - az 

alá~bi beke::des~1!ben foalalt eitér~sekkel _ • , _ 
(Eu. J{. J/J.) Eu. ]11. számú utasitásban é a 1D8119D.5. 
és kiegészílő jogszabályokban foglalt rendel{. m: ezt m6.d~sz.t6 
adók. ezések az irany-

(2) A.k.é~igyógyszerfárakbWJ a 158/1955 .. o • 

Eü . . J~l . . s:::._amu u_ta.~ilás mellékletében előírt j
0

(Eu. I(. f,b·~ 
};farfll! 1n1.-on Javul - a szükségletnek megfe.l ~mp, 210·~5 
kábítószer is tartható. Az elszámoltatás és az elr.r;f:Jt - mas 
könngítése céljából a kézigyóguszertárt kezelő enorzés meg: 
kábílószerkészletet alakít ki. AZ~előirt 10 amp 

2
°:v?s állan.0o 

inj.-on felüli készlet kiaía!.:itásáhaz szüksége~ 0b~s- l\ior/lll 
az orvos az egueb gyógyswrekhez hasonlóan két a 1,lószere/;fl 
kiá_Il~tatt __ '._IZegrend_elő lapon igén_gli a J!ézigyfeldány'!ar: 
ellato koz/orgulmu gyógyszertártól. A megrend%!!_szertarc, 
csal~lni kell a n1~r;rendelt kábítószere!a·öl kiállított lo é lapJu;. 
~ v_eryyen fel k~ll tunletnJ =.orvos nevét és fa!.:óhelyét, ~ ~Yekel. 

kdb1t9szer n'.;v~f· n1ennp1séqet, az adagszámot, a „kézi en_del! 
szertW' részere suww;:at es a rendelés l;cftét A ká6qgogy. 
mennyiségé1_ie~ és a.z ada.qszánmak meg}'eiŐlésérd a R. 3. §~Íze~ 
{3) ~ekezdeseben foglaltak az irányadók. A vényt az u_k 
aláír/a_ é~ ellátja bélyegzőjének lenyomatával. A vb1°~J?s q, kezrg_qoq.IJ~zerfárat, ellátó közforgalznú gyógyszertárb~n ,ef 
1elen ut0;-~1fas. 6. §-wiak (2) bekezdésében foglaltak s- ; a 
kell megonzru. zer.nt 

. {3) A, (2) behezdésben említett módon kialakított álla:nd' 
kábrtós~erkes.zlerről kr!t példányb1u1 jegyzéket kell készít ·~ 
az, egyik peldanyt. ?- kézfgyógyszertárat ellátó köz/orga/1;/;_J 
gyogysuzerfar, a masIJ;_ példányt a kézigyógyszertárat keze'ö 
oruo~ orz'. _meg. _ _I-la a készlet touábbi kiegészitése, vagy csölc
~ente~e. valz!r szukségessé: a megrendelést, vagy törlést mindkét 
1egyzeken, at l~elt v~::.~tn1 .. A közforgalmú gyógyszertárban és 
az .?rvosnal {evo káb1tusz~r~eg!J.zék sze1·~nti kábilószermennyiség
nei. er;ye::nre kell a kez1qyogyszertarban készletben levő és 
a kéz1qyógyszerlárban elfekvő vényekre kiadott kábítószere];: 
nienny1ségével. 

. ( l/ Az állan~ó, :-- kábítószer jegyzékbe felvett - készlelbűl 
kiszo~galtatotl kabifoszel'ek póllásáról a kézigyógyszertár 
kezelo orvos a 158/1955. (Eü. I{. 16.) Eü. Z\I. számú utasítás
ban foglallol<. szerint gon.daskodilc. 

5. A Tinotur~. 0111!, a Pu!vis opli és az Extraetum opii kábítószert 
tartalmazó osszetett gyógvszerek rendelése kiszolgáltatása 

II:\1ilvánturtása,~ tárolása és elszá~olá~a ' ' 

' ., R: ~2. §. A Tinctura opii, a Puivis opii és az Extractum 
opn kab1tószert tartalmazó összetett gyéwyszerek tárol ·ísára a 
jelen rendeletnek és végrehajtási utasítá'.~ának rendelkezése~ 
rend~l!sér~, gyójrJ'szertárból való kiszoiiáltatására, nyiÍvá1;~ 
tartasara es elszarnolására pedig: 

a) h:1- az ö,~szetett gyógyszerben az en1lített kábítószerek 
wlan1ely~kc nunt a gyógyszer hatáskiegészítő alkotórésze 
;~erepel es ~ rend~e]t össze_tett gyógyszer összmennyiségében a 
Tmctura op11 ~ 0,1;;. g-t. (40 cseppet), vagy a Pulvis opii a 0,08 

;g.t nem ha!a;:IJa 1ncg, a Jelen rendelet végrehajtási utasításálw.n 
foglalt el~ercsekkel az egy kereszttel meo-jclölt gyó::ryszerekre 
l'Ons.tkozo rendelkezések, 0 

"'' 

bJ_ ha a,ri:ndelt összetett gyógyszer összmennviségében az 
említett káb1toszerek valainelyike az a) pontban m"éghatározott 
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mennyiségnél nagyobb mennyiségben szerepel, a jelen rendelet. 
nek és végrehajtási utasításának rendelkezései az irányadók. 

U. 20. §. (1) A R. 12. fi-a a) pontjának hatálya ald. 
eső összetett gyógyszereknek_ a társadalombiztosítás, a Z.1.rmvé~ 
delmi Minisztérium, vagy a ktizgy_ógpellátás ,terhére történő 
rendelése esetében a vényt - esetleg masolópaptr alkalmazása. 
val - két példdnyban kell ki állitani -és aláírás után leheiye. 
gezni. 

(2) A R. 12, §-a a) pontjának hatálya alá eső 6sszetett 
gyógyszerek kiszolgáltatásalwr a gyógyszertár köteles a vényt 
visszatartani és a jelen ulasilás 2.l. §-ábwi megállapított 
időpontig megőrizni. A társadalombiztosítás, Honvédelmi 
Afinisztérium és a közgyógyellátás terhéi•e rendelt gyógyszer 
kiszolgáltatásakor a vény 1nindkél példányát vissza kell , 
tartani és a vény első (eredeti) példányát elszri.moláskor a 
vonatlwzó számlához kell csatolni, másolati példányát Pedig 
meg kell őrizni. 

U. 21. §. (1) A R. 12. §-a a) pon(iának hatQlya alá 
eső összetett ggóg_qszerekben levő kábitószer mennyiségét a 
gyógyszer kiszolgáltatásakor, illetőleg az a:zt követő egy héten. 
belül a kábítószernyilvántarlási lapra nem kell rávezeln.i. 

(2) A gyógyszertár kábilószerkészletének ellenőrzé_... 
sekor 

a) ha az (1) bekezdésben e1nlített hábítószerekböl kálón. 
felüli hiány mutatkozik, a visszatartott vények alapján_ 
kiszolgáltatott kábitószerek mennyiségét a kábílószernyilodn.
tartási lapra pótlólag rá kell vezetni és a visszatartott vényeket 
a jelen utasítás 6. §-ánale (2) bekezdésében foglalt rendelkezés 
szerint két évig meg kell őrizni; 

b) ha a:z emfflett kábftószerekből kálón felüli hiány nem 
mutatkozik, a kiszolgáltatott kábítószerek mennyiségét a 
kábílószernyilvántarlási lapra nem kell rávezetni és a vissza
tartott vényeket az ellenőrző szerv jelenlitében meg kell semm.i
sileni. 

6. A kórházaknak (gyógyintézeteknek) kábítószerekkel való 
ellátása, a kórházakban (gyógyintézetel;:ben) a kábítószerek 

nyilvántartása, kezelése és elszúmolása 

R. 13. §. A kórházaknak és egyéb gyógyintézeteknek kábító
szerekkel való ellátását, valamint a 1":órllá7,akban és az egyéb 
gyógyintézetekben a kábitószerek nyilvántartását, kezelését és 
elszámolását a jelen rendelet végrehajtási utasítása szabályozza. 

a) A kórházaknak kábítószerekk.el való ellátása, a kór
házakban a kábítószerek nyilvántartása, kezelése és elszámo
lása. 

U. 22. §. (1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógy
szerész által vezetett gyógyszerraktárral rendelkező kórluízakban 
és egyéb, fekvőbeteget ellátó gyógyintézetekben - ide nem értve 
a:z egyetemi klinikákat - kábítószerfelelős az intézeti gyógy
szertár, illetőleg mJó(J.IJSzerraktár vezetője. Az egyetemi klini
kákon kábítószerfelelős a klinika gyóg_qszerfelelős orvosa, 
Az intézeti gyógyszertárral, vagy gyógyszerész által vezetett 
gyóg_qszerraktárral nem rendelkező kórh<hakban és egyéb 
fekvőbeteget ellátó gyógyintézetekben a:z intézet vezetője k6tell$ 
kábitószer/elelős orvost kijelölni. · 

(2) A kábítószerfelelős felw:J.at , "<T;· 
illetőleg egyéb, fekvőbeteget ellátó a a ~wr~á::.J eglleterqf 
ban: kórház) egyes osztályai gyogy!nt zet (a 10 ~li11:· 
beszerzése iránti intézkedés a b által zgényell kqb0tióc,!kay 
adott kábítószerek ngilvánÍartásC:ze1:ffll. és az oszta.1:~c;~?~~1J; 
tartást nem ő vezeti (U. 26 § ' ~ etofeg ahol a lJ. °!t ki 
ellenőrzése és gondoskodás ar~ól; h~) bek.J, a nyilvd/i~fori.ri.: 
szerek kezelése, tárolása, a beteghez ~Y a ko;há:i.bcm. a k. ""rria 
molása a jelen utasítás rendelkezései ~'ló .el1uttatásu es ~_l1c;. 

" erint lőrté · "k '<!~ 
U. 2.3. § .. ( !J A kórház osztályai, járó . -,. _nie • ~ 

(egyelenn klinika kórlermei jdJ'óbete beteg szakren.de!4 
betegellátáshoz S'zükséges kábítószerekel sz~ende\tiei) e/ 
felelős útján szerezhetik be. csa • a káb\\risz€l' a 
, (2) Az intézeti gyógyszertár a kdbít6s • 
aru_értékesitő ,Vállalattól, illetőleg a gyógyz;rel;et .a G~,'W
gyogyszerraktarától szerzi be A kábitósze zertctri kőZJ!'1j 
dtvételére és szállítására a jele:Z utasilás 7- 9 re; ~r;ény/és1.t 
rendelkezések az irányadók. · -áiban fog/Q. 

{ 3) Az intézeti gyógyszertárral nem rendell· -
a betegellátáshoz szükséges azokat a kábítószereke'/zo kórházak. 
r;i,dagolá:~~hf!Z és felhasználásához további ' f:elyelcn.ek 
wc~inolog1a,z munkára van szükség, I:_özforgalmú, g! IJYs_zer~.~zi 
gyogyszertarból, azokat a kábítószereket pedig aí/% /nfeze(i 
adagol~á._h~z, vagY, felhasználásához további 'gyó e leknek_ 
lech1?-o~ogtq_r_ mu!ikara nincs szükség, közvetlenül gu (!részi 
ár1:1;ertekes1to ,Vq.llalattól, illetőleg a gyógyszertári k._Yógy. 
9JJO_gyszerraktar':f-t?l, s_zerzik . be. A kábítós:erek f gény[~~gnt 
alvetelére és szallztasara a Jelen utasítás 7-9 §-aiban .re, 
főleg az alábbi bekezdésben foglalt 

0

rendelkezé~ek ax i~}~le
adók. wiy-

( 4) In~ézeti gyógy~zertárral nem rendelkező kórliá.zak 
esetében kábztószernek közforgalmú illetöleq intézeti ó 
szel'tárból _való beszer;:ése _legalább 'két példányban ki~Yz///ft{ 
rr:_egrenq_elo ~apf!al t01:tén1k. A megrendelő lapon fel kell 
tur:t~tl}l a lwrhaz nevet, a beszerezni kívánt kábítószer nevet, 
a kab1tószP;r (a _gyógyszerbifn foglalt kábítószer) mennyiségét, 
az .adagszamot es ~ rendeles keltét. A kábítószer mennyiségé
ne~ és, a:z adagszamnak megjelölésére a R. J. §-ának (3) 
bekezdfsében foglalt ,rendelkezések a:z irányadók. A meg
r,el}-?elolapot az oszlalyveze!ő főorvos és a ltáhitószer;elelős 
b
.r,1

1
ák afef,. A megl'endelőlapot el kell látni a kórhá2 hivatalos 
yegzo1ének lenyomatával. 

, U. 24. §. A ,lf!egrendel!s alapján beükezett kábítószerek 
~!viteléről ~ káfo~vs_zerfelelos gondoskodik. Az átvételre a 
1elen ulasitaJ; 8, §-aban foglalt rendelkezések az irányadó]· 
~:;1- az. eltéréssel, hogy hiány eseteben a jegyzőkönyv egyik 
pe anyar i;.n_nal;_ a szerunek kell rnegküldeni, ahonnan a kór
ház a kab1toszert beszerezte, egy példányát pedig közvetlenül 
a KEKSZ~hez kell tovdbbitani, 

U. 25. §.A hábitószereknek az intézeti gyógyszertdrakban 
(ggógyszerralddrq.kban) és a kórházak osztályain tőrlénő 
kezelés_ére (iárol~ára) és nyilvántartásdra (elszámolására) 
val°:!fllnl a kezeles és nyilvántartás ellenőrzésére a 20/195~' 
(Eu. K .. 11.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései irányadÓk 

az aldbbi §-okban foglalt kiegészítésekkel, 

U. 2.6. §. (1) Az intézeti gy6g!1szer!drral vagy gyó{Jy
szerész altal vez~lett qyógyszerraklárral nem rendelkez5 
/..."6rházban az y~z~alyok zgénylései alapján beszerzett kábító
szereket a kab1toszerfelelős orvos veszi nyilvántartásba. A 
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kábílószerfelelős orvos a megrendelés alapján beérlcezett, 
valamint az egyes osztályoknak ( gyógyszerfelelős orvosolcnak) 
átadott kábitószerek mennyiségét a 20/1957. (Eü. K. 11.) 
Eü. M. számú utasitásban rendszeresitett „Gyógyszernyilván
larló lap"-on veszi nyilvántartásba. 

(2) A2okban az intézeti gyógyszertá.rral, _illetőleg gyógy
szertá.rral nem rendelkező kórházakban, amelyek a szükségeS 
gyógyszereket a ga:zdasógi hivatal útján szerzik be, a beszerzett 
kábítószereket a kórház ga:zdasági hivatala veszi nyilvántartásba, 
A kábítószerek nyilvántartását a lcábílószerfelelős orvos rend
szeresen ellenőrzi. 

U. 2 7. §. A kórház részére beszerzett kábítószereket azok 
beérkezésétől sz:ámitott 48 órán belül kell nyilvántartásba 
venni. 

U. 28. §. A kórházak egyes osztályain az osztdlynak 
kiadott kábítószereket a gyógyszerfelelős orvos kezeli (tárolja). 
A gyógyszerfelelős orvos az osztálynak kiadott kábítószereket 
az dtvételtől számított 48 órán belül a 3410-194 raktári számú 
„Gyógyszernyilvántartás" űrlapon nyilvántartásba veszi. 

U. 29. §. (1) Az ügyeleti szolgálat ideje alatt a beteg
ellátáshoz szükséges kábítószereket jól zárható készenléti szek
rényben kell tartani. Azt, hogy a készenléti szekrényben 
milyen kábítószereket kell f(l]'tani, az osztályvezető főorvos 
a gyógyszerfelelős orvossal egyetértésben d.llapítja meg. 

(2) A készenléti szekrénybe helyezett, valamint a beteg
ellátás céljá.ra onnan kivett (felhasznált) kábítószerekről a 
3410~194 raktári szd.mú „Gyúgyszernyilvánfartás'' űrlapon 
nyilvántartást kell vezetni, amelyért a gyógyszerfelelős orvos 
felelős. 

( 3) A nagy számú hórházi osztályokon levő kórtermi 
gyógysterszekrényekben legfeljebb két napi szükségletnek_ meg
felelő mennyiségű kábítószer t(l]'tltató. 

U. 30. §. A kórházakban értelemszerűen alkalmazni 
kell: 

a jelen utasítás 12. §-ában foglalt rendelkezéseket, 
tovd.bbá 

a jelen utasítás 13. §-ánal' (2) bekezdésében és 1.í. 
§~ában foglalt rendelkezéseket, azzal a:z eltéréssel, hogy a 
felvett jegyzőkönyvet nem a gyógyszertd.ri központnak, hanem 
közvetlenül a KEKSZ-nelt kell megküldeni, valamint 

a jelen utasítás 16-18. §~aiban foglalt rendelkezéseket. 
U. 31. §. Az intézeti gyógyszertárakban kábítószereknél 

kezeléssel járó anyagveszteség (porlódás, szóródás, bepárolgás 
stb.) cimén - a jelen utasítás alkalmazása szempontjából -
porok esetében legfelJebb 3 %, folyadék esetében pedig leg
feljebb 8 % számolható el. 

U. 32. §, A kábítószerfelelős köteles évenként legalább 
egyszer a kórház valamennyi osztályán a kábítószerek keze
lését (tárolását) és nyilvántartását (elszámolását) ellenőrízni. 
A2 ellenőrzéa megtörténtét a kábitószernyilvánf(l]'fási lapokon 
az időpont feltüntetésével és aláirásával igazolnia kell. 

U. 33. §. (1) Az Országos 1\ientőszolgálat kórházánál 
valamint mentőállomásainál a jelen utasítás 22- 23. §-aiban 
foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni az 
alábbi bekezdésekben foglalt kieyészíléselcke1. 

(2) Az Országos Mentőszolgálatnál kábítószerfelelős 
Budapesten = Országos Mentőszolgálat központi raktárának 
gyógyszerkezelő orvosa, vidéken a megyei vezető mentő
állomás vezetőorvosa. 
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( 3) A kórházak osztályos gyógyszerfelelős orvosának 
a kábítószerellátással kapcsolatos feladatait az Országos 
Mentőszolgálatnál a megyei mentőállomás vezetőorvosa 

végzi"r 4) A hábiiószereket a niegyei menlőál'lomások a megyei 
vezető menőállomátstól, a megyei vezető mentőállomások és a 
budapesti mentőállom1üok pedig a.z Országos 1'.ientöszolgálat 
központi_ raktárától igénylik az erre a célra rendszeresített 
„Igénylés'' űrlappal. 

(5) Az Országos Mentőszolgálat központi raktárána?>
kábítószerellátásá.ra a jelen uta.~ítás 23. §-ánalr (2}_ b_efeezdése
ben foglalt rendelkezések az irányadók. 

b) A rendelőintézeteknck kábítószerekkel való ellátása, 
rendelőintézetekben a kábítószerek nyilvántartása, kezelése és 
elszámolása, 
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U. 34. §, (1) A rendelőintézetekben b~tegellátás céljára 
a következő kábítószereket kell legalább az alabb meghatározott 
mennyiségben készletben tartani: 
Morphium hydrochloricum inj. 2% ••..••... 10 amp. 
Domatrin forte inj. , , •• -•••••. , .•••........ 20 amp. 
Domopon inj • • , , .•• , , •••••...•...•...••.. 10 amp. 

(2) A2 (1) bekezdésben felsorolt kábítósz2reken felül 
a rendelőintézetekben - a szükségletnek megfeleloen - egyéb 
kábítószer is tartható. 

(3) A rendelőintézetek részére beszerzett kábítószerek a 
rendelőintézet költségvetését terlielik. 

U. 35. §, (1) A betegellátáshoz szükséges kábítószereket 
az önd.lló rendelőintézet „pro ambulantia". gyógyszerig~nylő 
könyvvel közforgalmú gyóayszertá.rból szerzi be, a Icórhazhoz 
csatolt rendelőintézet pedig a kórházi. osztálµoknál rends;ere_
sitett gyógyszerigénylő lapon az. int,ézelt gyógys7!'z:tarbol 
igényli. Az orvosi rendelvényt esetleg poll(J.P behelyezesevel -
másolópapir alkalmazásával - annyi példányban kell 
kiállítani, hogy két. példány a l;.ábítószer b~szerzése al!<-,almával 
a gyógyszertárban maradhasson. A példanyoknak ~.ol olv.as
hatóal;.nal< kell lenniök. A rendelvényen fel kell tuntetni a 
rendelőintézet nei.iét és pontos címét, a rendelt kábí.tószer ~e~ét, 
mennyiségét, esetleges adagolását és a rendelés. k~ltet, A kab1tó
szer mennyiségének és = adag számnak meg1elolés ~re a R. 3. 
§-ának ( 3) bekezdésében foglalt rendelkezése!• = irányadóh, 
A rendelvénut a rendelőintézet vezetője (táuollátében helyet· 
tese) írja alá. A rendelvény valamennyi példányát el. kell 
látni a rendelőintézet hivatalos bélyegzőjének lenuomatával. 
A rendelvény egyik másolati példányát a. rendelőintézetben 
a kábítószer-nyilvántartás (U. 36. §.) b1zonylataként két 
évig meg kell őrizni. , , . . 

(2) A közforgalmú gyóyyszertárban a kábitosze; ktfZOl
gáltatásakor =. orvosi rendelvény mindkét példángat vissza 
kell tartani Az orvosi rendelvén11 első (eredeti) példányát a 
kiszolgáltat~tt kábítószer elszámoliisakor a von?-tkozó szá~!ához 
kell csatolni, másolati példányát pedig a Jelen utas1tas 6, 
§-ának (2) bekezdése szerint meg kell őrízni. 

U. 36. §. (1) A rendelőintézet részére beszerzett, vagy 
igényelt és a betegellátáshoz felhasznált l'ábitószerekről .. nyil
vánt(l]'lást kell uezetni. A nyilvánt(l]'tást a 20/1957. (Eu. K. 
11.) Eü. 1\I. számú utasflás ( 4d) ~ ( 46) bekezdéseiben"(og~alt 
rendelkezések értelemszerű alkalma.zásával a rendelointezet 
vezetője vezeti. 
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V. 37. §. A rendelöintezetben a kábítószereket a rendelő
intézet vezetöje által kijelölt helyen, jól zárható szekrényekben 
a többi gyógyszerektöi ellrülönítetten kell tartani. 

V. 38. §. (l} A rendeláintézet osztályai (szakrendelései, 
éjszakai orvosi ügyelete; a továbbiakban: osztály) a „pro 
ambulanlia" szerek keretében kábítószert nem igényelhetnek. 
A kábítószert a rendelőintézet osztályai a:z _intézet vezetőjétö~ 
illetőleg helyettesétől kábítószer igénylölaponesetenkéntigénylik, 

(2} A kábítószer igénylőlaponakábitószernevén és mennyi
ségén kívül fel kell tiintetni a beteg nevét és születési évét. 
Az igénylé.~t az illetékes szakrendelés főorvosa, vagy szalwrvosa 
írja alá és ellátja hivatalos orvosi bélgegzőiének lenyomatával. 

(3) A J;:ábítószer igénylőlapokat a kábítószer-nyilván
tartás bizonylataként két évig meg kell őrizni. 

U. 39. §. (1) A rendelőintézet vezetője a rendelőintézet 
egr1es osztályai részére minimális kábítószer készletet engti
délyezhet. 

(2) Amennyiben a:i. osztály a:z (1) belrezdés alapján 
kábítószerkészletet tart fenn, az osztály kábítószer-igénylése_lcor 
a kábítószer igénylőlapokat két példányban kell kiállítani. 
A kábítószer igénylőlapon a beteg neve és születési éve helyett 
a „J{észletkiegészilés" szavakat hell feltüntetni. A kdbitósur 
igénylőlap másodpéldányát a kábítószer átvétele utána kábító
szer-nyilvántartás bevételi bizonylatal;:ént az osztályon két 
évig meg kell örízni. 

( 3) Az osztálu llábítószer készletét jól zdrható szekrényben 
az osztdly eayéb gyógyszerkészlelétől elkülönítetten kell tartani. 

(4) Az osztály kábítószer készletéből a betegellátáshoz 
felhasznált kribítószerekről a 20/1957. (Eü. K. 11.) Eü, M. 
számú utasttás ( 44) - ( 46) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
érteiemszeril alkalmazásával nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás vezetéséért a:i. osztály vezetője felelős. Az osztály 
kábítószer-nyilvántartását a rendelőintézet vezetője évenként 
legalább egyszer a jelen utasítás 32. §-ában foglalt rendelhezé
sek szerint ellenőrzi. 

V. 40. §. (1) I-la a rendelőintézetben a kábítószer kezelése, 
tárolása közben a kábítószer mennyiségében bármelu okból 
(törés, kiszóródás stb. miatt) veszteség (hiány) áll elő, a 
rendelöintézet vezetője 1-öteles a KEKSZ-hez haladéktalanul 
bejelentést tenni. A bejelentésben közölni kell a kiszóródott, 
használhatatlanná vált, vagy megsemmisült kábítószer nevét 
és mennyiségét, a veszteség bekővetlwzésének--.pkát és körül
ményeit és a veszteség beállásának, illetőleg észlelésének idő
pontját, valamint _az esetleges szemtanúk nevét és lakóhelyét. 
A bejelentés másolati példányát két évig rf!Eg kell őrízni. 

(2) A rendelőintézet vezetője köteles a KEI{SZ-hez 
bejelentést tenni abban az esetben is, ha alapos gyanú merül 
fel arranézve, hogy a kábítószerrel visszaélés történt. 

e) Az üzemi orvosi rendelőknek káhitószerrel való ellátása, 
az üzemi orvosi rendelőkben a kábítószerek nyilvántartása, 
kezelése és elszámolása. 

U. 41. §. (1) Az üzemi orvosi rendelőkben betegelláúl.s 
céljára a követ1'e%ő kábítószereket kell az alább meghatárowlt 
mennyiségben készletben tartani: 
Domatrin fo~te inj. • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • 6 

!f.r~r:~~it.~,_.:::: :: : :: : :.·:: ·.·:::::::::.· 3-6 
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amp. 
amp. 
30 g 

, (2) Az (1) bekezdésben felsorolt k · . 
;as ka~ilószereket az üzemi orvosi rend 1 _abiió.~~reken felül 
s olt keszlctbe'.!- tar.tani nem szabad, e 0 részere beszeremí 

( 3 J Az uzem1 orvosi rendelő részé 
-Szerek az áll°:mi társadalombiztosítást t rh /!J.Szerzett kábító~ 
t U., 42: _§. (1) Az üzemi orvosi C: ej 1: 
artando kabzlós:wreket az ilTclékes rendeWÍnt .e__ ob~n. készletben 

„p:o ambulantia" gyógyszerigén l" k„ n ezettol ~pényelhetó 

Pg!J~1auszebrlárb6l kerr besze'rezni. A% ~rvosinu1
1r~~~ l ~'?Zforgalmú 

ap ehelyezésevel - niásoló a ír e 1'en.yt esetleg 
g:nnyi f?éldánuban kell kiállitani hgg~ két a'.:da!mazásával _ 
esze:ze~e alkalmával a gyÓgyszertd.rb!i any a kábítószer 

~n~!1nd/;iyZ:i7~~n{~lni~w;~~ató~knak f>-ell Ien,~iwk~~~~5Je7~ 
czmét, a rendelt kábítószer ;:em~ orvosi re'.ldel? nevet és Pontos 

~~~ftltAazkdfúálz~:e~i:~~~i:h!~~f1'J?;Y;:~~~ta~s~e;l~g::nd~~ 
]elolésére a R. J. §-dnak ( . s az adagszamnak me • 
az irányadók. A rendelvén~1 bek~:des~ben fogla:1t rendelkezés~k 
valamennyi példányt h. t az u„emi orv~~ lwteles aláirni és 
ellát1<i. A rendelvény egyw::i:;10; l'bélJ,dq~oJé!1ek lenyon1atával 
rendelőben a kábítószernyilv/::t a :ásp b.anyat az ijzemi orvosi 
meg kell őrízni. ar 1.ZOnylatakent két évig 

(2) A közforgalmú gyóg lárb .. gáliatásakor az · y~zer . an a kab1tószer kiszol
kell tartani. Az ':,!~~~~ rendelveny mig.dkét példánuát vissza 
kis7oigállalott kdbilószerr:~~:Ílvét1l!! eJ:0 (eredeti) példányát -a 
ke!1 csatolni, másolati példámo ?fa ~·a vonif-lkozó számlálwz 
§-anak (2) bekezdése szerint J.~)fl m~e. 'V.,. ~ Jelen ulasitás 6. 

U. 43 § A „ • „ gori_nz. 
szertárból bes~erz:uuz:mi orvos koteles a közforgalmú gyógy
szer:ekről nyi!vántartdst avt.e:;a~k Áészér~, zelhasznált kábitó
a 1elen ulasítds 36 §- 'b n

1
t· 1 l ny1 vanlartás vezetésére 

adók. • a an og a l rendelkezések az irány-

U. 44 . §. Az üzemi onms· d /""b 
zárható szekrényben a 1„bb" l i:en e o en a kábítószereket jól 
tartani. ' 0 l gyogyszerektől elkülönitellen kell 

U. 45. §. {l) 1-Ia cu ü . . 
kezelése, tárolása Nizben ze_Ifll orvosi rendelőben a kábítószer 
ekb?.l (lőrés, kiszó;ódáH s~b kab~l~~)zer n:.en1~uiség~?en bármely 
az uzemi orvos a ielen 'uta;u12;a ves;-teseg (h1any) áll elő, 
foglaltalr szerint J.:öleles el"ár . 4o. §-anak (1) bekezdésében 

(2) Az ·· · J ni. 
tenni abban a~~ltb~~v~s ki:Jleles a KEKSZ-hez bejelentést 
nézve, hogy a kábÚószerrt:i jf~sz~~~~~~ö~l~~~-ú merül fel arra 

7·; Hatl'ii~'bo. IéptetB rendelkezések 

1 
R. 14. §. A jelen rendelet az 1958 · · · , 

:~1~ö~fi4b~k11ee?i:cj1~1ig 1 ~ )3~g-1i:r
1

91~u0rf.6 l) N~P~~~ 
Eu. M. számú rendelt · 1 · . • lli. es az 1/19u7. (III 10) 
rendeletnek (Rendelet:k· T:,aamint a 222.2/1934. Il:L E. s~íunŰ 
tétes rendelkezései hatál'""'"t64· old_.) a Jelen rendelettel ellen-„ ..,,_.,. vesztik, 

D. 46. §, (1) A jelen ·t "t' 
napján lép hatályba. u asi as az 1958. évi január hó 1. 

(2) A jelen ut lt · h 83/37/1952 Eü M ~as, ~lá{ybalépésével egyidejfileg a 
jelent megj, a & 300._ 10!J~5% a;rslf~ (hivatalos.Japban nem 

• u. K. 9.) Eu. M. számú 
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E'. K IO.J Eü. Jl.1, számú ~eo-11/1952. ( ~: x· 20 J Eü. Ai. számú ufa.<;~tt:!s, a ~Joo-20/1952 •. .f1ku.
9

) Eü. M. számú. ulasitW;, utas!t~, aBJfi0-5/19ó3. (Eud zi ~fasitás (hivatalos lapban_ 
utasllas,Aa/l/IBSJ. Eü. M./~~512 (Eü. K. 7.) Eü. M. sz~ú 
a 8365/ - a 8360- 7 ·.. K 9) Eü. M. szamú 
nem jelent meg)JI- 34/1952. {Eu.z sé;e· ~s nyilvántartás<ira 
utas~t~s, ~ ~

3 

kábítószerek b;~~~!Ítz/IB53. -Eü. M .. ~z~mú 
utasilasn?- '- delkezése és a m jelent meg) a kabztoszer 
vonatkozo ren · talos lapban ne k zé valamint a !JOlt 
utasftásnak, f!

1

z;:_a vonatkozó ren!1-_e~t~ fJ6höz kötött és lej<irt kiszolgáltat?-~ar ]{özpontnak at le1a: alókról szóló 1951. évi 
Gyógyszerlarl 1 kapcsolatos ennw tárakban a kábítószerek 
kábítószerekkf . ·körlevele, a YifÓ!JYSZe!r hó 7 ~i körlevele és ru: 
júni_us h? ? ,z

1 

szóló 1953. évi_ ~~6l szóló 1953. évi mdrcius elszamolasaro , lyának el/eno~ e 
opium tinclura suh tdlyát veszti. 
hó ll-i kőrlevele a 

(Eü K 7 ) Eü. l\I. számú . . .. .1 miniszter 13/lSGO. lkal~a~ kábítószerekr-Ol 
Az egeszsegugJ s méregélvezetre a , ú rendelet végrehaj
utasítása a k r(oXII 14,) Eü. 1\L( ""E~!11 K 1 ) Eü. Ai. számú szóló 5/1957. · tt 2/1958. , l!·. · · 

tása tárgyában kia;!_~itás módosítasarol 
11 

·édelmi miniszterrel és a S~-
A belügymi~isz!er.;:1;á~sl~?~1" egyetértésben a következoket szervezetek Orszago 

rendelen1: 

1. §. 

lmas kábítószerek új jeg_yzéké 
é "'élvezet~e alkal 'b'tószerek gyógyászati cftlra A kóro~ m r!fe. valamint a {!1 . 1 almának és a gyogy-

nek közzéteteiqrél, k gyógyszertar~ forgált kábítószerek ny1l
történö rendeles ne ilás céljára ft;J ia~z1957 (XII. 14.) Eü. 11. 
intézetekben gyó:i;ályozásáról ~zol~áb~ ki.adott 2/1958, (Eü. 
vántartásának sz égrehajtása tarro§ alábbi _(2) bekezdéssel számú rende_Iet V: , utasítás 3. -a az 

K. 1.) Eü. 11-I. szamu 1 lt ndelkezés nem vonatkozik 
egészül ki: (l) bekezdésben fo~ a rÉ J\:I 

0
n;.osa", vagy „H.1\i, 

„(2) Az beteglakásc1me "á · 
1 

'ellátott vénven nincs 
arra az eirntre, h_a ~élyegzö lenyomat 

1
Vkáscimét a véŰyt átadó 

orvosa" feliratu setben a beteg ~ a rendelt kábítószert a feltüntet:~e, Ily~érd~zni nen1 .~z3;b~d Ó~Iólagos rávezetése nélkül személyiol meg vénvre torteno P 
beteg lakáscímén~~~ a · 
kell kiszolgáltatn1 • 

2. §. 

. . .1. ho' 1 napJ'án lép hatályba. 60 éVI apr1 1s · Ez az utasítás az 19 · 
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Kábítószerek jegyzéke 
I. Gyógyszeralapanyagok és l>észltmények: 

Ópium (Opium nativum): 

Dúsított ópium (Opium concentratl!IU-; Doruopon, Pantopon) 

*Sz<trti.z ópium kivonat (Extractum opii siccum) *Ópium por (Pulvis opii) 
*Ópium tinktl!ra (Tinctura opii) 

**Dover por (PuJvis opii et ipecacuanhae) 
Szívásra készített ópium 

Morfin (J\forphium), annak sói, észterei, éterei és zninden 
egyéb származéka, így: 

•**DiacetiJmorfin (Diacctyhnorpllium; Heroin) és sói Benzoilmorfin és sói 
BenziJmorfin és sói 

**Etilmo1·fin (Aethylrnorphium; Dionin) és sói 
**1\ietihnorfin (Codeinum; Kodein) és sói 

Dihidrooxikodeinon (Hydrolaudin, Eukodal, Ül.'.ycodon) és sói 

**Dihidrokodein (I--Iydrocodeinum.; I-Iydrocodin, Paracodin) és sói 

Dihidrokodcinon (Dihydrocodeinon1uu; Dicodid, Neocod, Supracodin) és sói 
Dihidrokodeinon-enol-acetát (Acedicon, Acetil
dihidrokodeinon, Diacodon) és sói 
Dihidromorfin és sói (Paran10rphan), to-Vábbá észterei és ezek sói 

Dihidromorfinon (Dilaudid) és sói, továbbá éterei, észterei és ezek sói 

Morfin<N-oxid (Genormorphin) és sói, tovti:bbá 
észterei és ezek sói, valrunint az összes egyéb 
runinooxid jelleg(i morfinszárinazék 
Tebain (ParamorpJ1in) és sói, észterei és ezek sói 
P-4-morfolinilctilmorfin (Pholcodin) 
Dihidrodezoxiinorfin (Desomorphin, Permonid) 
3-oxi-N-1netiin1orfinán (Dromoran) 

Kókalevél (Erythroxylon coca Icvele) és készítményei: 
Kokain (Cocainun1) és sói 
Ekgonin és sói, észterei és ezek sói 

Indiai kender (Cannabis sativa var. indica) és ID'ógyá
szati készítményei, az indiai kender gyantája 
és az indiai kender gyantáját tartalma2ó valan1ennyi készítményei 

*Rendelésére, gyógyszertárból való kiszolgáltatására, 
gyógyszertári nyilvántartására és elszámolására a 
R. 12, §-ában és az U. 20-21. §-aihan foglalt rendel]{ezések az irányadók. 

**Rendelésükre, gyógyszertárból való kis.zolgáltatásuk
ra, gyógyszertári és gyóro•intézeti nyilvántartásukra, 
tárolásukra és elszá1n0Jásukra az egy kereszttel meg
jelölt gyóro•szerekre vonatkozó rendelkezések az irányadók. (R. 2. §.) 

***Belföldön ID'ógyszertári forgalomba nem hozható, 
ITT'ógyászati célra nem használható fel. (R. 2. §,) 
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1 _ piperidil - 3,3 difenil- hexanon - ( 4) és sói 
(I-íexalgon . . . . 

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karbonsav etilésztere es 
sói (Pethidinum; Dolantin, .Dolargan) . 
4 4-diienil-6-dimetilaruino - heptanon - (3) _- h1dro
k1oridja (!11ethadonum; Depri.dol) és egyéb sói 
a.-1-metil-S-etil-4- fenil-4- propionoxipiperidin és 
sói 

1-[2-(p-aminofenil)-etil J - 4- fenilpiperidin - 4- kar
bonsav etilésztere és sói 
o:-fenil-{:l-runinopropán és sói (Benzpropaminum; 
Aktedron) 
o:- fenil- 'l -metilaminopropán és sói (Dopidrin, 
Pervitin) 

2. Törzskönyvezett gy6gyszerkülönlegességek 

13.196 Aktedron inj, 1 % 
12.429 Aktedron inj. 2 % 
13.197 Aktedron tabl. 5 mg 
12.396 Aktedron tabl. 10 mg 

2.825 Depridol inj. 
2.826 Depridol tabl. 
3,079 Diacodon tabl. 

909 Dithescop mite inJ. 
910 Dlthescop forte inj. 

12.707 Dolargan inj. 
2.882 Dolargan combinatum inj. 

12.706 Dolargan tabl. 
'°2.887 Dolofort inj. 
•2.888 Dolofort tabi. 

*792 Domutrin 1nite IIlJ. 
•11-579 Domatrin forte inj. 

580 Domatrin tabl. 
11.120 Domopon inj. 
11.121 Domopon cseppek 
11.122 Domopon tabl. 
13.420 Hexalgon inj, 
13.421 Hexalgon tabi. 
12.716 .Morphinum hyo/ochlor~cum inj. 1 % 
12.717 Nforphinum hyctrochloriclllll ~n~. 2% 
11.538 Morphinum hydrochlo~icum . IllJ. 3 % 
11.539 Morphinmn hydrochlori~um 1nj. 4 o/o 
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1.079 Morphinum hydrochlor1cum 2 % Atropinum 
sulfuricum 0,05 % inj. 

1.080 J\1orphinum hydrochloricum 2 % Atropinum 
sulfuricum 0,1 % inj. 

2.735 11orphinum hydrochloricnm 2 % Scopo!aminum 
hydrobromicum 0,05 % inj. 

3.080 Oxvcodon tabi. 
2.947 Su[Íracod1n tabi. 5 mg 
2.948 Supracodin tabl. 10 mg. 

• Gyártásuk megsziint. *'* Új neve: Domatrin inj. 

KÜLFÖLDI GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEE: 
RENDELÉSE 

Az egészségügyi miniszter 10(1961. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú 
utasitása a kül/őlilröl importált gyilgys'Zerkülönlegességek rendelése 

és l\iszolgáltatása tárgyában 

A közlekedés- és postaügyi miniszterrel és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem: 

1. §. 

A fekvőbeteg-gyógyintézetek (egyetemi klinikák. általános 
és szakkórházak stb.) a részíikre szükséges gyógyszerkülön· 
legességeket, ha közvetlen elJátásban részesülnek, a Gyógyáru~ 
értékesítő Vállalattól, egyébként a megyei tan.ács gyógyszertári 
központjától .igénylik. 

2. §. 

(1) A jelen utasítás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt 
külföldi gyógyszerkülönlegességek közül a társadalombiztosítás 
szolgáltatásaíra jogosultak részére a jelzés nélküliek szabadon, 
az „OF" jelzésűek cs!lk fekvőbeteg-gyógyintézet, szakrendelés 
javaslata alapján rendelhetők. A vényt kPt példányban kell 
kiállítani és a másolati példányra rá kell vezetni a „másolat" 
jelzést. 

(2) A jelen utasítás 1. és 2. számű mellékletében felsorolt 
külföldi gyógyszerkülönlegességeknek magánvényen történő 
rendelésekor a vényen fel kell tllntetni a beteg nevét. lakcímét 
és a diagnózist. 

(3) Az 1. számú mellékletben felsorolt gyógyszerkülönleges~ 
ségeket,a külföldi gyógyszerek tartására kijelölt gyógyszertárak, 
a .2. szá1nú mellékletben felsorolt gyógyszerkülönlegességeket 
mind a Budapest, mind a vidéken lakó betegek részére csak a 
fővárosi 703. számú (Budapest, VII., Rákóczi út 86.) és az 513. 
sz~mú (Budapest, V„ Bajcsy Zsilinszky út 66.) gyógyszertárak 
adiák .ki. A gyógyszertár köteles a vények másolati példányait. 
valan:unt a magánvényeket visszatartani és két évig megőrízni. 

3. §. 

A klzárólag csak gyógyintézetekben alkalmazható külföldi 
gyógyszerkUlöniegességeket, valamint azokat a külföldi gyógy
szereket, amelyek a jelen utasítás mellékleteiben nem szerepelnek, 
kórházi (klinikai) zárójelentésben utókezelésre javaslatba hozn:i 
nem szabad. 
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4. §. 

A jelen utasítás az 1961. évi március hó 1 'á 
hatályba, egyidejűleg a 25/1960. (E K • napJ n lép 
utasítás hatályát veszti. u, • 14·) Eu. M. Számú 

Az ~g.észségüqy~. mi!}0_zter 34/1961. (Eü. K. 16.) Eü. M. suinní 
lllas!tasa a kulfoldrol zmportdll gy6gyszerkülönfegességek rendelé 
és kiszolgáltatása tárgyában kiadott 10/1961, (Eü. K. 5.) Eü "J(/ 

számú utasítás kiegészítése tdrgydban • • 

1. §. 

. ~ _külföldröl importált gyógyszerkülönlegességek rendelés 
es .. k1szolg~lta~ása tárgyában kiadott 10/1960. (Eü. K. 5) 
E.~· ~- szamu utasítás 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel „,,..< tizul ki: ....,,,.,.. 

.. .„.(4) :\-jelen utasitás i. és 2. számú mellékletét az egészség~ 
ugy_1 nun1szter szükség szerint módosítja illetőleg kiegészíti é 
arrol az egészségügyi szerveket esetenkén't külön tájékoztatja.'~ 

\2. §. 

Jelen utasítás 1961. szeplémber hó 1. napján lép hatályba, 

A kijelölt gyógyszertárakban beszerezhető külföldi gyógyszerek 
.;egyzéke 

1. számú melléklet 

a 10/961. (Eü. K. 5.) Eü. I'IL sz. utasításhoz, 

Acetylcholin inj. 6x100 mg 
Adreson szemcsepp 1 X 5 mg, 3 ml (Cortison) 
An1binon inj. 1x300 E 
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Cystenal sol. 10 ml 

OF Di-Adreson F. aquosum inj. 3 x 25 mg 
Dilornbrin drg. 15 X 50 mg 
Farnotiin caps. (Extr. filicis + 01. ricini) 12+16 

felnőtteknek 
Farnotiin caps. 12 + 8 (gyermekeknek) 

OF Gestanon tabl. 20 x 5 mg 
Gcstyl inj. 3X400 E 

OF l\lyleran tabi. 50 x 0,5 mg 
Neoglaucit sol. 0,1 % 5 ml 
Nivalin inj. 10X1 ml 
Opthalmo-Pamosept kenőcs 10 g 

OF Orgainetril tabl. 30 X 5 mg 
Orga-Steron tabi. 10x5 mg 
Orga-Steron tabl. 20X1 mg 
Ovestin tbl. 20 x 250 gamma 
Ovestin inj. 2X1 mg 1 1nl 
Panthenol tabl. 20 x 100_ mg 
Panthenol inj. 5 x 2 ml = 500 mg 
Parpanit forte tabl. 50 x 50 mg 
Pitresin Tannate in oil. inj. 6 x 5 E = 1 m 
Prostigmin szemcsepp 3 % 7 ,5 ml 
Protaminsulfat inj. 1 % 5 ml 

OF 

OF 

Raveron inj. 10 x 
Sandostcn-Calcium inj. 10% 5 X 10 ml 
Shostakovsky balzsam 80 g . 
Strophanestin inj. 6 x 0,25 mg = 1 ml 1. m. 
Tachystin sol. 0,5 % 15 ml 
Thybon (trijodthyronin) tbl. 30 X 0,02 mg 
Topostasin 1 X 3000 E 
Tosmilen sol. 1 % 5 ml 

2. sz. melléklet 

OF 

OF 
OF 

OF 

OF 
OF 

OF 

OF 
OF 

OF 
OF 

OF 
OF 

OF 
OF 

OF 

Acylanid tabl. 20 X 0,2 n1g 
Adreson tabl. 20 X 25 mg 
Aescusan sol. 20 ml 
Antilran tabl. 50 X 

BykŰmycin inj. 1 x 500 mg 
Cholagol sol. 10 ml 
Cedilanid tabi. 40 x 
Cistobil tabl. 6 x 
Colchicin salicylat tabl, 15 X 
Di-Pro inj. emulsio 2 x 1 ml 
Endoxan drg. 50 X 50 mg 
Erythromycin tabl. 20X100 mg (Illotycin) 
Ferronascin inj. 5 X 2 ml 
Furadantin tabl. 20 X 100 mg 
l"Ionvan inj. 5 X 5,2 ml 
I1yason inj. 3 X150_TRU 
Ismelin tabl. 40x10 mg 
Ismelin tabl. 30 x 25 mg 
Isolevin sol. 10 ml 
Neornycin drg. 20 X 250 mg 
Nystanin tabl. 20 x 500 OOO E (l\1oronal) 
Oradexon tabl. 20 X 0,5 mg 
Pollen-Allergene F, G, I-I. 3X10 amp. 
Polymycin B sulfat tabl. 24 X 25 mg (Bontható) 
Sandosten drg. 20 ~ , 
Sanocrysin inj. 1X50-100~150-2a0 mg szaraz-

am.pulla 
Salazopyrin tabl. 50 X 0,5 gr 
Sigmamycin inj. i. m. 1x100 mg 
Solganal B oleosa 2 % 5 ml 
Solganal B oleosa 20 % 5 ml 
Strophosid inj. fi X 0,25 ml = 1 nll 
Tosmilen sol. 1 % 5 ml 

A fenti gyógyszerek megjelölt mennyiségei a scat. orig.-t 
jelentik, nem bonthatók. , . 

Az „OF"-el jelzett cik~_ek fekvőbet~%-gyogyrntézet, vagy 
szakrendelés javaslata alapJan rendelhetok. 
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STREPTOIUYCIN 

Az egészségü(lfJi miniszter ]9/jf/1956. (Eü. K. 6.) Eü. M. számú 
utasítás a Streptomycin rendelés~nek és ki szol gál_tatásának szabá-

lyozása tárgyában · 

A közlekedés- és postaügyi miniszterrGl, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával és a Kisipari Szövetkezetek Kölcsönös 
Biztosító Intézetével egyetértésben a következőket rendelem: 

1. §. 

A Streptomycin kijelölt gyógyszertárak útján hozható 
forgalomba. 

2 •• 

(1) A nem gümőkóros betegek I'Jszére szükséges Strepto
mycint a társadalombiztosítás terhére csak a területileg illetékes 
rendelőintézet igazgatója, vagy az általa megbízott orvos ren
delheti. 

(2) Gümőkóros betegek részére Streptomycint a társadalom
biztosítás terhére Budapesten a Fővárosi Központi TBC Gon
dozóintézet igazgatója (vagy megbízottja), vidéken a megyei, 
illetőleg megyei jogű városi tbc gondozóintézet vezetője (meg
bízottja) rendelhet. 

3. §. 

(1) A rendelöintézet igazgatója (megbízottja) a társadalom
biztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére Streptomycint 
csak a 4, § szerint rendelkezésére álló, illet<'.lleg rendelkezésére 
bocsátott kereten belül ún. térítéses vényen rendell1eti. A rende
lés a fekvőbeteg gyógyintézctből elbocs;itotl bch'geknél a fek
vőbeteg~gyógyintézet zárójelentése, járóbeteg-szakrendelésen 
gyógykezelt betegeknél a szakrendelés javaslata, fekvőbete
geknél a körzeti orvosnak a felülvizsgáló orvos (konziliárusi 
szakorvos) véleményével ellátott javaslata alapján történik. 

4. §. 

(1) A társadalombiztosltás szolgáltatásaira jogosult tbc-s 
betegek részére szükséges Streptomycint az 5. §. szerint rendel
kezésre álló kereten belül a megyei, megyei jogú városi tbc 
gondozóintézet vezetője, valamint a Budapesti l{özponti TBC 
Gondozóintézet igazgatója (megízottja) ún. térítéses vény
iirlapon, a türsadalombiztusitás szolgáltatásaira nem igény
jogosult személyek részére a tbc gondozóintézet hivatalos 
vényűrlapján rendeli. 

(2) A Streptomycin gyógykezelést engedélyező tbc gondozó
intézet vezetője köteles a Streptomycin javallatát képező 
kórleletet a beteg gondozóintézeti kórlapjába bevezetni. 

(3) Tüdőgümőkó:ros betegek Streptomycin gyógykezelésére 
a következő szevek tehetnek javaslatot: 

1. TBC frkvőbeteg-gyógyintézet (kórházi tbc fekvő
osztály) zárójeletésében; 
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2. a terü1etileg illetékes tbc gondozóintézet. Ez utóbbi eset 
ben a javaslathoz újl{eletű röntgenfilmfelvételt és bakteriológiaÍ 
leletet is meJlékelni kell. 

(4) Extrapulmonalis tbc-beteg Streptomycin gyógykezelé
sét zárójelentésében csak tbc fekvőbeteg-gyógyintézet javasol
Iiatja. 

5. §. 

(1) A Strepto1nycin rendelkezésre álló mém:iyiségét a 
1negyei (budapesti) gyógyszertár vállalatok közlik a működési 
területük szerint ilie'lékes megyei, n1egyei jogú városi rendelő
intézet és tbc gondozóintézet vezetőivel (Budapesten a négy 
vezető kórház-rendelőintézet, illetőleg a !{özponti TBC Gon
dozóintézet vezetőjével). 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézetek vezetői a rendel~ 
kezésükre álló készletet arányosan felosztják a terilletükön 
1nűködő kerületi, járási (járási jogú városi) rendelőintézetek, 
illetőleg tbc gondozóintézetek között és erről értesítik az érde
kelt intézetek vezetőit, valamint az illetékes megyei (budapesti) 
Gyógyszertári l{özpontot, A Gyógyszertári Központ az elosztás 
szerinti mennyiségeket az említett rendelőintézet, illetőleg tbc 
gondozóintézetek székhelyén levő gyógyszertárba irányítja. 

(3) A rendelőintézetek, valamint a megyei, megyei jogú 
városi tbc gondozóintézetek vezetői (Budapesti I{özponti TBC 
Gondozóintézet igazgatója) a rendelkezésükre álló gyógyszerE 
különlegességek mennyiségét nyilvántartják és csak annyi vényt 
engedélyeznek, amennyire fedezet van. 

6. §. 

(1) A l'iiÁV rendelőintézetek és tbc gondozóintézet elláN 
tásába tartozó vasutas biztositottak és igényjogosult családK 
tagjaik részére a Streptomycint - a rendelkezésükre bocsátott 
kereten belül - a területileg illetékes MÁV rendelőintézet, 
illetőleg Jt'[ÁV tbc gondozóintézet vezetője rendeli. 

(2) A Streptomycinből a ~fÁV rendelőintézetek és MÁV 
Lbc gondozóintézet részére rendelkezésre bocsátott mennyiségK 
nek az említett rendelőintézetek és tbc gondozóintézet közötti 
felosztásáról a l{özlekedés- és Postaügyi lVIinisztérium I/3. C. 
osztálya gondoskodik. 

7. §. 

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira nem jogosult 
személyek részére a kijelölt gyógyszertárak a nem tbc-s betegek 
részére a Streptomycint - a rendelékezésre álló kereten belül -
n1agánorvosi, tbc-s betegek részére a Streptomycint a tbc 
gondozóintézet rcndelvényére szolgáltathatják ki. 

8. §. 

A jelen utasítás az 1956. évi szeptember hó 1. napján lép 
hatályba. 
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, .. . iniszter 22/1957. (Eü. K. 11.) ~ii. 1\i. számú 
Az egészsegugyi m orrhoeás betegeknek streptomgcinnel, vagy 

utasítása a (fd0d~l való gyógykezelése tárgyában chloroci 

1. §. 

. . . elésre nem gyógyuló szövődményes. gonorr-
A pen1c1lln~l~,e~etegek gyógykezelésénél streptomyc1n, vagy 

hoeában szenve. 0 er is alkalmazható. chlorocid gyógysz 

2. §. 

„ 'hete gondozó intézetek kötele~ek a penicillin-
(!) A bor-ne,~ ulógszövőd1nényes gonorrhoeas_ beteg, gyógy

kezelésre nem ~ ogyes streptomycin, vagy chloroc1d rn-:o~~.zert 
kezeléséhez szukség tkozó rendelkezések szerint kello idoben a penicil~inre vona . , 
beszerezni. .. 1. orvosok a penicillinkezelésr~ i;iem ~ogyulo 

(2) A korze 
1 

hoeás bete«ek gyógykezelesehez szukséges 
szövődinén~·es gonorrchlorocid ITT?ógyszert a teriil~tilcg ,illetékes 
streptomyein, va~ozó intézetből természetben igénylik. bőr-ncrnibeieggon 

3. §. 

,__ 'tás az 1957. év június hó 1. napján lép hatályba. A jelen u .... s1 

SACCHARIN 

28) Eü. M. számú rendel~t a mesters.éges 
116/19lí1. (VIII. ha,;in) rendelésének és k1szolgáltaiásanak 
édesítőszerek (sag_~abb szabályozása tárgyában 

.. . J gszabályok Gyűjteménye II. K. 759. és V, K. Egészségugyi 0 230. old. 

. tárak saccharint orvosi rendelvény nélkül (2) A gyogys~.er 

szolgáltathatnak kd~Igozók egészségü~i el~átás~ra (139/1~5~: 
2. §. (1) A mú rendelet) létes1tett allarm. eges:z;ségugs1 

(V. 14.) 1L T .. sztetegség esetére biztosítottak és ~gényJogosult 
szolgálat orvosa} a saccharint ~ - a (2) bekezdesben foglalt 
családtagjaik res~é::dalombiztosítás terhére nem ren~elh~tnek. 
kivétellel - a.~ isi ártalmakhan szenvedő csecsemők reszé_re, 

(2) A táplal oza ó szerek ízjavitására szükséges sa~harn.i.t 
valamint. az egyé~b~zolgálat orvosai a társadalomb1ztositas 
az állami ~~~zs is rendelhetik. terhére tov....... ra 

SPIR!TUS VINI 

3406/A/20}1951. VII/1, sz. rendelet 

Megjelent az " Orvosi Értesítő" 1951. 4, májusi számában. 

Közöljük hogy 
.. ~ s vini concentratissirnus, 

!PÍrit~s vin! c1~mcentratus, 
s~fritus vin1 dllutus, 
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l 
! .. · .. :'•, továbbá „alcohol cum benzino" sterilizáít műszerek (fecskendő~ 
: injekciós tűk) eltartása céljából SzTK-vényen sein beteg nevére, 

sem orvosi rendelő részére nem rendelhető, Az insulinellátásban 
részesülő betegeket tájékoztatni kell, hogy az alcohol az insulint ff kicsapja, ezért az insulinnak alcoholban tartott fecskendővel 

ti beadása helytelen és hogy megfelelő időnkénti kifőzéssel sterili-
zálják a fecskendőjüket, injekcióstíijűket. 

Szakrendelések és körzeti orvosok e szereket a fenti célra 
csakis a havi „pro amb," igénylésük keretében ig;é_n:yelhetik. 

E rendelkezés betartásáért az orvosok iegyé'Imileg és anyagilag is felelősek, 
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ZITOSTOP - EGYT 

cytostaticu1n 

Allatkísérlctekben erősen gátolja több kísérleti 
tum.or fejlődését, de egyéb alkilező cul;:o:;:-;;,lkohol 
szá1.·mazél;:ol..:iól cítérően a vérkéoet kevésbé be-
folyásolja. -

ÖSSZETETEL: 
Tablettánl;:ént 100 mg 1,2,5,6-tch'an1etánsulfo
nil-D-mannit hatóanyagot tarta1maz. 

JAVALLAT: 
J;_,_ tun1oros betegek sebészi és sugaras keze
lésének lüegészítése, valamint - a lrlinikai 
tapasztalatok alapján - sebészi és sugaras 
kezelésre nem alkalmas esetekben, e1niő-, 
tüdő-, ovarium-, gyomor-, rectum-, sigma-, 
urologiai neoplasmás eredetű folyan1atok ke
zelése. IVIegkísérelhető chronikus lymphoid és 
n1yeloid leukaemia, lymphosarco1na reticulo
sarcoina és ly1nphogranulomatosis esetében is. 
A sebészi és sugaras kezelést nem teszi fe· 
leslcgessé. 

ELLENJAVALLAT: 
Haemorrhagias diathesis, leukopenia. Előző
leg alkaln1azott sugaras vagy cytostatikus 
kezelés után fol>:ozott óvatosság ajánlatos. 

AD:'.1..GOLAS: 
Adago1ása egyéni: a kezelési periódus össz
dosisa relatív. tt'.g határol>: között váltczil~. 
A napi adag általában 3xl tabl, (50-60 kg-os 
testsúly esetén). Ennél , az adagolásnál l>:ell 
maradni - a vérkép alakulásától függően -
a therapiás hatás bel{ővetkeztéig. A kezelés 
egyes periódusának időtartama általában 30 
nap, az össo>:n1ennyiség 2-3 periódus alatt 
180-270 tabletta. Az egyes periódusok között 
3-4 hét szünet tartandó. 

I\'illLLÉii:HATAS: 
Vérképzöszervi, ritkábban más szervi károso
dások fordulhatnak elő, ezért a kezelés min
denkor csal{ meg.felelő vérkép~, esetleg csont
velőkép kontroll mellett végezhető. A teljes 
vérképet, thro1nbocyta-számot ajánlatos he~ 



tenként ellenőrizni. Atmeneti, nem jelentős 
vérképkárosító hatás esetén a szer adago
lásának szüneteltetése és megfelelő kezelés 
(transfusio, prednisolon stb.) után a therapia 
lösebb adagok alkahnazásával tovább folytat
ható. Különösen fontos a thro1nbocyta-szám 
ellenőrzése. Ha a thrombocyta-szám 100 OOO 
vagy az alá csökken. a kezelést a .thrombo
cyta-szám rendezéséig fel kell" függ"eszteni. 
A kezelés befejezése után a vérképet 4-6 
hétig a,iánlatos ellenőrizni, mert ]{ésői haema
tológiai károsodások is előfordulhatnak. 

CSOJHAGOLAS: 
20 tabletta J.5,10 Ft 

200 tabletta 139,90 Ft 

l\iEGJEGYZÉS: + + 
Társadalon1biztositás terhére szabadon ren
delhető. 

l(érjük, szíveskedjék 
a „Tájékoztató a gyógysze1·készíür1ények 
rendelésére" e. könyvbe bejegyezni: 

ZI'l'OSTOP tabletta l.: pótla.pon. 
Ezt a pótlapot szíveskedjék a kézikönyv 
tasakjába helyezni. 

EGYESÜLT GYúGYSZEll- ES 'l'Ál'SZ.i<.:RiGYAH 

BUDAPES'_.l' 

- 156[)/3 -

691912. FNYV 15. 



XAVIN injekció és tabletta 
A Xovin mint haemokinotor, a szív teljesítményének 

növelésével és a peripheriás ellenállás csökkentésével 
fokozza a perlpheriós és az agyi vérkeringést, növeli a 
perctérfogatot. Csökkenti az emelkedett fibrlnogen-szin
tet azálíol, hogy serkenti a fibrinolysist. Szabályozza a 
cholesterin-szlntet, javítja a co!lateralis keringést, a szö
veti anyagcserét és a haemokinetikus hatást. 

ÓSSZETETEL: Ampullónként (2 ml) 300 mg és tablettán
ként 150 mg Xanfinolum nicotinicum (7-[2-hydroxy-3-(N
methyl-{J-hydroxyaethylamino )-propyl J-theophyllinum 
nlcotin!cum) hatóanyagot tartalmaz. 

JAVALLATOK: Arteriás és vénás peripher!ós, valamint 
agyi vérkeringési zavarok. 

Endangiitis obliterans, per!pher!ós anglosderos!s, dau
dicatlo interml!tens, anglopathia-, retinopathia- és gan
graena dlobet!ca, Raynaud-kór, thrombosisok, emboliók. 

Sudeck-syndroma, ulcus crur!s és egyéb trophikus za
varok, thrombophlebit!s, acrocyanosls, erythema lndura
tum Bazin. 

Cerebroscleros!s, cerv!calls„syndroma, arterlit!s tempo
ralis, Meniére- syndroma. 

Agyi vascu!aris történések esetén csak szakorvosi javal
lat a!apjón. 

ELLENJAVALLATOK: Ulcus ventriculi és duadenl, hae
morrhag!ós d!othesls. Mitralstenosis fenyegető vagy 
kialakult jobb-szfv elégtelenséggel. Labilis eredetű hyper
tonla esetében az injekció alkalmazásától tartózkodjunk, 
mert col!apsushoz vezethet. 

Más vérnyomóscsökkentók, különösen ganglion blokko
lók és sympatholyticumok adagolósót a kezelés megkez
dése elótt abba kell hagyni, hagy a készltmény vérkerin
gést szabólyozó hatósót ne gótoljók. 

·Ellen javait minden olyan gyógyszeres kombináció, 
amely a perfuziós nyomós csökkenésére vezetne. 

ADAGOLÁS: Átlagos kezdeti adagja felnőtteknek 
naponta 2-3-szor 1 tabletta, amelyet kevés folyadékkal 
egészben kell lenyelni. Szükség esetén az ótlogos adag 
naponta 3-szor 2-4 tab!eHára is növelhetó, a beteg 
állapotának gondos ellenőrzésével. Későbbiek során a 
klinikai állapot javulásával elégséges, ha a kezelést az 
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egyénenként megállap!toH - naponta 2-3-szor 1 tab
letta - fenntartó adagokkal folytatjuk. 

Heveny vérellátási zavarok esel-én az Injekciós kezelést 
részesítjük előnyben. A klvánt hat-ás szükségességének 
megfelelően felnőtteknek naponta 1-3-szor 2 ml intra
musculórisan, azonnali hatás elérésére intravénásan 1-2-

·szer 2 m·I Igen lassú befecskendezéssel, lehetőleg fekvő 
helyzetben, majd naponta 1-3-szor 2 ml intramusculór!san. 

Az injekciós kezelés hatósának fokozására egyidejűleg 
naponta 3-szor 2 tabletfát ís adagolhatunk. 

Az. injekciós kezeléssel elért eredményt az egyénenként 
megállapított fenntartó adagokkal (napi 2-3..szor 1 tabi.) 
hosszabb Ideig biztosíthatjuk. 

A tabiettók bevétele, vagy az injekcfók be
fecskendezése után egyes esetekben az arcon, 
esetleg más testrészeken, a készítmény rövid 
ideig tartó, égő érzéssel járó ki pirulást okoz
hat. 

Súlyos esetek klinikai kezelésére előnyösen alkalmaz
ha!-ó a tartós cseppinfuzi6, amikor 5-ször 2 ml-es ampulla 
tartalmát (1500 mg) 500 ml infuziós oldathoz elegyírjük. 
Az 1nfuziós oldatot olyan percenkénti cseppszámma! 
infundáljuk, hogy legalább 3-4 órán át tartson. Az 
oldat elkészítésénél az asept-ikus körülményekre szigo
rúan ügyeljünk. 
CSOMAGOLÁS: 

50 db á 0,15 g table~a 
200 db á 0,15 g tabletta 

10x2 ml á 0,3 g ampulla 
100x2 ml á 0,3 g ampulla 

16,30 Ft 
59,60 Ft 
16,60 Ft 

137,70 Ft 

MEGJEGYZES: T ársada!ombiztositás terhére szabadon 
rendelhető. 

A pótlapot kérjük a, Tájékoztató a gyógyszerkészítmények 
rendelésére' (V. kiadás) e. kézikönyvben elhelyezni. 

CHINOIN 
Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára 

Budapest, IV., Tó utca 1-5. 

70665 Chlnoln 


