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\

U T A S Í T Á S A
a közgyógyszerellátás terhére mintaszerűleg rendelhető gyógyszerek, továbbá
a kiizgyógyszerellátás terhére rendelhető gyógyszerkülönlegességek, szérumok
és tápszerek tárgyában.

1- §•
A közgyógyszerellátás terhére:
1. a jelen utasítás I. számú mellékletében felsorolt mintaszerűleg
(normaliter) rendelhető gyógyszerek,
2. a jelen utasítás 2. számú mellékletében felsorolt törzskönyve
zett gyógyszerkészítmények,
3. a jelen utasítás 3. számú mellékletében felsorolt szérumok,
4. a jelen utasítás '4. számú mellékletében felsorolt
rendelhetők.
/

tápszerek

2. §.

Az I. számú mellékletben ‘felsorolt mintaszerűleg rendelhető!
gyógyszerek a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére
is rendelhetők.
3- §•
A gyógyszertár a jelen utasítás I. számú mellékletében feltün
tetett gyógyszert, ha azt az orvos a mellékletben megadott [vény- ’
minta szerint rendeli, kizárólag mintaszerűleg szolgáltathatja ki.
\

4. §:
A jelen utasítás
kiadott szabványos
tartalmazza.

mellékleteit az egészségügyi minisztérium által
vényminták gyűjteménye (Formuláé Normales)

A 202.110/I948./VII. 2I./N. M. számú, 836Ó-3/I952. Eü. M.
számú (Egészségügyi Közlöny 3. szám), 8360-7/I952. Eü. M. számú
(Egészségügyi Közlöny 8. szám), 836Ó-I5/1952. Eü. M. számú
(Egészségügyi Közlöny 15. szám), 8364/K/3/I952. Eü. M. számú
(hivatalos lapban nem jelent meg) és 8360-1/I953. Eü. M. számú
(Egészségügyi Közlöny 4. s;zám) rendeletek, illetőleg utasítások
hatályukat vesztik.
Budapest, 1954. március I3.
Takó József dr. s. k.,
miniszterhelyettes
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Fenti Utasítás mellékletei e könyv alábbi lapjain találhatók:
1. számú melléklet a 9—151. lapon
152.
»
2. »
;»
3. »
153.
4. '»
153
»
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Az V. Magyar Gyógyszerkönyv megjelentetése és a gyógyszerellátás
szervezetének megváltozása szükségessé tette a 202.110/1948. N. M.
számú rendelettel közzétett Formuláé Normales (szabvátiyos vény
minták, továbbiakban: Fo. No.) átdolgozását.
Ezért az Egészségügyi Minisztérium 1952-ben felhívta az egyetemi
klinikákat, kórházakat, rendelő intézeteket, szakrendelésekét, hogy
a szabvány-vényminták közül jelöljék meg azokat, amelyek gyakorlati
tapasztalatuk szerint már elavultak és közöljék azokat a vényeket*
amelyek a mindennapi gyakorlatukban jól beváltak és amelyeknek
az új Fo. No.-ba felvételét javasolják.
Az Egészségügyi Minisztérium 1952. decemberében kinevezte a
Fo. No. Szerkesztőbizottságot, amelynek tagjai részletesen feldol
gozták a szabvány-vénymintákkal kapcsolatos véleményeket és javas
latokat. A Szerkesztőbizottság ezeknek gondos szakmai elbírálása
alapján, az elkészült V. Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak szigorú
figyelembevételével, a legújabb tudományos eredményekkel egybe
vágóan, a gyakorlatból adódó szükségszerűségekhez igazodva szer
kesztette meg áz' egyes vénymintákat1.
Először is kiválogatta a legutóbbi, 1948. évben megjelent Fo.
No.-ban közzétett, de már feleslegessé vált vényeket. így kihagyta
a gyógyszeriparban törzskönyvezett készítményként előállított tab
lettákat (comprimata) és injekciókat (solutionessterilesproinjectione),'
mert ezeknek gyári előállítása célszerűbb, mint a magisztrális elké
szítésük. E gyógyszerek mint törzskönyvezett gyári készítmények.
megtalálhatók az 1952. évben megjelent «Tájéko?tató a Gyógyszerkészítmények Rendelésére»" —-című'kiadványban. ,
A gyógyszereket az V. Magyar Gyógyszerkönyv nomenklatúrája
szerint közöljük. Olyan gyógyszer mellett, amelynek. nevét az V.
Magyar Gyógyszerkönyv megváltoztatja, minden esetben zárójel
ben tüntetjük fel az ez idő szerint még érvényben levő IV; Magyar
Gyógyszerkönyvben szereplő elnevezését is, hogy a vénygyüjtemény
az V. Magyar' Gyógyszerkönyv hatálybalépése előtte és utána az
ú. n. «türelmi idő» alatt is könnyen használható legyen.
Minden vény előtt közöljük a vény könnyen megjegyezhető és legtíjbb eset
ben vagy az indikációrawagy a vény összetételére utaló elnevezését, utána
pedig zárójelben ’a megengedett rövidítést is. .
A vényminta szerinti gyógyszert csupán, ennek az elnevezésnek
a felírásával és utána «dosim» megjelöléssel is rendelheti az orvos,
vagyis anélkül, hogy az egész vényt és a használati utasítást íészle\

•

5.

teseii leírná. Ilyen esetekben a gyógyszerész a vényminta szerinti
mennyiségben és szignatúrával adja ki a gyógyszert.
E gyűjteménybe felvett gyógyszerek normaliter rendelése esetén
— esetleges félreértések elkerülésére — a vényen a gyógyszer neve után
tüntessük fel a «Fo. No.^-jelzést.
A
vénymintákon
feltüntetett
használati
utasítások
általában
felnőttekre Vonatkoznak. Ettől való eltérést minden esetben külön
jeleztünk. Gyermekek számára történő rendelés esetén tehát a
használati utasításra különösen ügyeljünk.
Amennyiben az orvos a vényminta használati utasításától eltérőleg
rendeli a gyógyszert, úgy a vényen a pontos, egyéni használati
utasítást fel kell tüntetnie, amikor is a gyógyszerész az orvosnak
a vényen adott utasítása szerinti szignatúrával adja ki a gyógyszert.
Erős hatású («keresztes») szert tartalmazó gyógyszereknek «dosim»
módon rendelése esetén is az orvosnak a vényen a pontos használati
utasítást meg kell adnia, ha azok belső használatra szolgálnak.
Ha a vényminta szerinti összmennyiséget az orvos nem tartja
elegendőnek, «dosim» helyett «doses duas» stb. megjelöléssel ennél
többet is rendelhet. Ez esetben a gyógyszert egy tartályban (üveg,
doboz, papírzacskó) kell kiadni.
A többféle hatóanyagot tartalmazó vények esetén grammban
kifejezve közöljük a gyógyszer ható- és vivőanyagának összittennyiségét. A «mintegy» kifejezés azt jelenti, hogy a megadott gramm
mennyiség megközelíti a feltüntetett számot.
A vények — hogy a rendelés félreérthetetlen legyen — a ható
anyagok mennyiségét betűvel és számmal is feltüntetik.
A vényekben az esetleg félreérthető Rövidítéseket mellőztük,
mindent teljesen kiírtunk. Ezzel didaktikus célt is szolgáltunk.
Osztott porok és kúpok esetén egy-egy adag mennyiségét adtuk
meg, hogy az orvos és gyógyszerész azonnal és pontosan lássa,
mennyi hatóanyagot tartalmaz egy-egy adag. Kivételt képez az
olyan vény, amelyen valamely hatóanyag a milligramm törtrészének
mennyiségével szerepel, mert ez megköveteli, hogy a vényen rendelt
gyógyszer összmennyiségét osztassuk el a megfelelő számú egyes
adagokra (Divide in doses aequales).
Erős hatású anyagot tartalmazó vények esetén az egy-egy adagra
eső pontos hatóanyag-mennyiséget is közöljük.
Többféle hatóanyagot tartalmazó vények esetén (Pasta Lassari,
Pulvís Caroli stb.) pontosan feltüntetjük a 100 g összmennyiségre
vonatkoztatott hatóanyag-mennyiségeket.
Különös gondot fordított a Szerkesztőbizottság a vények szignatúráinak megadására. Egyes vények mellett «megjegyzés»-ként részletes
használati utasítást is közlünk, hogy a gyakorló orvosok munkáját
megkönnyítsük. Sokszor megtörténik, hogy a beteg elfelejti az orvos
élőszóval adott utasításait és a gyógyszerésztől kérdezi meg a gyógy
szer használatát. így a gyógyszerész pontosan megismételheti a
helyes használati utasítást.

Minden vényen feltüntetjük az azzal összefüggő utasításokat,
megjegyzéseket és adatokat, hogy utalások mellőzésével az orvos és ...
gyógyszerész mimkáját megkönnyítsük.
A Bizottság a vények szerkesztésében a gyógyszerészi szempontokra
is nagy gondot fordított, ezért minden egyes új vénymintát a gyűjte
ménybe való felvétel előtt el is készíttetett.
Feltüntetjük azt is, hogy a gyógyszertárban készletben tartható-e
a gyógyszer, vagy pedig a rendeléskor esetenként kell azt elkészíteni.
./ Üjítás a vények szerkesztésében, hogy a gyógyszerészek részére,
ott, ahol az szükséges — részletesen közöljük a legcélszerűbb elkészí
tési módot. Ezzel az egységes elkészítés lehetőségét biztosítottuk.
Minden vény taksáját közöljük, hogy az orvost tájékoztassuk a
készítmény érvényben levő áráról, másrészt a gyógyszerész munkáját
megkönnyítsük, ha a gyógyszert a rendeléskor esetenként kell
elkészíteni. A közölt árak edinyzet nélkül értendők!
E vénygyüjtemény mindennapos használatának megkönnyítése
céljából a vényeket indikációk szerint csoportosítottuk.
Egyes indikációs fejezeteken belül a vénymintákat a gyógyszer
alak szerint is csoportosítottuk, éspedig a következő sorrendben:
folyékony, por, pilula, tabletta, tea, végbélkúp, paszta és végül
kenőcs-gyógyszerféleségek. A vényeket ezeknek megfelelően, abcsorrendben vettük fel.
Az abc-sorrendi csoportosítás ugyancsak megkönnyíti a kiadvány
használatát.
A kábítószer-rendelet hatálya alá tartozó gyógyszerek vénymintáit
mellőztük, miután ezek az érvényben levő rendelkezések szerint
normaliter nem rendelhetők.
Budapest, 1954. február hó 27.
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1. számú melléklet a 8360—6/1954. Eü. M. számú'utasításhoz.
\■
TARTALOM
A számok a vények számát jelentik

Acetum pyrolignosum
Acidum boricum
Albuminis tannici pulvis
Alumínium aceticum
tartaricum solutum

I
69
46

Bismuthum subgallicum

70

Garbonjs activati pulvis
Chamomillae flos

• 47
9

Decoctum saponarjae

126

Eleosaccharum anaestheticum
Elixirium kalii guájacolsulfonici
— thymi compositum
Emulsio anaesthetica
— nasalis
— ölei jecoris ' ,,
— paraffini aromatica
Farina lini
Formaldehydum solutum
Glycerinum boraxatum
Hydrogenium peroxydatum
3%
Infusum digitális
— ipecacuanhae
— ipecacuanhae pro
infante
— primuláé
Injectio natrii chlorati isotonica
— Ringeri
»

Kálium permanganicum ,

72

Linimentuín ad pemioneno
— calcis cum mentholo

58
59-

IVIixtura antirheumatica
— antiseborrhoica
— bismuthi subgallici pro
infante
— chlorali hydíati pro
infante
— chloralo-bromata
— pectoralis
— pro inhaíatione
— sedativa
— solvens
— stomachica
— zinci aquosa
Mucilago ad Catheterem

52
60

111
112
133
132
113
134
146
61
155

Nátrium sulfuricum

107

Öleum jecoris

142

2

I4
I27
.128
11
138
141
105
71
56

Paraffinum íiquidiim
aromaticum
Pasta Lassan
57
— zinci oxydati
Pilula valerianae composita
3 Plumbum aceticum basicum
solutum ’
24
Pulvis albuminis tannici
— alcalinuscumbelIadonna 149
129
.— analgeticus
— antiasthmaticus
130
131 . — antiasthmaticus sine
amidazopheno
153
— antiasthmaticus sine
154
atropino

45

106
78
79
119
4
46
15
29
30
31
&

Pulvis antidoloricus
— antineuraIgicus
— antirheumaticus
— antispasmodoloricus
— asthmalyticus
— boropermanganicus
— broncho-asthmaticus
-— calcii Iactophosphorici
-— carbonis activati
— CaroIi
— chinacisalis cum vitamino C
— cholagogus
— codeini cum stibio
— combinatus
— contra sudorem
— digitheobrominus
— Doveri
-— Doveri cum bismutho
— Locke
— natrii nitrosi ét theobromini combinatus
—- obstipansJI
— purgativus.
— purgativus cum belladonna
— sennae compositus
— sparsorius
— sulfaboricus
— theobromini natrii
salicylici
— tonosedativus
— ureae purae
— zinci aluminati
S irüpus fetrij oda ti oxydulati

— hypophosphorosus com
positus
SoIutio amidazopheni
pro infante
— antiemetica
— arsenicalis ferrata
— bromida
, — bromida cum coffeino
— calcii acetylosalicylici
pro infante
— CasteIIani
10

16
17
55
41
33
73
32
157,
'47
150
18
I5I
I36
19
74
25
48
49
158
42
50
108
109
110
75
76
101
43
102
8
143
144
12
35
145
114
115
13
62

— contra rhagades
mamillarum
— contra sudorem
— emetica
-— jodi spirituosa
— kalii jodati
— kalii jodati composita
— kalii jodati cum
theobromino
— Lugoli
— nasalis pro infante
— ophthalmica argenti
acctici
— ophthalmica atropini
— ophthalmica pilocarpini
— ophthalmica zinci
sulfurici
— ophthalmica zinci
sulfurici cum adrenalino
-— paraldehydi composita
-— pepsini
— Petersi
— pro inhalatione antiasthmatica
— sedativa fortis
— theobromini rhodanati
— tricolorata
— zinci chlorati
Species althaeae
— antiasthmatica ad
fumigationem
— aperitiva
— contratussim
— diuretica
— uvae ursi composita
Spiritus antirheumaticus
— jodosalicylatus
— salicylatus
— salicylatus cum
resorcino
Suppositorium amidazopheni
pro infante
— analgeticum
— analgeticum forte
— analgeticum pro parvulis 23
— digitális

5
63
147
64
36
37
38
156
140
120
121
122
123
124
116
148
53
28
117
39
65
6
51
34
152
137
103
104
54
66
67
68
20
21
22
26

— digitheobrominum
— haemorrhoidale
analgeticum
— spasmolyticum

27
77
44

Theobromini natrii
salicylici pulvis
10 I
Tinctura adstringens
7
— belladonnae cum
valeriana
40
— expectorans
135
— valerianae cum mentholo 118
Unguentum ad congelationem
— ad granulationém
— ad mamim
— ad pernionem
— aluminii acetici
-— anaestheticum

80
81
82
83
84
85

—
—
—
—
—

contra dolorem
contra oxyurim
contra pernionem
contra pruriginem
contra rhagades
mamillarum
— contra scabiem cum
zinco oxydato
— haemorrhoidale
— hydrargyri sulfurati
— jecoris
— Mikulitz
— nasale
— neonatorum
-— ophthalmicum flavum
— sapostearini
— sulfamethylthiazoli
— zinci oxydati
Vaselinum acidi borici
— bóricum salicylatum

86
87
88
89
I0
90
91
92
93
94
139
95
125
96
97
98
99
100

/
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I N D I C A T1 Ó S C S OP O R T O S Í TÁ S
A számok a vények számát jelentik

A D S T R I N G E N T IA ,
A N T I P H L O G I S T I C A , G A R G A R IS M A T A
Acetum pyrolignosum
Alumínium aceticum tartaricum
solutum
Hydrogenium peroxydatum 3%
Plumbum aceticum basicum
solutum
Solutio contra rhagades
mamillarum
— zinci chlorati
Tinctura adstrmgens
Pulvis zinci aluminati
Chamomillae flos
Unguentum contra rhagades |
mamillarum

I
2
3
•4
5
6
7
8
9
10

A N A LG E TIC A ,
A N T I P Y R E T I C A , A N A E ST H E T I C A
Emulsio anaesthetica
Solutioamidazopheni pro infante
— calcii acetylosalicylici pro infante
Eleosaccharum anaestheticum
Pulvis analgeticus
— antidoloricus
— antineuralgicus
i
— chinacisalis cum vitamino C
— combinatus
Suppositorium amidazopheni pra
infantp
— analgeticum
— analgeticum forte
— analgeticum pro parvulis

12

II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

ANALEPTICA, CARPIACA
Infusum digitális
Pulvis digitheobrominus
Suppositorium digitális
— digitheobrominum

.

24
25
26
27

A N T I A S T H M A T I C A
Solutio pro inhalatione
antiasthmatica
Pulvis antiasthmaticus
— antiasthmaticus sine amidazopheno
— antiasthmaticus sine atropino ■
— broncho-asthmaticus
— asthmalyticus
Species antiasthmatica ad fumigationem

28
29
30
31
32
33
34

ANTISPASMOTICA,
V A S O D I L A T A TO R IC A , A N G I O T I C A
Solutio antiemetica
— kalii jodati
— kalii jodati composita
— kalii jodati cum theobromino
— theobromini rhodanati
Tinctura belladonnae cum valeriana
Pulvis antispasmodoloricus
— natrii nitrosi et theobromini
combinatus
— tonosedativus
Suppositorium spasmolyticum

35
3637.
38
39
40
41
42
43
44

A N T I D I A R R H O IC A ,
A D S O RB EN T IA , M U C I L A G I N O S A
Mixtúra bismuthi subgallici pro
infante
t
Pulvis albuminis tannici
— carbonis activati
— Doveri
— Doveri cum bismutho .
— obstipans
Species althaeae

,,

45
46
47 . *
48
49
50
51

ANTIRHEUM ATIC A
Mixtúra antirheumatica
Solutio Petersi
Spiritus antirheumaticus
Pulvis antirheumaticus

52
53
54
55

DERMÁTOLOGICA,
ANTIHAEMORRHOIDALIA,
D E S I N F I C IÉ N T I A P R O U S U E X T ER N ©
Formaldehydum soíutum
Glycerinum boraxatum
Linimentum ad pernionem
— calcis cum mentholo
Mixtúra antiseborrhoica
•— zinci aquosa
Solutio CasteIlani
— contra sudorem
— jodi spirituosa
— tricolorata
Spiritus jodosalicylatus
— salicylatus
— salicylatus cum resorcino
Acidum boricum
Bismuthum subgallicum
Farina lini
Kálium permanganicum
Pulvis boropermahganicus
— contra sudorem
— sparsorius
— sulfaboricus
Suppositorium haemorrhoidale
analgeticum
Pasta Lassari
— zinci oxydati
Unguentum ad congelationem
— ad granulationem
— ad manum
' — ad pernionem
— aluminii acetici
— anaestheticum
— contra dolorem
— contra oxyurim
— contra pernionem
— contra pruriginem

-

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

— contra scabiem cum zinco oxydato 90
— haemorrhoidale
91
— hydrargyri sulfurati
92
— jecoris
93
:— Mikulitz
94
— neonatorum
95
— sapostearipi
96
— sulfamethylthiazoIi
97
— zinci oxydati
98
Vaselinum acidi borici
99
— boricum saIicyIatum
100

D I U R E T 1C A ,
U R OD ES I N F I C I E N T I A I N T E R N A
Pulvis theobromini natrii salicyIici
— ureae purae
Species diuretica
— uvae ursi composita

101
102
103
104

LAXANTIA, PURGATIVA
Emulsio paraffini aromatica
Paraffinum Iiquidum aromaticum
Nátrium sulfuricum
Pulvis purgativus
— purgativus cum belIadonna
— sennae compositus

105
106
107
108
I09
110

NERVINA, SEDATIVA, HYPNOTICA
Mixtúra chlorali hydrati
pro infante
— chloralo-bromata
— sedativa
Solutio bromida
— bromida cum coffeino
— paraldehydi composita
— sedativa fortis
Tinctura valerianae cum
Pilula valerianae composita

menthoIo

111
112
113
114
II5
116
117
118
119

J

O P H T H A LM I C A
Solutio ophthalmica argenti acetici
— ophthalmica atropini
— opftthalmica pilocarpini
— ophthalmica zinci sulfurici
— ophthalmica zinci sulfurici
cum adrenalino
Unguentum ophthalmicum f Iavum

120
121
122
123
124
125

P E C T O R A LI A

K. «
' '*

L
*

>'#

Decoctum saponariae
Elixirium kalii guajacolsulfonici
— thymi compositum
Infusum ipecacuanhae
. — ipecacuanhae pro infante
— primuláé
Mixtúra pro inhalatione
— pectoralis
'■ — solvens
Tinctura expectorans
Pulvis codeini cum stibio
Species contratussim

126
127
128
129
•130
131
132
133
134
135
136 **
137

!?;■

R H I N O L O G IC A
Emulsio nasalis
Unguentum nasale
Solutio nasalis pro infante

\ v.

138
139
140

í .
/■

ROBORANTIA, HAEMOP OETICA
Emulsio ölei jecoris
Oleum jecoris
Sirupus ferri j oda ti oxydulati
— hypophosphorosus compositus
Solutio arsenicalis ferrata

I6

141
142
143
I44
145

STOMACHICA, ACIDA, ANTACIDA,
E M E T I C A , C H ^O L A G O G A
Mixtúra stomachica
Solutio emetica
— pepsini
Pulvis alcalinus cum belladonna
— Caroli
— cholagogus
Species aperitiva

I46
147
I48
149
150
I5I
152

VARIA
Injectio natrii chlorati isotonica
— Ringeri
Mucilago ad catheterem
Solutio Lugoli
Pulvis calcii lactophosphorici
— Locke

153
154
155
156
157
158

i
2
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17

ADSTRINGENTIA, ANTIPHLOGISTICA,
GARGARISMATA

O
Acetum pyrolignosum
(Acet. pyrolign.)
Rp. Aceti pyrolignosi rectificati

2,40 Ft

grammata centum et quinquaginta (g 150,0)
D. S. : Külsőleg. I evőkanálnyit I liter langyos vízhez, öblítésre.
Adstringeris ad irrigationem. Antisepticum. (Fluor, kolpitis stb. esetén.)

Alumínium aceticum tartaricum solutum
(Alum. acet. tart. sol.)
Rp. Aluminii acetici tartarici solviti

6,10 Ft

grammata centum (g 100,0)
D. S.: Külsőleg. 10-szer annyi vízzel hígítva borogatásra, 20—30szor annyi vízzel hígítva öblítésre.
Adstringens. Antiphlogisticum. Antisepticum.
Megjegyzés:
Borogatásra: I evőkanálnyit I 54—2 % deciliter vízhez;
sebmosásra, bélbeöntésre (oxyuriasis, colitis 'esetén) és hüvelyöblí
tésre: 1 evőkanálnyit 3—5 deciliter vízhez;
toroköblítőnek: 1—2 kávéskanálnyit 1 pohár vízhez utasítással
rendelhetjük.
2*

19

•

Hydrogenium peroxydatum 3%
(Hydrog. perox. 3%)
100 g Rp. Hydrogenii peroxydati concentrati 30% 60
(Liquoris hydrogenii hyperoxydati
concentrati)
grammata decem (g 10,0)
Aquae destillatae
grammata nonaginta (g 90,0)

27
—,87 Ft

D. ad vitrum fuscum.
S.: Külsőleg. I evőkanálnyit I pohár vízhez, torok-, száj-öblítésre.
Enyhe antisepticum. Desodorans,
Megjegyzés:
Sebmosásra: 2 evőkanálnyit I pohár vízhez utasítással rendelhetjük.
Ha a tömény hydrogénperoxyd-oldat nem 30%-os, a tényleges
százalékos érték figyelembevételével végezzük el a hígítást.
Rendeléskor készítendő

o
Plumbum aceticum basicum solutum
(Plumb. acet. bas. sol.)
Rp. Plumbi acetici basici soluti

3,84 Ft

grammata sexaginta (g 60,0)
D. S.: Külsőleg. Borogatásra I evőkanálnyit I liter vízhez.
Adstringens. Antiphlogisticum. (Gyulladásos bőr, végtag, Ízület, here
stb. hűtő borogatására.)
20

o
Solutio contra rhagades mamillarum
(Sol. contra rhagad. mamill.)
—

Mintegy 33 g —

Rp. Acidi borici
centigrammata sexaginta (g 0,60)

04
1,41

Acidi tannici

84

grammata tria (g 3,00)

94

Glycerini

03

Spiritus concentrati

3,26 Ft

Aquae destillatae
aa grammata decem (g 10,0)
M. f. solutio.
D. S.: Ecsetelésrc.
Adstringens. Antisepticum. Dermatologicúm.
Készítés:
10.0 g víz (aqua destillata) és
10.0 g glicerin (glycerinum) langyos elegyében
0,60 g bórsavat (acidum boricum) és
3.00 g csersavat (acidum tannicum) oldunk, majd
10.0 g tömény szeszt (spiritus concentratus)
elegyítünk hozzá.

o
Solutio zinci chlorati
(Sol. zinc. chlor.)
— Mintegy 200 g —
Rp. Zinci chlorati
grammata sexaginta (g 60,0)

5,40
42

Aquae destillatae
grammata centum et quadraginta

62
5 84 Ft

(g 140,0)
Acidi hydrochlorici diluti 10 %
(Acidi hydrochlorici diluti)
qu. s. ad solutioncm perfectam.
D. S. : Külsőleg. I evőkanálnyit 1 liter íangyos vízhez, öblítésre,
Adstringens ad irrigalionem. Desinficiens. (Fluor, kolpitis stb. esetén.)

Tinctura adstringens
(Tinct. adstr.)
-

15 g -

Rp. Solutionis jodi spirituosae
Tincturae gallae
Tincturae ratanhiae
aa grammata quinque (g 5,0)
M. D. S. : Fogíny ecsetelésére.
Adstringens. Antisepiicum. (Gingivitis stb. esetén.)

40
65
40
1,45 Ft

Pulvis zinci aluminati
(Pulv. zinc. alum.)
100 g Rp. Zinci sulfurici
grammata viginti quinque (g 25,0)

•

3,25
1,05

Aluminis
grammata sepiuaginta quinque (g 75,0)

4,30 Ft

M. f. pulvis.
D. ad sacculum.
S.: Külsőleg. I kávéskanálnyit 1 liter langyos vízben oldva, öblítésre
Adstringens ad irrigationem. Antisepticum. (Fluor, kolpitis stb. esetén.)

o
Chamomillae flos
(Chamom. fi.)
Rp. Chamomillae floris

1,17 Ft

grammata triginta (g 30,0)
D. ad'sacculum.
: 1 evőkanálnyi teát 1 csésze forró vízzel leönteni, majd gyakori
kevergetés közben % óráig állni hagyni. Leszűrés után használni.
Cargaristna. Antiphlogisticum. Diaphoreticum. Carminativum.
»
Megjegyzés :
1 evőkanálnyi chamomillae flos súlya: mintegy 3—4 g.
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o
Unguentum contra rhagades
mamillarum
(Ung. contra rhagad. mamiit.)
- 20 g Rp. Acidi borici
Acidi tannici
aa gramma tinum (g 1,00)
Norcaini
(Aethylii aminobenzoici)
Áquae destillatae

06
47
1,60
02
50
23

aa grammata duó (g 2,00)

2,8C Ft

Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
Vaseíini flavi
aa grammata septem (g 7,0)
M. f. unguentum.
D. S.: Kenőcs.
Adstringens. Anaestheticum. Dermatologicum.
Megjegyzés:
Norkain tartalma miatt — a szopás-készség megtartására — közvetle
nül szoptatás előtt a kenőcsöt olajos vattával le kell törölni. Amennyi
ben a norkain esetleg allergiás bőrgyulladást okozna, alkalmazását
abba kell hagyni.
*
Lásd még :
*
Acidum boricum 69, Formaldehydum solutum 56, Kálium permanganicum 72., Species althaeae 51. sz. vényeket, illetőleg a «Dermatologica, Antihaemorrhoidalia, Desinficientia pro usu externo» című fejezetet.
* **
Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
Burofix tabl.
Excoriatin sol.
* Gingiton sol.

Hyperol tabl.
♦ Mmtanol tabl.
Neomagnol tabl.

Polylricin tabl.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
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ANALGETICA,
ANTIPYRETICA, ANAESTHETICA

©

Emulsio anaesthetica
—

(Emuls. anaesth.)
Mintegy 150 g —

Rp. Norcaini
(Aethylii aminobenzoici)
Ölei helianthi
Gummi arabici
aa grammata decem (g 10,0)

8,—
40
50
80
02

Sirupi simplicis

30

grammata viginti (g 20,0)
Ölei anisi

10,02 Ft

guttam útiam (I)
Aquae destillatae
grammata centum (g 100,0)

M. f. emulsio.
D. S.: 2—3 óránként I kávéskanálnyit bevenni. Hűvös helyen
tartandó. Használat előtt felrázandó.
Anaestheticum.
esetén.)

Antiemeticum.

(Nyelési

fájdalmak,

cardialgia,

hányás

Megjegyzés:
I kávéskanálnyi -- 5 g - készítményben mintegy 0,33 g norcainumvan.

Rendeléskor készítendő
25

©
Solutio amidazopheni pro infante
(Sol. amidazoph. pro infant.)
— 100 g —
3.40

Rp. Amidazopheni
gramma műm (g 1,00)

1,20
24

Sirupi aurantii
grammata viginti (g 20,0)
Aquae ’destillatae
grammata septuaginta novem (g 79,0)

4,84 Ft

M. f. solutio.
D. S.: Csecsemőnek naponta 3—5-ször I kávéskanálnyit beadni.
Antipyreticum. Analgeticum.
Megjegyzés:'
I kávéskanálnyi — 5 g ■— I %-os oldatban 0,05 g amidazophenum,
I gyermekkanálnyi — 10 g — 1 %-os oldatban 0,10 g amidazo
phenum van.
Az amidazophenum szokásos adagolása gyermekeknek :
átlagosan:
(0— 1 évesnek 0,03—0,05 g naponta
í— 3 évesnek 0,05—0,07 g naponta
5—10 évesnek 0,10—0,15 g naponta 3-szor

3-szor
3-szor

indokolt esetben:
0— 1 évesnek 0,03—0,10 g naponta 3—5-ször
1— 2 évesnek 0,10-—0,15 g naponta 3—5-ször
3-- 6 évesnek 0,15—0,20 g naponta 3—5-ször
7—12 évesnek 0,20—0,30 g naponta 3—5-ször
szükség esetén:
0—1 évesnek 2,0 g : 100 g, 1—2 évesnek 3,0 g : 100 g, Idősebb gyermeknek 4,0 g : 100 g
oldatban rendelhető (magistralisan) és ebből eleinte 2 óránként, később 3—4 óránként
1 kávéskanálnyit (vagyis kávéskanalanként 0,10, 0,15, illetőleg 0,20 g-ot) is lehet adagolni)

,
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Rendeléskor készítendő

©

Solutio calcii acetylosalicylici pro infante
(Sol. calc. acelylosál. pro infant.)

-

100 g —

Rp. Calcii acetylosalicylici
grammata duó (g 2,00)

Sirupi aurantii
grammata viginti (g 20,0)

1,50
1,20
23
2,93 Ft

Aquae destillatae
grammata septuaginla octo (g 78,0)
M. f. solutio.
D. S. : Csecsemőnek 3 óránként I kávéskanálnyit beadni.
Használat előtt felrázandó.
Antipyreticum. Analgeticum.
I kávéskanálnyi — 5 g — 2%-os oldatban 0,10 g calcium acetylosalicylicum,
1 gyermekkanálnyi — 10 g — 2%-os oldatban 0,20 g calcium
acetylosalicylicum van.
A calcium acetylosalicylicum szokásos adagolása gyermekeknek:
0— 1 évesnek 0,05—0,10 g naponta 3—5-ször
1—
2 évesnek 0,10—0,20 g naponta 3—5-ször
3 —6 évesnek 0,20—0,40 g naponta 3—5-ször
7—12 évesnek 0,30—0,80 g naponta 3—5-ször
Idősebb gyermeknek 3—5 g : 100 g oldatban rendelhető (magistralisan), gyermek
kanalanként (vagyis gyermekkanalanként 0,30—0,50 g-os) adagolással.

Rendeléskor készítendő
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Eleosaccharum anaestheticum
(Eleosacchar. anaesth.)
Rp. Norcaini
32
(Aethylii aminobenzoici)
02
Natrii boriéi
74
aa centigrammata quadraginta (g 0,40)
18
Phenacetini
03
centigrammata octoginta (g 0,80)
09
Olci menthae piperitae
1,38 Ft
Ölei thymi
aa guttas duas (II)
Saccharosi
(Sacchari albi)
grammata quinque (g 5,0)
M. f. pulvis.
Divide in doses aequales No decem (X) ad chartas ceratas.
S.: Naponta 3—5-ször I port szárazon, víz nélkül lenyelni.
Analgeticum. (Nyelési fájdalmak ellen.)

<D
Pulvis analgeticus
(Pulv. analg.)
Rp. Phenobarbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
centigrammata tria (g 0,03)
Goffeini
centigrammata septem (g 0,07)
Phenacetini
centigrammata viginti (g 0,20)
Amidazopheni
centigrammata triginta (g 0,30)

81
77

1,86
10,20

13,64~Ft

/
M. f. pulvis.
Dentur tales doscs No decem (X)
S.: Fájdalom esetén naponta 2—3-szor I port bevenni.
Analgeticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz, A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!

o
Pulvis antidoloricus
(Pulv. antidolor.)
Rp. Aethylmorphini hydrochlorici
cenligrammata duó (g 0,02)
Coffeini
centigrammata quinque (g 0?Q5)
Phenacetini

3,20
55
4,65
2,60
11,00 Ft

Acidi
acetylsalicylici
(Acidi
acetylosalicylici)
aa gramma semis (g 0,50)
M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
S.: Fájdalom esetén naponta 2—3-szor I port bevenni.
Analgeticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!

29

9
Pulyis antineuralgicus
(Pulv. antineuralg.)
Rp. Coffeini
centigrammata quinque (g 0,05)

55
6,80
2,79

Amidazopheni
centigrammata viginti (g 0,20)
Phenacetini
centigrammata triginta (g 0,30)

10714'Ft

M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
S.: Fájdalom, esetén I port bevenni.
Antineuralgicum.

0
Pulvis chinacisalis cum vitamino C
(Pulv. chinacisal. c. vit. C)
Rp. Acidi ascorbinici
Chinini sulfurici
aa centigrammata quindecim (g 0,15)
Acidi acetylsalicylici
(Acidi acetylosalicylici)
gramma semis (g 0,50)

3,90
4,65
2,60
11,15 Ft

M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
S.: Naponta 3-szor I port étkezés után ostyában bevenni.
Antipyreticum. Analgelicum. (Fertőző megbetegedések stb. esetén.)
Rendeléskor készítendő
30

.-

_____ ...

v-------

Pulvis combinatus
(Pulv. comb.)
llp. Amidazopheni
Acidi acetylsalicylici
(Acidi acetylosalicylici)
Phenacetini

10,20
1,56
2,79
33

aa centigrammata triginta (g 0,30)

14,88 Ft

Magnesii oxydati
centigrammata decem (g'0,10)
M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
S.: Szükség szerint naponta 1—3 port étkezés után bevenni.
Analgeticum. Antipyreticum.

Suppositorium amidazopheni pro infante
(Supp. arnidazoph. pro infant.)
Rp. Amidazopheni
centigrammata viginti (g 0,20)
Butyri cacao
centigrammata octoginta (g 0,80)*

4,08
1,30
5,38 Ft

M. f. suppositorium.
Dentur tales doses No sex (VI).
D. ad scatulam.
S.: Szükség esetén 1/2— 1 kúpot a vfgbélbe helyezni, legfeljebb naponta
3-szor.
■
Analgeticum. Antipyreticum.
* A kakaóvaj mennyisége a fennálló rendelkezéseknek, valamint a gyógyszertár kúpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet.

Suppositorium analgeticum
(Supp. analg.)
Rp. Coffeini natrii benzoici
Phenobarbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
aa centigrammata decem (g

84
0,10) 1,62

Amidazopheni
gramma semis (g 0,50)

10,20
2,10

Butyri cacao
gramma umm et centigrammata triginta
(g 1,30)*

14,77 Ft

M. f. suppositorium.
Dentur tales doses No sex (VI).
D. ad scatulam.

„

S.: Fájdalom esetén I kúpot a végbéIbe helyezni. Naponta 3-szor
ismételhető.
Analgeticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vé
nyen az Orvos minden esetben tüntesse fel!

* A kakaó vaj menn yisége a fennálló r endelkezéseknek, valamint a gyógyszert ár kúpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet.
32

Suppositorium analgeticum forte
(Supp. analg. fórt.)
Rp. Coffeini natrii benzoici
centigrammata decem (g 0,10)
Phenobarbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)

84
3,24
18,36
„ 2,92

centigrammata viginti. (g 0,20).

25,36 Ft

Amidazopheni
centigrammata nonaginta Yg 0,90)
Butyri cacao
gramma unum el centigrammata octoginta
(g 1,80)*
M. f. suppositorium.
Dentur tales doses No sex (VI).
D. ad scatulam.
S.: Erős fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni. Naponta
3-szor ismételhető.
Analgeticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vé
nyen az orvos minden esetben tüntesse fel!

.^
*
A kakaóvaj mennyisége a fennálló rendelkezéseknek,
tár kúpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet.

3 Szabványos vényminták

valamint

a

gyógyszer-
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Suppositorium analgeticum pro parvulis
(Supp. analg. pro parvul.)
— 1—3 éves gyermeknek —
Phenobarbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
centigrammata tria (g 0,03)
Amidazopheni
centigrammata quindecim (g 0,15)

49
3,06
1,30
4,85 Ft

Butyri cacao
centigrammata octoginta (g 0,80)*
M. f. suppositorium.
Dentur tales doses No sex (VI).
D. ad scatuíam.
S.: Fájdalom esetén I kúpot, 1 éven alulinak /2 kúpot a végbélbe
helyezni. Naponta 4-szer ismételhető.
Analgeticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
*

Lásd még:
Pulvis antirheumaticus 55. számú vényt. A görcsös fájdalmakat
csillapítók az «Antispasmotica, Vasodilatatorica, Angiotica» című feje
zetben, a helyi fájdalomcsillapító kúpok és kenőcsök a «Derrnatologica, Antihaemorrhoidalia, Desinficientia pro usu externo» című feje
zetben találhatók.

* A kakaóvaj mennyisége a fennálló rendelkezéseknek, valamint a gyógyszertár kúpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet.

Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
Acitophosan tabl.
Aether ad narcosim
Allylbarbamidum tabl.
Amidazophenum tabl.
Antineuralgica tabl.
Aspirin tabl.
Azophenum coffeinum
citricum tabl.
Barbamidum tabl.
Chininum
hydrochloricum tabl.
Chininum hydrochloricum
— Urethanum inj.
Chloraethyl
Chloraethyl alcoholisatum
Cocainum
hydrochloricum 1% —
Nátrium chloratum 1% inj.
Cocainum hydrochloricum 1% — Nátrium
chloratum 2% inj.
Cocainum hydro
chloricum 1% —Nátrium
chloratum 3% inj.
Cocainum hydrochlor. 1% —
Nátrium chloratum 4% inj.
Codein—Acisal tabl.
Codtinum hydrochloricum tabl.
*Demalgon supp.
Demalgon tabl.
*Demalgonil inj.
*Demalgonil sol.
Depridol inj.
Depridol tabl.
*Dithe$cop I. mite inj.
*DÍthescop II. forte inj.

*Ditonal kúp míto
*Ditonal kúp forte
Dolantin inj.
Dolantin tabl.
Dolantin combinatum inj.
*Dolofort inj.
+Dolofort tabl.
Dolor tabl.
Domatrin forte inj.
Domatrin mite inj.
Domatrin tabl.
Domopon inj.
Domopon sol.
Domopon tabl.
*Eggosalil tabl.
Enterosolvens nátrium
salicylicum drag.
*Evipan nátrium inj.
* Germicid kúp
Germicid baby-kúp
Germicid tabl.
*Gerosan kenőcs
*Hexalgon inj.
*Hexalgon tabl.
Hungaronal tabl.
*Hydrocodin inj.
*Hydrocodin sol.
Hydrocodin tabl.
Hypanodin inj.
*Hypanodin supp.
*Intranarcon inj.
Istopirin tabl.
Kalmopyrin tabl.
Karit tabl.
Morphinum
hydrochloricum inj,
Morphinum hydro
chloricum 2% —

— Atropinum
sulfuricum 0,05% inj.
Morphinum hydro
chloricum 2% —
Atropinum sulfuricum
0,1% inj.
Morphinum
hydrochloricum 2% —
Seopolaminum
hydrobromicum 0,05% inj.
*Narcogen
♦Nátrium salicylicum
inj. 10%
Nátrium salicylicum tabl.
Neotonocain inj. V. 0,5%
Neotonocain inj. VI. 1%
Neotonocain inj. VIII. 2%
Neotonocain inj. X. 4%
Neotonocain tabl. I.
Neotonocain sine tonogen
inj. 2% '
Neotonocain sine tonogen
tabl.
*Novalgin inj.
• Novaigin tabl.
No voca in—Corbasil
4% inj.
Oticur sol.
. *Panto<cain tabl.
Phenacétinum tabl.
Pitocain inj.
Seopolaminum hydrobromicum
inj. 0,05%
Seopolaminum hydrobromicu
inj. 0,1%
Tofamid tabl.
Tophosan tabl.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.

terhére

ANALEPTICA, CARDIACA

o
Infusum digitális
(Inf. digit.)
— 150 g —
Rp. Digitális purpureae folii
(Digitális folii)
~
gratnma unum (g 1,00)
f. 1. a. infusum ad colaturam
grammatum centum et quinquaginta (g 150,0)

1,30
45
. 1,75 ^t

D. S.: Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit1 étkezés után bevenni. Hűvös
helyen tartandó. Használat előtt felrázandó.
Cardiacum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást az orvos
a vényen minden esetben tüntesse fel!
Egyéb gyógyszer hozzáadása nem célszerű! (Kumulálódik!)
Készítés:
I g digitálisz-levélport (IV) (digitális purpureae folium) porcelán
mozsárban kevés vízben (aqua destillata) pisztillussal nyomogatva
kb. 5 percig duzzasztunk, majd a mozsár tartalmát vízzel (aqua
destillata) 200 ml-es Erlenmeyer-lombikba mosva
75 g-ra kiegészítjük s % órán'át időnkért rázogatva, állni hagyjuk.
Ezután hozzáadunk
75 g forró vizet (aqua destillata) és 34 óráig ismét állni hagyjuk,
időnként a lombik tartalmát kevergetjük. Utána kis vatta-pamaton
szűrjük és a maradékot vízzel (aqua destillata) átmosva
150 g-ra kiegészítjük.
Rendeléskor készítendő
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Pulvis digitheobromirius
(Pulv. digitheobr.)
2,60

Rp. Digitális purpureae folii

7,20

(Digitális folii)
centigrammata decem (g 0,10)

9,80 Ft

Theobromini
centigrammata triginta (g 0,30)
M. f pulvis.
Dentur tales doses No Wginti (XX) ad chartas ceratas.
S.: Naponta
tartandó.

3-szor

I

port

étkezés

után

bevenni.

Száraz

helyen

Cardiacum. Diureticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel! (Kumulálódik!)
Rendeléskor készítendő
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Suppositorium digitális
(Supp. digit.)

Rp. Digitális purpureae folii
(Digitális folii)
centigrammata viginti (g 0,20)
Butyri cacao
gramma unum et centigrammata triginta

5,20
7,02
12,22 Ft

(g 1,30)*
M. f. suppositorium.
Dentur tales doses No viginti (XX).
D. ad scatulam.
S: Naponta 3-szor I kúpot a végbélbe helyezni.
Cardiacum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel! (Kumulálódik!)

Rendeléskor készítendő

* A kakaóvaj mennyisége a fennálló rendelkezé seknek, valamint a gyógyszer
tár k úpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet.

Suppositorium digitheobrominum
(Supp. digitheobr.)
2,60

Rp. Digitális pupureae folii
(Digitális folii)

6,00
3,51

centigrammata viginti (g 0,20)
Theobromini
gramma semis (0,50)

12,11 Ft

Butyri cacao
gramma unum et centigrammata triginta
(g 1,30)*
M. f. suppositorium.
Dentur tales doses No decem (X).
D. ad scatulam.

,

S.: Naponta 3-szor 1 kúpot végbélbe helyezni.
Cardiacum. Diureticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel! (Kumulálódik!)
Rendeléskor készítendő /

* A kakaóvaj mennyisége a fennálló rendelkezéseknek, valamint a gyógyszer
tár kúpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet.

Tájékoztató megjegyzés : Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaIiter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
Aktedron inj.
Aktcdron tabl.
Ammónia párna
** Cár diazol inj,
**Cardiazol sol.
*Cardiazol-Dicodid sol.
*Cardiazol“Ephedrin sol.
Carditalin drag.
Chtnidinwn sulfuricum tabl.
Coffeinum nátrium benzoicum 20% inj.
Coffeinum nátrium salicylicum 20% inj.
**Corediol inj,
**Coreáiol sol,
Diaphyllin venesum inj.
*Diaphyllin supp.
*Diaphyllin tabl.

Digitális titrata drag.
tabl.
* Entcrosolvens digitális folii
litrati pulveris drag.
Epherit inj.
Epherit labl.
*Isolanid inj.
*Isolanid sol.
Lanaclarin inj.
Lanaclarin sol.
Lanaclarin tabl.
J\íeo- Adigan inj.
Jíeo-Adigan sol.
Oleum camphoratum
20% inj.
**Pedrolon inj.
**Pedrolon sol. v
**PeiIrolon tabl.

**Pulsoton inj.
**Pulsoton sol.
Strophanthinum-G inj.
Strophanthinum-K inj.
Strychninum hydrochloricum inj.
Strychninum nitricum inj.
* * Sympathom im i nj.
**Sympathomim sol.
** Tetracor inj.
* * Tetracor sol.
* Tetracor-Epherit inj.
* Tetracor-Epheril sol.
* Tttracor-Neocod sol.
* Tetracor-Pulsolon inj,
Tonogen 0.05% inj.
Tonogen 0,1% inj.
Tonogen sol.
Wenckebach tabl.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
** A társadalombiztosítás terhére heveny vérkeringési elégtelenség és collapsus
esetén szabadon rendelhetők.
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✓

ANTIASTHMATICA

A 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. számú gyógyszereknek a folyamatosan
sablonos alkalmazása (pl. : «naponta 3-szor 1 por» bevétele) helyett
mindenkor a fennálló asthmás állapothoz mérten történő szedése (alkalma
zása) a helyénvaló.

Solutio pro inhalatione antiasthmatica
(Sol. pro inhal. antiasthm.)
— Mintegy 30
Rp. Atropini sulfurici

centigrammata tria (g 0,03)
Tetracaini fcydrochlorici
(Pantocaini)
Kalii sulfurici

aa centigrammata triginta (g 0,30)

g—
75
10,50
2
25
12,72
24,24 Ft

Glycerini

grammata tria (g 3,00)
Solutionis adrenalin! hydrochlorici 0,1 %
grammata viginti sex et semis (g 26,5)
M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S.: Nehéz légzés esetén vagy roham kezdetekor a készülékből 5—10
mély belélekzést végezni. Naponta legfeljebb 5-ször 10 belélek-,
zés végezhető. Sötét helyen tartandó. (A készülékbe I napra
csak 20 csepp oldatot tölteni!)
Antiasthmaticum.
Megjegyzés:
•
Erős hatású szert, tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
A tetracainum hydrochloricum nem esik a kábítószer-rendelet
hatálya alá.
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(Az atropinum sulfurlcum maximális adagja: 0,001 gl pro dosl,
0,003 gl 1 pro die,
a tetracalnum hydrochloricum adagja: 0,005-—0,02 gl pro dosi,
0,01 —0,05 gl! pro die.)
A fenti oldatból 1 gramm mintegy 20 csepp,
ebben a mennyiségben mintegy 0,001 g atropinum sulfuricum és
0,01 g tetracalnum hydrochloricum van.
. Egyéni érzékenység esetén tetrakain helyett ugyanennyi mennyiségű cocainum hydrochloricummal rendelhétő, ez esetben azonban a kábítószer-rendelet értelmében a teljes
vényt magisztrálisan kell megírni,
(A cocainum hydrochloricum maximális adagja: 0,03 g l pro dosi, 0.06 g 1 ! pro die)

Rendeléskor készítendő

Pulvis antiasthmaticus
(Pulv. antiasthm.)
Rp. Atr'opini sulfurici
milligrammata septern (g 0,007)
Phenobarbiturali >
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
Papaverini hydrochlorici

18
2,16
6,00
17,60
13,60

aa centigrammata octoginia (g 0,80)
Theophyllini
grammata duó (g 2,00)

39,54 Ft

Amidazopheni
grammata quattuor (g 4,00)
M. f. pulvis. Divide in doses aequales No viginti (XX).
S.: Roham közeledése esetén 34—1 port bevenni, naponta leg
feljebb 3 egész port.
Antiasthmaticum. Vasodilatator. (Angina pectoris és egyéb fájdalmas
angiospasmus stb. esetén.)
Megjegyzés:
1 por 0,35 milligramm kénsavas atropint (atropinum sulfuricum)
tartalmaz.
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
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'

Pulvis antiasthmaticus sine amidazopheno
(Pulv. antiasthm. sine amidazoph.)
Rp. Atropini sulfurici
milligrammata septem (g 0,007)
Phenobarbiturali

18
2,16
" 6,00

(Acidi phenylaethylbarbiturici)
Papaverini hydrochlorici
aa centigrammata octoginta (g 0,80)
Theophyllini
grammata duó (g 2,00)

17,60
05
25,99 Ft

Saccharosi
(Sacchari albi)
grammata tria (g 3,00)

M. f. pulvis. Divide in doses aequales No viginti (XX).
S. : Roham közeledése esetén %—I port bevenni, naponta leg
feljebb 3 egész port.
Aniiasthmaticum. Vasodilatator. (Angiőspasmus,
Amidazofen iránt túlérzékeny betegek részére.

hypertonia

esetén.)

Megjegyzés:
I por 0,35 milligramm kénsavas atropint (atropinum sulfuricum)
tartalmaz.
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
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Pulvis antiasthmaticus sine atropino
(Pulv. antiasthm. sine atropin.)
Rp. Phenobarbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)

2,16

6,00

Papaverini hydrochlorici
aa centigrammata quattuor (g 0,04)

17.60
13.60

Theophyllini
centigrammata decem (g 0,10)

39,36 Ft

Amidazopheni
centigrammata viginti (g 0,20)
M. f. pulvis. Dentur tales doses No viginti (XX).
S.: Roham közeledése esetén %—I port bevenni, naponta leg
feljebb 3 egész port.
Antiasthmaticum.
betegek részére.

Vasodilatator.

Atropin

iránt

túlzottan

érzékeny

Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!

Pulvis broncho-asthmaticus
(Pulv. broncho-asthm.)
Rp. Barbiturali
(Acidi diaethylbarbiturici)
Azopheni
Theophyllini
aa centigrammata viginti (g 0,20)
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18,40
3,20
35,20
56780 Ft

M. f. pulvis.
Dentur tales doses No viginti (XX).
S.: Roham közeledése esetén este I, napközben % port bevenni
naponta legfeljebb 3 egész port.
Antiasthmaticum. (Chronicus bronchitis-emphysema-asthma esetén.)
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!

Pulvis asthmalyticus
(Pulv. asthmalytic.)
Rp. Ephedrini hydrochlorici
Goffeini
aa centigrammata qualtuor (g 0,04)
Phenobaíbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
centigrammata tria (g 0,03)

8,80

88
1,62
35,20
4,80
51,30 Ft

Theophyllini
’
centigrammata uiginti (g 0,20)
Azopheni
centigrammata triginta (g 0,30)

M. f. puívis.
Dentur tales doses No viginti (XX).
S.: Roham közeledése esetén % vagy I port bevenni, naponta
legfeljebb 3 egész port.
Antiasthmaticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
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o
Species antiasthmatica ad fumigationem
(Spec. antiasthm. ad fűmig.)
Rp. Spéciéi antiasthmaticae ad fumigationem
grammata viginti quinque (g 25,0)

2,00 Ft

D. ad saccuIum.
S. : Sub signo veneni. Asthma elleni drogkeverék füstölésre. Az
orvos rendelete szerint. Belsőleg nem használható!
Antiasthmaticum.
Megjegyzés:
.'
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos miríden esetben tüntesse fel!
Cigaretta-hüvelybe töltve használható, 1 cigaretta-töltet mintegy
0,5 g. Roham közeledtekor, vagy kezdetekor I cigarettát kell elszívni.
% kávéskanálnyi készítmény izzó parázsra hintve is belélegezhető.
(.Dosis: 0,5■—2,00 g! pro dosi; 10,0 gü pro die)
Csak belélegzés formájában alkalmazható!
Összetétel:
100 g készítményben van :
30.0 g belladonpae folium
35.0 g hyoscyami folium
30.0 g stramonii folium
5,0 g kálium nitricum
*

Lásd még :
az «Antispasmotica» Vasodilatatorica, Angiolica» és a «Pectoralia» című
fejezeteket. (Ebbe a csoportba tartozó törzskönyvezett gyógyszerkészítményeket is ott tüntetjük fel.)
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ANTISPASMOTICA,
V A S O D I L A T A T ORI C A , A N G I O T I C A

Solutio antiemetica
(Sol. antiemet.)
. — Mintegy 100 g —•
Rp.

Ephedrini
hydrochlorici
Ghloroformii
aa gramma semis (g 0,50)
Tetracaini hydrochlorici
(Pantocaini)
centigrammata decem (g 0,10)
Mucilaginis gummi arabici
Aquae destillatae
aa grammata quinquaginta (g 50,0)
Ölei menthae piperitae
guttas trés (III)

5,50
19
3,50
2,50
I5
26
12,10 Ft

M. f. solutio.
D. S.: Hányás ellen I—2 óránként I—2 kávéskanálnyit bevenni
Naponta összesen legfeljebb 6 kávéskanállal vehető be.
Antiemeticum. Anaesthelicum. (Emesis, cardialgia esetén.)
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
A tetracainum hydrochloricum nem esik a kábítószer-rendelet
hatálya alá.
1 kávéskanálnyi — mintegy 5 g — készítményben mintegy
0,005 g tetracainum hydrochloricum és 0,025 g ephedrinum hydro
chloricum van.
(A tetracainum hydrochloricum adagja: 0,005—0,02 g! pro dosi,
0,01 —0,05 gü pro die.)
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Solutio kalii jodati
(Sol. kai. jód.)
— 200 g —
Rp. Kalii jodati
grammata sejtem (g 7,0)
Aquae destillatae
grammata centum et nonaginta tria (g 193,0)

2,87
58
3,45 Ft

M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S.: Naponta 3-szor I evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Általános jódterápia. (Arteriosclcrosis, hypertonia, bronchitis, syphiliss
aorta aneurysma, asthma bronchiale, scrophulosist aktinomykosiss
idült Hg és Pb mérgezések, üvegtesti vérzések és homályok, retinalis
vérzések stb. esetén.)
Megjegyzés:
Egy evőkanálnyi — I5 g — készítményben mintegy 0,52 g kálium
jodatum van. ,
~

o
Solutio kalii jodati composita
(Sol. kai. jód. comp.)
— 200 g —
Rp. Phenobarbituralnatrii
(Natrii phenylaethylbarbiturici)
gramma semis (g 0,50)
Kalii jodati
grammata quinque (g 5,0)

Kalii bromati
grammata duodecim (g 12,0)
Aquae destillatae
grammata centum octoginta duó et semis
(g 182,5)

1,40
2,05
96
55
4,96 Ft

M. f. solutio.
D. S. : Naponta 3-szor I evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Vasodilatator. Sedatimim.
Megjegyzés :
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
I evőkanálnyi — 15 g — oldatban mintegy
0,038 g phenobarbituralnatrium,
0,38 g kálium jodatum és
0,90 g kálium bromatum van.

Solutio kalii jodati cum theobromino
(Sol. kai. jód. c. theobr.)
— 200 g —

Rp. Kalii jodati
grammata duó (g 2,00)

Theobromini natrii salicylici
grammata quinque (g 5,0)

82
9,05
58

10,45 Ft

Aquae destillatae
grammata centum et nonaginta tria
(g 193,0)
M. f. solutio.
D. S. : Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Vasodilatator. Jódterápia. (Hypertonia, arteriosclerosis, emphysema stb.
esetén.)
Megjegyzés:
1 evőkanálnyi — 15 g — készítményben mintegy
0,15 g kálium jodatum
0,38 g theobrominum nátrium salicylicum van.
4

Szabványos vényminták
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Solutio theobromini rhodanati
(Sol. theobr. rhodan.)
— Mintegy 200 g —
1.40
2.40
82

Rp. Phenobarbituralnatrii
(Natrii phenylaethylbarbiturici)
centigrammata quinquaginta (g 0,50)
Kalii rhodanati

9,05
84
54

Kalii jodati
aa grammata duó (g 2,00)
Theobromini natrii salicylici

15,05 Ft

grammata quinque (g 5,0)
Glycerini
grammata decem (g 10,0)
Aquae destillatae
grammata centum et octoginta (g 180,0)
M. f. solutio.
D. S.: Naponta 3-szor I evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Vasodilatator.

(Hypertonia,

angiospasmus,

arteriosclerosis

esetén.)

Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel! (Kumulálódik!)
1 evőkanálnyi — 15 g — készítményben mintegy
0,038 g phenobarbituralnatrium
0,15 g kálium rhodanatum,
0,15 g kálium jodatum,
0,38 g theobrominum nátrium salicylicum van.
Rendeléskor készítendő

Tinctura belladonnae cum valeriana
(Tinct. bellad. c. valer.)
-

20 g -

Rp. Tincturae belladonnae
Tincturae valerianae aethereae
aa grammata decem (g 10,0)

60
2,30
2,90 Ft

M. f. solutio.
D. S. : Naponta 3-szor 40 cseppet kevés vízben bevenni. Hűvös
helyen tartandó.
Anlispasmoticum. Sedativum. (Vegetatív dystonia, neurosis esetén.)
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
I g készítmény mintegy 60 normálcsepp.

o
Pulvis antispasmodoloricus
(Pulv. antispasmodolor.)
Rp. Extracti belladonnae sicci
36
Phenobarbiturali
27
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
1,88
aa centigrammata duó (g 0,02)*
91
Papaverini hydrochlorici
1,63
centigrammata quinque (g 0,05)
5,05 Ft
Acidi acetylsalicylici
(Acidi acetylosalicylici)
Phenacetini
aa centigrammata triginta quinque (g 0,35)
M. f. pulvis.
Dentur tales doses No quinque (V) ad chartas ceratas.
S. : Görcsös fájdalmak ellen naponta 2—3-szor I port bevenni.
Anlispasmoticum. Analgeticum.
* Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépése után a belladonna kivonat
mennyisége javítandó:
centrigammata quattuor (g 0,04).
Ez esetben a kivonatnak már csak egyszeres mennyiségét mérjük le.

Megjegyzés:
.
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Rendeléskor készítendő

Pulvis natrii nitrosi et theobromini combinatus
(Pulv. natr. nitros. et theobr. comb.)
Rp. Phenobarbituralnatrii
(Natrii phenylaethylbarbiturici)
centigrammata duó (g 0,02)
Papaverini hydrochlorici
Natrii nitrosi
aa centigrammata quinque (g 0,05)
Theobromini natrii salicylici
centigrammata quadraginta (g 0,40)

1,12
7,50
10
14,48
23,20 Ft

M. /. pulvis.
Dentur tales doses No viginti (XX) ad chartas ceratas.
S. : Naponta 3-szor I port étkezés után bevenni.
Vasodűatator. AntispaSmoticum. (Stenocardia, hypertonia, asthma bronchiale stb. esetén.)
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Rendeléskor készítendő

Pulvis tonosedativus
. (Pulv. tonosedat.)
Rp. Extracti belladonnae sicci
centigramma unum (g 0,01)*
* Az V. Magyar
mennyisége javítandó:

Gyógyszerkönyv

36
54
hatálybalépése

után

a

centigrammata duó (g 0,02).
Ez esetben a kivonatnak már csak egyszeres mennyiségét mérjük le.

belladonna

kivonat

Phenobarbiturali
2,25
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
5
centigrammata duó (g 0,02)
3,20 Ft
Papaverini hydrochlorici
centigrammata tria (g 0,03)
Saccharosi
(Sacchari albi)
centigrammata triginta (g 0,30)
M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X) ad chartas ceratas.
S. : Naponta 3-szor I port evés után bevenni.
Antispasmoticum. (Zsigeri szervek, erek spasmusa, hypertonia, asthma
bronchiale stb. esetén.)
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Rendeléskor készítendő

Suppositorium spasmolyticum
(Supp. spasmolyt.)
Rp. Extracti belladonnae sicci
centigrammata duó (g 0,02)*
Phenobarbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
centigrammata sex (g 0,06)
Papaverini hydrochlorici
centigrammata decem (g 0,10)
Amidazopheni
gramma semis (g 0,50)
Butyri cacao
gramma unum et centigrammata triginta (g 1,30)**

' 43
97
4,50
10,20
2,11
18,21 Ft

♦Az V, Gyógyszerkönyv hatálybalépése után a belladonna kivonat mennyisége javítandó:
centigrammata quattuor (g 0,04)
eZ esetben a kivonatnak már csak egyszeres mennyiségét mérjük le.

** A kakaóvaj mennyisége a fennálló rendelkezéseknek, valamint a gyógyszer
tár kúpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet..
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M. f. suppositorium. Dentur tales doses No sex (VI).
D. ad scatulam S.: Végbélkúp. Erős fájdalom esetén' I kúpot a
végbélbe helyezni.
Spasmolyticum. Analgeticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Készítés:

*

Porcelánmozsárba mért
0,24 g száraz belladonna-kivonatot (extractum belladonnae siccum)
néhány csepp vízzel (aqua destillata) eldörzsölünk, majd
0,36 g fenobarbituralt (phenobarbituralum),
0,60 g sósavas papaverint (papaverinum hydrochloricum) és
3,00 g amidazofent (amidazophenum) keverünk hozzá. Ezután
7,8 g reszelt kakaóvaj (butyrum cacao) kis részleteivel össze
keverjük és összegyúrás után alkalmas módon
6 db. kúpot készítünk.
*

Lásd még:
Mixtúra chloralo- bromata 112. számú vényt, továbbá az «Analgelica,
Antipyretica, Anaesthetica» és az «Antiasthmatica» című fejezeteket.
»**

Tájékoztató megjegyzés : Az «Antiasthmatica» és az «Antispasmotka,
Vasodilatatorica, Angiotica» csoportba az alább felsorolt törzskönyvezett
gyógyszerkészítmények tartoznak.
Ásthma bronchiale gyógykezelésére leggyakrabban a kövér betűvel
kiemelt készítmények használatosak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok sze
rint történik.
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Acidum nicotinicum ínj.
Acidum nicotinicum tabl.
Agatheosan drag.
*Ahistan tabl.
*Aljodan tabl.
Amylnitrit párna

Astma cigaretta-Specics
antiasthmatica ad
fumigationem
Asthmamid cum
atropino tabl.
*Asthmolysin inj.

*Antibioticumok

*Atriphos inj.

Atropinum sulfuricum
inj.

Atropinum sulfuricum
tabl.
A zophenum c offeinu m
citricum tabl.
*Azulenol inj.
*Bellafit tabl.

Belletoval tabl.

Epherit tabl.

Belláid drag. tabl.
Calcimusc inj.
Calciphedrin inj.

Ergam inj,
Ergarn sol.

Galciphedrin tabl.
Calcium bromatwn inj,
Calcium chloratum 10%
inj,
** Cár diazol inj,
** Cár diazol sol.
*Cár dia zol—Dicodid sol.
* C ardiazol-Ephedr in
sol.
Coderit tabl.
Coffeinum nátrium benzoicum inj.
Coffeinum nátrium salicylicum inj.
**Corediol inj.
**Corediol sol.
Depridol inj.
Depridol tabl.
Dextrose inj. 10%
Dextrose inj. 20%
Dextrose inj. 40°/„

Diaphyllin venosum
inj.

Etopurin tabl;
*Etovaletta tabl.
*Hexalgon inj.
*Hexalgon tabl.
Intrajod inj.
Invertose inj. 20%
Invertose inj. 40%

Jodpapaverintheosan-Theobrominum jodatum cum
papaverino drag.
Jodtheosan- Theobrominum joda
tum drag.
Kálium jodatum tabl.
* Magnesium sulfuricum
10%—Glucose 20% inj.
*Medivaler sol.
Menotheosan drag.
* Mer isiin supp.
Meristin tabl.
Morphimm hydrochloricum inj.
Morphinum hydrochloricum

*
Diaphyllin supp.
2% —
Atropinum sulfuricum
♦Diaphyllin tabl.
*Dithescop I. inj. mite
*Dithescop II. inj. forte
Dolantin inj.
Dolantin tabl.
Dolantin cornbinatum inj.
*Dolofort inj.
*Dolofórt tabl.
Dcmatrin forte inj.
Domatrin mite inj.
Domatrin tabl.
Domopon inj.
Domopon sol.
Do nopon tabl.
Eadojodin inj.
* Enterosolvens jiatrium
jodatum drag.
Enterosolvens theobrominum nátri
um salicylicum
drag.
Epherit inj.

0,05% ínj.
Morphinum hydrochlo
ricum
2% — Atropinum sul
furicum 0.1% inj.
Nátrium nitrosum inj.
*Neo~Peviton inj. 3%
*Jíeo-Troparin
inj.
*Neo-Troparm tabl.
Niton drag.
Nitromint tabl.
*Novalgin inj.
* Novaigin tabl. .
Nov atropin inj.
Nov atropin sol.
Nov atropin tabl.
Oestron (Glandubolin,
Hogival); oestradiol
(Akrofollin, Depó fól
ián, Mikrofollin);
oestrogen hatású egyéb

készítmények
(Dienoestroí, Hexoestrol,
Syntestrin).
Papaverinum hydrochlo
ricum inj.
Papaverinum hydrochlo
ricum tabl.
Peremin inj.
Peremin sol.
Peremin ung.
* Perpár in inj.
* Per pár in supp.
* Perpár in tabl.
Peviton drag.
Peviton compositum sol,
♦Polysan inj.

♦Propylon perlingual
tabl.

Pyrago I. seria
Pyrago XI. seria
***Redergam inj.
***Redergam sol.
*Relaxil inj.
*Rutophyllin tabl.
*Sepaten tabl.
*Sepaten S. N. tabl.
Sevenaletta tabl.

♦Solvasthmin tabl.
*Steralgin inj.
Sül fölein inj.
*T. E. A. B,, inj.
** Tetracor inj.
** Tetracor sol.

♦Tetracor-Epherit inj.
♦Tetracor-Epherit sol.
* Tetracor-Neocod sol.

Theobrominum nát
rium salicylicum tabl
* Tonocbolin B inj.
Tonogen inj.
Tonogen sol.
Troparin i^j.
Troparin tabl.
Troparin cornbinatum
tabl.
Tífusz vakcina
*Vasobroman tabl.
* Vitamin E drag.
* Vitamin E inj.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
**
A
társadalombiztosítás
terhére
heveny
vérkeringési
elégtelenség
és
collapsus esetén szabadon rendelhetők.
*** Csak előzetes rendelőintézet vezető főorvosi engedéllyel rendelhető.
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ANTIDIARRHOICA, ADSORBENTIA,
MUCILAGINOSA

Mixtúra bismuthi subgallici pro infante
(Mixt. bism. subgall. pro infant.)
■— Mintegy 100 g —
Bismuthi subgallici
grammata duó (g 2,00)
Mucilaginis salep
grammata nonaginta octo (g 98,0)
Saccharimidi
(Saccharini)
tablettam unam (I)

1,44
4
34
30
10
2,22 Ft

M. f. suspensio.
D. S.: Csecsemőnek naponta 3-szor I kávéskanálnyit beadni.
Használat előtt felrázandó. Hűvös helyen tartandó.
Adstringens. Antisepticum. (Enteritis, diarrhoea stb. esetén.)
Megjegyzés:
,
1 kávéskanálnyi — 5 g — készítményben mintegy 0,10 g bismuthum
subgallicum van.
(A bismuthum subgallicum szokásos adagolása gyermekeknek:
0—- 1 évesnek 0,05—0,10 g naponta 3-szor
1—2
évesnek 0,10—0,15 g naponta 3-szor
3— 6 évesnek 0,15—0,30 g naponta 3-szor
7—12 évesnek 0,30—0,50 g naponta 3-szor.)

^

Szükség esetén a fenti készítményhez — a beteg életkorának megfelelően — néhány csepp
tinctura opii és tinctura belladonnae is rendelhető. Tinctura opii hozzárendelése esetén
azonban a vényt a kábítószer-rendeletnek megfelelően kell megírni.
A tinctura opiiből 0—1 évesnek pro die I vagy II cseppet,
a tinctura belladonnaeből 0—I évesnek pro die II—III cseppet adhatunk.

Rendeléskor készítendő
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©
Pulvis albuminis tannici
(Pulv. alb. tann.)
Rp. Albuminis tannici
(Tannini albuminati keratinati)
gramma unum (g 1,00)

5,00 Ft

Dentur tales doses No decem (X).
S. : Naponta 3-szor I port bevenni.
Béladslringens. (Enteritis, diarrhoea esetén.)

Pulvis carbonis activati
(Pulv. carbo. activ.)
Rp. Carbonis activati
(Carbonis medicinalis)
grammata viginti quinque (g 25,0)

4,75 Ft

D. ad sacculum ceratum.
S. : Kávéskanálnyit vízzel elkeverve bevenni a rendelés szerint
naponta többször is.
Adsorberts.
Megjegyzés:
1 csapott kávéskanálnyi carbo activatus súlya: mintegy 1,5 g,
1 tetézett kávéskanálnyi súlya: mintegy 2—3 g.
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Pulvis Doveri
(Pulv. Doveri)
Rp. Pulveris opii et ipecacuanhae
(Pulveris opii et ipecacuanhae
compositi)*
Saccharosi
(Sacchari albi)
aa centigrammata viginti quinque (g 0,25)

1,25
05
1,30 Ft

M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
S.: Naponta 3-szor I port bevenni.
Obstipans. Expectorans.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Nem esik a kábitószer-rendelet hatálya alá.

* / g pulvis opii et ipecacuanhaeban
0,10 g pulvis opii
0,10 g pulvis ipecacuanhae
0,80 g saccharosum (saccharum album) van.

Pulvis Doveri cum bismutho
(Pulv. Doveri c. bism.)
Rp.

Pulveris opii
(Pulveris
opii
compositi) *

et
et

ipecacuanhae
ipecacuanhae

1,25
2,88
4,I 3 Ft

centigrammata viginti quinque (g 0,25)
Bismuthi subgallici
centigrammata quadraginta (g 0,40)
M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
S. : Naponta 3-szor I port üres gyomorra bevenni.
Obstipatis.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
1Nem esik a kábitószer-rendelet hatálya alá.

* 1 g pulvis opii et ipecacuanhaeban
0,10 g pulvis opii
0,10 g pulvis ipecacuanhae
0,80 g saccharosuni (saccharum album) van.
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0
Pulvis obstipans
(Pulv. obstipans)
Rp. Pulveris opii et ipecacuanhae
(Pulveris opii et ipecacuanhae
positi) *

coin-

1,00
1,95
2,50
5,45 Ft

centigrammata viginti (g 0,20)
Bismuthi subsalicylici
centigrammata triginta (g 0,30)
Albuminis tannici
(Tannini albuminati keratinati)
gramma semis (g 0,50)
M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
S.: Szükség szerint naponta 2—3 port bevenni.
Obstipans.

Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Nem esik a kábítószer-rendelet hatálya alá.

* 1 g pulvis opii et ipecacuanhaeban
0,10 g pulvis opii
0,10 g pulvis ipecacuanhae
0,80 g saccharosum (saccharum album) van.
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'.*

€>
Species althaeae
(Spec. alth.)
Rp. Spéciéi althaeae
2,82 Ft
(Specierum althaeae)
grammata triginta (g 30,0)
D. ad sacculum.
S.: I evőkanálnyit 1 csésze langyos vízzel leönteni, majd időnkénti
kevergetés közben Yi óráig hűlni hagyni és kihűlés után a teát
szűrve, kortyonként elfogyasztani. Naponta több csészényi
fogyasztható.
Anticatarrhaicum.
Belsőleg: gyomor-, bélhurut esetén, köhögés csillapítására stb.
Gargarizmának: toroklob stb. esetén.
Összetétel:
100 g teakeverékben van:
50.0 g althaeae folium
25.0 g althaeae radix
/
20.0 g liquiritiae radix
5.0 g malvae flos
1 evőkanálnyi készítmény súlya : mintegy 3 g.
*
Lásd még az alábbi vényt is:
Pulvis calcii lactophosphorici 157.

Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
**Cydonin
Calcium lacticum tabl.
Carbo medicinalis tabl.
Domopon inj.

Domopon sol.
Domopon tabl.
Sulfaguanidin tabl.
Tanninum albuminatum
tabl.

t

Tannocarbon tabl.
* Threomycin drag.
Ultraseptyl inj.
Ultraseptyl tabl.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
**
A
társadalombiztosítás
terhére
rendelhetőségére
vonatkozó
lásd a «Tájékoztató a Gyógyszerkészítmények Rendelésére» című útmutatóban.

szabályozást
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ANTIRHEUMATICA

©
Mixtúra antirheumatica
(Mixt. antirheumat.)
IOO g Rp. Ammóniáé solutae 10%
(Liquoris ammoniae)
grammata decem (g 10,0)

I2
1,44
21

Spiritus saponati
grammata viginti (g 20,0)
Aquae destillatae
grammata septuaginta (g 70,0)

1,77 Ft

M. D. S. Külsőleg. Bedörzsölcsre.
Derivans. Antirheumalicum.

©
Solutio Petersi
(Sol. Petersi)
— 1000 g
Rp. Natrii salicylici
grammata triginta (g 30,0)
Natrii bicarbonici
(Natrii hydrocarbonici)
grammata sexaginta (g 60,0)
Aquae destillatae
grammata nongenta et decem (g 910,0)
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9,00
90
2,73
12,63 Ft

M. f. solutio.
D. S. : Egy nap alatt IO-szer y2 decilitert bevenni.
Antirheumaticum.
Megjegyzés:
Ajánlatos a gyógyszer bevétele előtt édesség fogyasztása. A gyógyszer
bomlékony: ezért egyszerre legfeljebb 2 napra elegendő mennyiséget
rendeljünk.
Rendeléskor készítendő

Spiritus antirheumaticus
(Spir. antirheumat.)
— Mintegy 100 g —
Rp. Thymoli
centigrammata quindecim

21
(g 0,15) * 1,17

Camphorae
grammata tria (g 3,00)

1,25
5,26

Acidi acetici diluti 20 %
(Acidi acetici diluti)
grammata viginti quinque (g 25,0)
Spiritus diluti
grammata septuaginta duó (g 72,0)

7,89 Ft

M. f. solutio.
D. S. : Bedörzsölésre. Külsőleg.
Derivans. Antirheumaticum.
Készítés:
72.0 g hígított szeszben (spiritus dilutus)
0,15 g timoIt (thymolum) és
3.00 g kámfort (camphora) oldunk, végül
25.0 g hígított ecetsavat (acidum aceticum dilutum 20%) elegyítünk
hozzá.
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Pulvis antirheumaticus
(Pulv. antirheumat.)
Rp. Acidi acetylsalicylici
(Acidi acetylosalicylici)
Aciphenochinolini

2,60
13,00
66

(Acidi phenylcinchoninici)
aa centigrammata viginti quinque (g 0,25)
Magnesii oxydati
centigrammata decem (g 0,10)

16,26 Ft

M. f. pulvis.
Dentur tales doses No viginti (XX).
S. : Naponta 3-szor I port étkezés után bevenni. Száraz helyen
tartandó.Antirheumaticum. (Rheumás, hüléses megbetegedések stb. esetén.)
Rendeléskor készítendő
*

Lásd még :
Farina lini 1\. számú vényt és az «Analgetica, Antipyretica, Anaesthetica»
című fejezetet.
* **
Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzskönyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
Acitophosan tabl.
Aktoprotin inj.
Amidazophenum tabl.
Amydosan inj.
Aspirin tabl.
*Eggosalil tabl.
Enterosolvens nátrium
salicylicum drag.
*Gerosan ung.
Germicid baby-kúp
* Germicid kúp

Germicid tabl.
Intrajod inj.
Istopirin tabl.
Kalmopyrin tabl.
* Nátrium salicylicum
inj.
Nátrium salicylicum
tabl.
Neurolysin inj. I.
Neurolysin inj, II.
Neurolysin inj. III.

*Novalgin inj,
* Novai gin tabl.
Opodeldok
**Peremin sol.
Peremin ung.
*Solganal B ol.
Sulfolein inj.
Tofamid
tabl.
Tophosan tabl.
* Vitamin B{ inj.
* Vitamin B, tabl.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére szaba
don, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
** A társadalombiztosítás terhére rendelbetőségre vonatkozó szabályozást
jékoztató a Gyógyszerkészítmények Rendelésére*' című útmutatóban.
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lásd
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„Tá

DERMATOLOGICA,
ANTIHAEMORRHOIDALIA.
DESINFICIENTIA PRO USU EXTERNO

Formaldehydum solutum
(Formaid, sol.)
Rp. Formaldehydi soluti
grammata centum (g 100,0)

2,90 Ft

D. S.: Külsőleg. Vízzel hígítva, az orvos előírása szerint.

Antisepticum. Desodorans.
Megjegyzés:
HüveIyöbIítésre: 1—3 kávéskanálnyit 1 liter langyos vízhez, tumor
okozta bűzös fluor stb. esetén.
Lábizzadás ellen mosdótálban 1—1 % liter vízhez I evőkanálnyit
adunk, ebben I5—20 percig fürösztjük a talpat és a lábujjak taípi
részét 2—3 naponként. Kb. 1—2 heti használat után több hetes
szünetet tartunk, vagy :
2—3 rész vízzel hígítjuk, majd a talpat és a lábujjak talpi részét
e hígított folyadékba mártott vattával meenedvesítjük, letörlés nélkül
száradni hagyjuk. Ezt a szükség szerint 2f-5 napon át megismételjük.
Ezután több hetes szünetet tartunk.
Gyulladásos tünet esetén e kezelést abba kell hagyni jf
A formaldehiddel kezelés idején és a formaldehiddel kezélés befejezése
utáni szünetben is — mindennapos meleg fürösztéseken és szappanos
lemosásokon felül — szalicilsavtartalmú hintőpor alkalmazása is
célszerű.
Lásd: Solutio contra sudorem 63. és Pulvis contra sudorem 74.
számú vényt.

5 Szabványos vényminták
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©
Glycerinum boraxatum
(Glycerin. borax.)
— 20 g —

Rp. Natrii borici ,
grammata quattuor (g 4,00)

20
1,34

Glycerini
grammata sedecim (g 16,0)

1,54 Ft

M. f. solutio.
D. S.: Boraxos-glicerin. Ecsetelésre.
Antimykoticum, soor-gombás fertőzések ellen. (Csecsemők szájpenésze,
stb. esetén ecsetelésre, vagy guríiiszopóka megnedvesítésére, naponta
3-szor.)
Készítés :
4.00 g bóraxot (nátrium boricum)
16.0 g glicerinben (glycerinum) vízfürdőn melegítve oldunk. Az ol
datot szükség esetén megszűrjük.

©

Linimentum ad pernionem
(Linim. ad pernionem)
— ..20 g —

Rp. Jodi
centigramala viginli (g 0,20)

66

lü

Camphorae
grammata duó (g 2,00)

78
4,00

Collodii flexilis
grammata decem (g 10,0)

40
1,00

Spiritus concentratissimi
Ammonii
bitumensulfonici
(Ammonii
sulfoichthyolici)
aa grammata quattuor (g 4,00)

6,28 Ft

AJ. D. S. : Külsőleg. Fagybalzsam ecsetelésre. Használat előtt fel
rázandó.
Dermalologicum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
A beteg % percenként váltogatott meleg-hideg láb-, illetőleg kéz
fürdőket vesz, összesen mintegy 10 percen át. Letörlés után a fagy
csomókat bekeni. Ezt a kezelést több egymást követő napon
naponta 1-szer, esetleg 2-szer meg kell ismételni.
Készítés:
A porított jodot (jodum) a legtöményebb szeszben (spiritus concentratissimus) feloldjuk és az oldatot a többi alkotórészt tartalmazó
elegyhez keverjük.
Lásd\ Unguentum ad congelationem 80.,
Unguentum ad pernionem 83.,
Unguentum contra pernionem 88. számú vényeket.

©
Linimentum calcis cum mentholo '
(Linim. calc. c. menthol.)
— Mintegy 100 g —
Rp. Mentholi
centigrammata decem (g 0,10)
Ölei lini
Aquae calcis
aa grammata quinquaginta (g 50,0)

27
3,40
25
3,92 Ft

M. f. linimentum.
D. S.: Külsőleg.
Adstringens. (Dermatitis solaris és egyéb dermatitis stb. esetén.)
Rendeléskor készítendő

5*
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Mixtúra antiseborrhoica
(Mixt. antiseborrh.)
— 100 g —
Rp. Sulfuris praecipitati.
grammata quinque (g 5,0)
Zinci oxydati
Talci
aa grammata duodecim (g 12,0)
Spiritus diluti
grammata viginti (g 20,0)
Glycerini
Aquaé destillatae
aa grammata viginti quinque et semis
(& 25,5)

90
48
I3
I,46
2,1 4
'

08
5,19 Ft

M. f. mixtúra agitanda.
D. S. : Külsőleg. Használat előtt felrázandó.
Dermatologicum. (Acne, mell-, hát-, arcbőr seborrhoea stb. esetén.)
Megjegyzés:
Néhány héten át esténként a meleg vízzel megmosott arcot stb. a jó
felrázott gyógyszerrel vattapamattal bekenjük s a bőrön száradni
hagyjuk. Másnap reggel langyos vízzel lemossuk. Enyhe bőrlobosodás esetén néhány napos szünetet tartunk.

4
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o
Mixtúra zinci aquosa
(Mixt. zinc. aqu.)
' — Mitnegy 100 g —
Rp. Zinci oxydati
Talci
aa grammata viginti (g 20,0)

80
22
84

Glycerini '
Spiritus diluti
aa grammata decem (g 10,0)

73
88
19

OÍei menthae piperitae
guttas decem (X)

3,66 Ft

Solutionis acidi borici 3 %
grammata quadraginta (g 40,0)
M. D. S.: Külsőleg. Használat előtt felrázandó.
Dermatologicum. (Heveny nem nedvező bőrgyulladás
urticaria stb. esetén hűsítésre, a viszketés csillapítására.)

stb.

ellen
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Solutio Castellani
(Sol. Castellani)
— 20 g —
Rp. Fuchsini basici
centigrammata decem (g 0,10)
Acidi borici
centigrammata viginti (g 0,20)
Phenoli liquefacti
(Acidi carbolici liquefacti)
centigrammata quadraginta (g 0,40)

1,20 Ft

Resorcini
centigrammata octoginta (g 0,80)
Acetoni
gramma untim (g 1,00)
Spiritus concentrati
grammata duó (g 2,00)
Aquae destillatae
grammata quindecim et semis (g 15,$)
M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S. : Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimykoticum.
Készítés:
0,10 g bázisos fukszint (fuchsinum basicum)
2.00 g tömény szeszben (spiritus concentratus) oldunk.
0,20 g bórsavat (acidum boricum),
.
0,40 g elfolyósított fenolt (phenolum liquefactum) és
0,80 g rezorcint (resorcinum)
15,5 g vízben (aqua destiIIata) oldunk. A két oldatot elegyítjük
és a folyadékhoz
1.00 g acetont (acetonum) öntünk. A folyadékot összerázás után
letakart papiros-szűrőn megszűrjük.

©
Solutio contra sudorem
(Sol. contra sudor.)
— 50 g Rp. Acidi hydrochlorici diluti 10%
(Acidi hydrochlorici diluti)
grammata quinque (g 5,0)
Acidi acetici diluti 20 %
(Acidi acetici diluti)
gramma unum et semis (g 1,50)

05 .
08
22
2,63
2,98 Ft

Formaldehydi soluti
grammata septem et semis (g 7,5)
Spiritus diluti
grammata triginta sex (g 36,0)

M. f. solutio.
!>. S. : Külsőleg. Ecsetelésre, izzadás ellen.
Dermatologicum.
Megjegyzés :
A folyadékba mártott vattával az izzadó testfelületet hetenként
1-2-szer ecsetelni a kóros izzadás megszűnéséig. Bőrgyulladásos
tünet esetén e kezelést abba kell hagyni.
A formaldehides kezelés idején és a formaldehides kezelés befejezése
utáni szünetben is — mindennapos meleg, szappanos lemosásokon
felül —- szalicilsavas hintőpor alkalmazása is célszerű. Az enyhébb
jellegű esetekben, továbbá ha az izzadó területen bőrberepedések
vannak, úgyszintén hónalj-, kéz izzadása esetén is formaiin helyett
2%-os szalicilsavas szesszel ecsetelhetünk, szükség szerint naponta,
megszakítás nélkül hosszabb időn át.

Lásd még: Formaldehydum solutum 56.,
Pulvis contra sudorem 74. számú vényeket.
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Solutio jodi spirituosa
(Sol. jodi spir.)
Rp. Solutionis jodi spirituosae
grammata quinque (g 5,0)

—,40 Ft

D. ad vitrum fuscum.
S.: Külsőleg, jódoldat.
Desinficiens. Antimykoticum. Derivans stb.
Összetétel:
100 g-ban van:
5.0 g jodum
2.00 g kálium jodatum
46.5 g spiritus concentratissimus
46.5 g aqua destillata

Solutio tricolorata
(Sol. tricolor.)
—- Mintegy 20 g —
Rp. Xanthacridini
(Tripaflavini)
centigrammata duó

58
16
(g 0,02) 28

Viridis nitentis
(Brillant-zöld)
centigrammata viginti (g 0,20)
Methylrosanilini chlorati
(Gentiana ibolya)
centigrammata quadraginta (g 0,40)
Aquae destillatae
grammata undeviginti et centigrammata
quadraginta (g 19,4)

06
1,08 Ft

M. f. solutio.
D. S.: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. (Gombás bőrbetegségek és pyoderma stb. esetén.)

Spiritus jodosalicylatus
(Spir. jodosalic.)
— Mintegy 30 g —

\

Rp. Jodi '
centigrammata triginta (g 0,30)
Acidi salicylici
centigrammata nonaginta (g 0,90)
Spiritus diluti
grammata viginti novem (g 29,0)

15
20
2,12
2 4TFt

M. f. solutio.
D. S.: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum,. jűltimykoticmn.
Rendeléskor készítendő

Spiritus salicylatus
(Spir. salic.)
Rp. Spiritus salicylati
grammata quinquaginta (g 50,0)

6,00 Ft

D. S. : Külsőleg. 2%-os szalicilsavas-szesz;
Dermatologicum. Antimykoticum. Desinficicns.
Összetétele:
100 g készítményben van:
2.00 g acidum salicylicum
98.0 g spiritus dilutus

^
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Spiritus salicylatus cum resprcino
(Spir. salic. c. resorcin.)

— 50 g —
Rp. Acidi salicylici

33

Resorcini
aa gramma unum et semis (g 1,50)

1,05
3,43
4,81 Ft

Spiritus diluti
grammata quadraginta septem (g 47,0)

M. f. solutio.
1

D. ad vitrum fuscum.
S. : Külsőleg. Ecsetelésre.

Dermatologicum. Antimykoticum. Antiseborrhoicum. (Hajas fejbőrre is
alkalmazható.) Enyhe hámlasztó.

Acidum boricum
(Add. bor.)
Rp. Acidi borici
grammata triginta (g 30,0)

1,80 Ft
{

D. ad sacculum.
S.: Külsőleg. I liter forró vízben oldani.
Kihűlés után használandó.
Enyhe antisepticum. Adstringens.
74

Bismuthum subgallicum
(Bistn. subgall.)
Rp. Bismuthi subgallici
grammata quinque (g 5,0)

3,60 Ft

D. ad scatuIam.
S. : Sebhintőpor.
Dermatologicum. (Sebszárító, granulációt elősegítő stb.)

Farina lini
(Farin. lini)
Rp. Lini placentae farinae grosse
pulveratae
grammata centum (g 100,0j

, —,90 Ft

D. S. : Külsőleg. Lenmagliszt.
K ataplazma.
Megjegyzés :
A lenmaglisztet vászonzacskóba lesszük és vagy szárazon felmelegítve
használjuk, vagy forró vízben áztatva, a felesleges vizet kinyomva
melegen alkalmazzuk.
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Kálium permanganicum
(Kai. permang.)
Rp. Kalii permanganici
(Kalii hypermanganici crystallisáti)
grammata quinque (g 5,0)

—,50 Ft

D. ad scatulam.
S.: Külsőleg. Néhány szemet 1—2 deci vízben oldva, öblítésre,
borogatásra.
Desinficiens. Adstringens. Desodorans. Oxidáló szer.

Pulvis boropermanganicus
(Pulv. boropermang.)
— Mintegy 30 g —
Rp. Kalii permanganici
(Kalii hypermanganici)
centigrammata viginti quinque (g 0,25)

03
1,80
1,83 Ft

Acidi borici
grammata triginta (g 30,0)
M. D. ,ad scatulam,
S. : Külsőleg. 1 liter előzetesen felforralt meleg vízben oldva kihűlés
után használandó.
Desinficiens. (HóIyagöbIítésre stb.)
Rendeléskor készítendő

Pulvis contra sudorem
(Pulv. contra sudor.)
IOO g Rp. Acidi salicylici
grammata tria (g 3,00)
Acidi borici
Aluminis '
aa grammata decem (g 10,0)
H’examethylentetramini
grammata quinque (g 5,0)

66
60
I4
60
79
2,79 Ft

Talci
grammata septuaginta duó (g 72,0)
M. f. pulvis.
D. ad scatulam.
S. : Izzadás elleni hintőpor.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
Az izzadó testrészt meleg vízzel, szappannal naponta 2-szer
mosni, majd gondos letörlés után behinteni. Lábak, illetőleg
izzadása esetén az ujjak közét is be kell hinteni. Lábizzadás
a harisnyát is be kell hinteni felhúzás előtt. Kézizzadás
belülről beporozott kesztyűt vétessünk fel éjjelre.

meg
kezek
esetén
esetén

Lásd: Formaldehydum solutum 56,
Solutio contra sudorem 63, számú vényeket.
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/ ■'

Pulvis sparsorius
(Pulv. spars.)
Rp.

Pulveris
sparsorii
infantum
(Pulveris
asperginis
infantum)
grammata centum (g 100,0)

5,50 Ft

D. ad scatulam.
S.: Gyermekhintőpor.
Dermaiologicum.
• Összetétel:
100 g-ban vari:
1.00 g bismuthum subgallicum
9.0 g magnesium carbonicum hydroxydatum
90.0 g talcum

o
Pulvis sulfaboricus
(Pulv. sulfabor.)
_ 10 g —

Rp. Acidi borici
Sulfanilamidi

x

aa grammata quinque (g 5,0)
M: f. pulvis.
D. ad scatulam.
S. : Sebhintőpor.
Dermatologicum. Antisepticum.
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,

30
5,50
5,80 Ft

Suppositorium haemorrhoidale analgeticum
(Supp. haemorrhoid. analget.)
Rp. Tetracaini hydrochlorici
(Pantocaini)
centigramma unum (g 0,01)
Ephedrini hydrochlorici
centigrammata duó (g 0,02)
Mentholi
Resorcini
aa centigramma unum (g 0,01)
Balsami peruviani
centigrammata tria (g 0,03)
Acidi borici
centigrammata decem (g 0,10)
Bismuthi subgallici
centigrammata viginti (g 0,20)
Butyri cacao
gramma unum (g 1,00)*

2,10
1,32
16
4
9
4
86
1,62
* 6,23 Ft

M. f. suppositorium.
Dentur tales doses No sex (VI).
D. ad scatulam.
S. : Naponta legfeljebb 2 kúpot alkalmazni.
Antihaemorrhoidalis adstringens. Analgeticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
A tetracainum hydrochloricum nem esik a kábítószer-rendelet
hatálya alá.
(A tetracainum hydrochloricum adagja peroralisan és kúpban 0,005—0,02 g! pro dosl,
0,01—0,05 gl! pro die.)

* A kakaóvaj mennyisége a fennálló rendelkezéseknek, valamint a gyószertár
kúpgépének megfelelően kevesebb vagy több is lehet.

Pasta Lassari
(Pást. Lassan)
Rp. Pastae zinci oxydati salicylatae
(Pastae zinci salicylatae)
grammata triginta (g 30,0)

*

3,30 Ft

D. S. : Lassar-pasta.
Dermatologicum. (Szárító, stb. dermatitis, ekcema,viszketés stb. esetén.)
Összetétel:
100 g Pasta Lassari-ban van :
2.00 g acidum salicylicum
25.0 g amylu'm tritici
25.0 g zincum oxydatum
48.0 g vaselinum flavum

©
Pasta zinci oxydati
(Pást. zinc. oxyd.)
Rp. Pastae zinci oxydati
(Pastae zinci)
grammata triginta (g 30,0)
D. S.: Cink-paszta.
Dermatologicum. (Szárító.)
Összetétel:
100 g készítményben van :
25.0 g amylum tritici
25.0 g zincum oxydatum
50.0 g vaselinum flavum.
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3,00 Ft

Unguentum ad congelationem
(Ung. ad congelat.)
—- Mintegy 30 g —
Rp. Kalii jodati
grammata duó et centigrammata viginti
(g 2,20)
Aquae destillatae
grammata quinque (g 5,0)
Plumbi acetici basici soluti
grammata octo (g 8,0)

90
02
51
72
17
2,32 Ft

Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
grammata decem (g 10,0)
Vaselini flavi
grammata quinque (g 5,0)
M. f. unguentum.
D. S.: Fagykenőcs.
Dermatologicum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
Mintegy 10% plumbum jodatumot tartalmaz.
A beteg % percenként váltogatott meleg-hideg láb-, illetőleg kézfürdőket vesz, összesen mintegy 10 percen át. Letörlés után a fagy
csomókat a kenőccsel késhátvastagon bekeni és bedörzsöli. Kötés
helyett harisnyát, illetőleg kesztyűt húzzon fel. A kezelést.több napon
át naponta 1-szer, esetleg 2-szer meg kell ismételni.
Készítés:
A káliumjodidot az előírt mennyiségű desztillált vízben oldjuk, majd
részletekben, folytonos kevergetés közben hozzáadjuk a bázisos
ólomacetát-oldatot. A csapadékos folyadékot a gyapjúzsírral kenőccsé
keverjük, végül hozzáelegyítjük a vazelint.
Lásd-. Linimentum ad pernionem 58,,
Unguentum ad pernionem 83,,
Unguentum contra pernionem 88. számú vényeket.
6

Szabványos vényminták (ibí
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9
Unguentum ad granulationem
(Ung. ad granul.)
- 100 g ítp. Bolus aíbae
(Bolus albae sterilis)
grammata quinque (g 5,0)
Zinci oxydati
, grammata triginta (g 30,0)
Ölei jecoris aselli
(Ölei jecoris Morrhuae)
grammata quindecim (g 15,0)
Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
Vaselini flavi
aa grammata viginti quinque (g 25,0)

M. f. unguentum.
D. S.: Kenőcs.
Dermatologicum.
Rendeléskor készítendő'

73
1,20
1,10

1,80
83
5,66 Ft

Unguentum ad manum
(Ung. ad manum)
—• Mintegy 50 g —
Rp. Cholesterini
centigrammata septuaginta quinque
(g 0,75)
Gerae albae
grammata sex (g 6,0)
Ölei helianthi
grammata viginti octo (g-28,0)

3,00
1,26
1,12
05
5,43 Ft

Aquae destillatae
grammata quindecim (g 15,0)
M. j. unguentum.
D. S. : Kézkenőes.
Dermatologicum.
Készítés:
•
Az előírt mennyiségű viaszt és napraforgó-olajat vízfürdőn össze
olvasztjuk és a megolvasztott alapanyagban kevergetés közijén 'a
koleszterint feloldjuk. A vízfürdőről levett, taf'g meleg kenőcsalapanyaghoz kis részletekben, folytonos kevergetés közben elegyítjük
az előírt' mennyiségű langyos, kb.. 40 C°-os vizet. A kenőcsöt
kihűlésig keverjük.

6*

83

Unguentum ad pernionem
(Ung. ad pernionem)
— Mintegy 20 g —
Rp. Jodi ,
centigrammata viginti (g 0,20)
Kalii jodati
gramma semis (g 0,50)

10
20
02
78

Aquae destillatae
grammata quattuor (g 4,00)

72
1,00

Camphorae
grammata duó (g 2,00)
Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
grammata decem (g ,10,0)
Ammonii
bitumensulfonici

2,82 Ft

(Ammonii
sulfoichthyolici)
grammata quattuor (g 4,00)
M. f unguentum.
D. S.: Fagykenőcs.
Dermatologicum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
*
A beteg y2 percenként váltogatott meleg-hideg láb-, illetőleg kéz
fürdőket vesz, összesen mintegy 10 percen át. Letörlés után a fagy
csomókat a kenőccsel késhátvastagon bekeni és bedörzsöli. Kötés
helyett harisnyát, illetőleg kesztyűt húzzon fel.
A kezelést több egymást követő napon naponta 1-szer, esetleg
2-szer meg kell ismételni.

Lásd: Linimentum ad pernionem 53.',
Unguentum ad congelationem 80.,
Unguentum contra pernionem 88. számú vényeket.
84.

Unguentum aluminii acetici
(Ung. alum. acet.)
— 50 g —
Rp. Aluminii acetici tartarici soluti
Aquae destillatae
aa grammata quinque (g 5,0)
Adipis lanae

31
02
72
99

(Adipis lanae anhydrici)
grammata decem (g 10,0)

2,04 Ft

Vaselini flavi
grammata triginta (g 30,0)
M. f. unguentum.
D. S.: Hűsítő kenőcs.
Dermatologicum. Adstringens.
pruritus stb. esetén.)

Antiphlogisticum.

(Dermatitis,

ekcema,

Készítés:
Az előírt mennyiségű kenőcsanyagokat vízfürdőn megolvasztjuk.
A vízfürdőről levett, még meleg kenőcsalapanyaghoz kis részletek
ben, folytonos kevergetés közben elegyítjük a vízzel felhígított
alumínium-acetát-tartarát-oldatot. A kenőcsöt kihűlésig keverjük.

Unguentum anaestheticum
(Ung. anaesth.)
— 10 g —
Rp. Norcaini
(Aethylii aminobenzoici)

80
29

gramma unum (g 1,00)

15

Adipis lanae hydrosi
Vaselini flavi
aa grammata quattuor
et semis (g 4,5)

1,24 Ft

M. f. ungyentum.
D. S.: Érzéstelenítő kenőcs.
Dermatologicum. Atiaestheticum. (Indikációját lásd a 86. vénynél.)
Megjegyzés:
Allergiás bőrgyulládás fellépése esetén használatát abba kell hagyni,

Lásd még: Unguentum contra dolorem !!6,,
Unguentum contra pruriginem 89.,
Unguentum haemorrhoidale 9k számú vényt.

Unguentum contra dolorem
(Ung. contra dolor.)
— Mintegy 10 g —
Rp. Mentholi
centigrammata quinque (g 0,05)
Tetracaini hydrochlorici
(Pantocaini)
centigrammata decem (g 0,10)
Ephedrini hydrochlorici
centigrammata viginti (g 0,20)
Paraffini liquidi
gramma műm (g 1,00)
Unguenti aluminii acetici tartarici
grammata novem (g 9,0)

14
3,50
2,20

4
37
6,25 Ft

M. f. unguentum.
D\ S. : Érzéstelenítő kenőcs.
Dermatologicum. Anaestheticum., (Fájdalom és viszketés csillapításán!:
fájdalmas emlőbimbó és egyéb berepedés, aranyeres csomó, seb,
égés, napégés, alszár- és egyéb fekély, felfekvés, övsömör, gingivitis,
glossitis, végbél-, vulva viszketés és egyéb viszkető dermatosisok,
fagyás, rovarcsípés stb. esetén.)
A tetrakain felszívódásra legyünk figyelemmel, nagy mennyiség
ben, vagy túl nagy felületen nem alkalmazható. Nyálkahártyán
alkalmazása esetén a nyálkahártyát előzetesen le kell szárítani.
I nap 10—20 g kenőcsnél többet ne használjunk fel.
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Lásd még'. Unguentum anaestheticum 85.,
Unguentum contra pruriginem 89.
Unguentum haemcírrhoidale 91. számú vényt.

Rendeléskor készítendő

Unguentum contra oxyurim
(Ung. contra oxyur.)
— Mintegy 10 g —
02

Rp. Acidi salicylici
Naphtholi (i
aa centigrammata sex (g 0,06)

02
02

Paradichlorbenzoli
centigrammata decem (g 0,10)

36
17

. Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
Vaselini flavi
aa grammata quinque (g 5,0)

-,59 Ft

M‘. f. unguentum.
D. S. : Kenőcs.
Aniihelminticum.

Rendeléskor készítendő
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Unguentum contra pernionem
(Ung. contra pernionem)
— Mintegy, 36 g —
Rp. Mentholi
centigrammata triginta (g 0,30)
Camphoráe
gramma
unum

et

semis

81
59
(g

1,50)

1,00
72

Ammonii bitumensulfonici 66
(Ammonii sulfoichthyolici)
grammata quattuor (g 4,00)

3,78 Ft

Adipis
lanae
(Adipis
lanae
anhydrici)
grammata decem (g 10,0)
Vaselini
flavi
grammata viginti (g 20,0)

M. f. unguentum.
D. S. : Külsőleg. Fagykenőcs.
Dermatologicum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
A beteg % percenként váltogatott meleg-hideg láb-, illetőleg
fürdőket vesz, összesen mintegy 10 percen át. Letörlés után a
csomókat e kenőccsel késhátvastagon bekeni és bedörzsöli.
helyett harisnyát, illetőleg kesztyűt húzzon fel. A kezelést több
mást követő napon naponta 1-szer, esetleg 2-szer meg kell ismételni.

Lásd: Linimentum ad pernionem 58.,
Unguentum ad congelationem 80.,
Unguentum ad pernionem 83. számú vényeket.

kéz
fagy
Kötés
egy

Unguentum contra pruriginem
(Ung. contra. prurig.)
— Mintegy 20 g —
Rp. Phenoli liquefacti
(A cidi carbolici liquefacti)
centigrammata decem (g 0,10)*
Vaselini cholesterinati
grammata viginti (g 20,0)

02
2,72
2,74~Ft

M. f unguentum.
D. S. : Viszketés elleni kenőcs.
Dermatologicum. Fenol-felszívódásra legyünk figyelemmel!
Lásd még : Unguentum anaestheticum 85.,
Unguentum contra dolorem 86.,
Unguentum haemorrhoidale 91. számú vényt.
Rendeléskor készítendő

Unguentum contra scabiem
(Ung. contra scab. c.
— 100 g —
Rp. Kalii carbonici
grammata decem (g 10,0)
Sulfuris praecipitati
grammata viginti (g 20,0)

cum zinco oxydato
zinc. oxyd.)
90
3,60
72
03

Adipis lanae

5,45

(Adipis lanae anhydrici)
Aquae destillatae
aa grammata decem (g 10,0)
Unguenti zinci oxydati
grammata quinquaginta (g 50,0)

10,70 Ft

0,10 g = IV normálcsepp.
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M. f unguentum.
D. S.: Kenőcs.
Dermatologicum. Antiparasiticum.
Alkalmazás:
\
Egymást követő 3 napon naponta 1-szer, lefekvés előtt a testet álltól
a lábujjak - hegyéig bekenjük, alaposan bedörzsöljük. A 4. napon
. meleg szappanos vízben a kenőcsöt jól lemosni, csak ekkor történjék
a fehérnemű — ágynemű •— cserélése, kifőzése. A felsőruhát belüíről
ki kell vasalni. Együttlakó scabiesesek kezelését a reinfekció el
kerülése érdekében egyidejűleg célszerű elvégezni.
4 évesnél idősebb gyermekeknek, valamint érzékeny bőrű felnőtteknek
5% kálium carbonicum és 10% sulfur praecipitaíum tartalmú
kenőcs rendelése célszerű.
4 évesnél fiatalabb gyermekeknek 2,5% tartalmú kálium carbonicum
és 5% sulfur praecipitaíum tartalmú kenőcs rendelhető.
Készítés:
10,0g káliumkarbonátot (kálium carbonicum) tágasabb mozsárban
10.0 g meleg vízben (aqua destillata) oldunk. A folyadékhoz rész
letekben
20.0 g lecsapott ként (sulfur praecipitaíum) keverünk és gondosan
egynemű péppé dörzsöljük. Ezután a pépet
10.0 g gyapjúzsírrál (adeps lanae) eldörzsöljük, majd apránként
hozzáadott
50.0 g cink-kenőccsel (unguentum zinci oxydati) egynemű kenőccsé
keverjük.
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o
Unguentum haemorrhoidale
(Ung. haemorrhoid.)
— Mintegy 15 g —

Rp. Norcaini
(Aethylii aminobenzoici)
gramma unum et semis (g 1,50)

1,20
8,25
41

Ephedrini hydrochlorici
centigrammata septuaginta' quinque
(g 0,75)

1,08
40
___ 18 ' /

Mentholi
centigrammata quindecim (g 0,15)
Bismuthi subgallici
gramma unum et semis (g 1,50)

11,52 Ft

Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
Vaselini flavi
aa grammata quinque et semis (g 5,5)
M. f. unguentum.
D. S. : Külsőleg. Kenőcs.
Anaestheticum. Adstringens.
Alegjegyzés:
Amennyiben a norkain esetleg
alkalmazását abba kell hagyni.

•*
allergiás

bőrgyulladást

okozna,

Lásd: Unguentum anaestheticum 85.,
Unguentum contra dolorem 86.,
Unguentum contra pruriginem 89. számú vényt.
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Unguentum hydrargyri sulfurati
(Ung. hydrarg. sulfur.)
— Mintegy 50 g - ■
Rp. Hydrargyri sulfurati rubri
centigrammata viginti quinque (g 0,25y
Sulfuris praecipitati
grammata duó et semis (g 2,50)
Vaselini flavi
grammata quadraginta septem (g 47,0)

09
45
1,55
2,09 Ft

M. f. unguentum.
D. S.: Külsőleg.
/
Dermatologicum. Antimykoticum. Antiseborrhoicum. («Cinóber-kérfes ke
nőcs.»)
Hajas fejbőrre vaseIinum fIavum helyett adeps suilIus-szal (magisztrálisan) rendelése célszerű.
A hajas fejbőr seborrhoeája esetén az egész hajas fejbőrt — válasz
tékokat csinálva — 5 egymásutáni este bedörzsölni. A 6, napon
szappanos, meleg vizes lemosás. A 7—8. napon szünet. Ezt a kúrát
egymásután 3-szor keII így megismételni.

Unguentum jecoris
(Ung. jecor.)
— 50 g —
Rp. Ölei jecoris aselli
(Ölei jecoris Morrhuae)
grammata decem (g 10,0)
Unguenti zinci oxydati
grammata quadraginta (g 40,0)
M. f. unguentum.
D. S.: Kenőcs.
Dermatologicum (ad granulationem).
\ '•
Rendeléskor készítendő

73
4,36
5,09 Ft

o
Unguentum Mikulitz
(Ung. Mikulitz)
- 20 g Rp. Argenti nitrici
Aquae destillatae

50

aa centigrammata viginti (g 0,20)

Balsami peruviani
grammata duó (g\2,00)

Unguenti

zinci

02
1,04
1,92
3,48~Ft

oxydati

grammata septimdecim et
centigrammata sexaginta (g 17,6)

M.f unguentum.
D. S.: Sebkenőcs.
Dermatologicum. (Sarjadzást elősegítő, desinficiens, rosszul gyógyuló
gennyes sebek esetén.)
Készítés:
Gondosan kitisztított üveg vagy porcelánmozsárban
0,20 g ezüstnitrátot (argentum nitricum)
0,20 g meleg vízben (aqua destillata) dörzsöléssel oldunk.
Az oldathoz részletekben melegítéssel meglágyított
17,6 g cinkkenőcsöt (unguentum zinci oxydati), majd
2,00 g peru-baIzsamot (balsamum peruvianum) keverünk.

*
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Unguentum neonatorum
(Ung. neonaí.)
— 100 gRp. Acidi borici
■ Talci
Zinci oxydati
aa grammata sex (g 6,0)
Ölei jecoris aselli
(Ölei jecoris Morrhuae)
grammata decem (g 10,0)
Aluminii acetici tartarici soluti
Aquae destillatae
aa grammata quinque (g 5,0)
Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
Ölei helianthi
aa grammata triginta unttm (g 31,0)

36
07
24
73
3I
02
2,23
1,24
5,20 Ft

M. f. unguentum.
D. S. : Gyermekkenőcs.
Dermatologicum.
Készítés:
6.0 g bórsav-port (V) (acidum boricum pulvis),
6.0 g talkumot (V) (talcum) és
6,0'g
cinkoxidot
(VI)
(zincum
oxydatum)
porcelánmozsárban
összekeverünk és
10.0 g csukamáj-olajjal (olcum jecoris aselli) péppé keverünk. Ezután
31.0 g gyapjúzsírt (adeps lanae) és
31.0 g napraforgó-olajat (oleum helianthi) vízfürdőn a gyapjúzsír
megolvadásáig melegítünk és langyosan az előbbi péphez keverjük.
Végül
5.0
g aluminium-acetát-tartarát-oldat (alumínium aceticum tartaricum solutum) és
5.0 .^ víz (aqua destillata) elegyét keverjük részletekben a kenőcs
höz, majd kihűlésig keverjük.
Rendeléskor készítendő

©
Unguentum sapostearini
(Ung. sapostearin.)
— 50 g —

Rp. Ölei ricini
gramma unum et semis (g 1,50)

Glycerini
Stearini

15
63
53
04

aa grammata septem et semis (g 7,5)

10

Kalii carbonici

08

centigrammata quadraginta (g 0,40)

1,53 Ft

Aquae destillatae
ad grammata quinquaginia (g 50,0)

Ölei lavandulae
guttas duas (II)

M. f. unguentum.
D. S. : Stearin kenőcs.
Dermatologicum.
Készítés:
7.5 g stearint (stearinum) tágasabb edényben
30.0 g desztillált vízzel (aqua destillata) megolvasztunk,
majd a forró elegyhez
7.5 g glicerint (glycerinum) és
1,50 g ricinus-olajat (oleum ricini) öntünk. Ezután
0,40 g káliumkarbonát (kálium carbonicum)'
3.00 g vízzel (aqua destillata) készült oldatát állandó kevergetés
közben apránként a fenti elegyhez csurgatjuk, s az elegyet 10 percig
főzzük. A tűzről levéve kikeverjük, majd ismét felmelegítjük és
ismét kihűlésig keverjük. Végül a kihűlt kenőcsöt hideg desztillált
vízzel 50,0 g-ra kiegészítjük és 2 csepp levendula olajat'(oleum
lavandulae) keverünk hozzá.
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Unguentum sulfamethylthiazoli
(Ung. sulfamethylthiazol.)
-

20 g -

Rp. Sulfamethylthiazoli
(Ultraseptyli)

3,80
59

grammata duó (g 2,00)
Adipis lanae hydrosi
Vaselini flavi

30
4,69 Ft

aa grammata novem (g 9,0)
M. f. unguentum.
D. S.: Sebkenőcs.
Dermatologicum. Desinficiens.

Unguentum zinci oxydati
(Ung. zinc. oxyd.)
Rp. Unguenti zinci oxydati
grammata triginta (g 30,0)
D. S.: Cink-kenőcs.

I

Dermatologicum. (Nyugtató, szárító, fedő kenőcs.)
Összetétel:
100 g-ban van :
5.0 g zincum oxydatum
5.0 g cera flava
20.0 g adeps lanae
70.0 g vaselinum fíavum.
96

3,27 Ft

/
j

Vaselinum acidi borici
(Vaséi. add., bor.)
Rp. Vaselini acidi borici*
(Vaselini cum acido borico)
grammata triginta (g 30,0)

9
94
1,03 Ft

D. S. : Sárga bórvazeíin.
Dermatologicum. Enyhe antisepticum.
Összetétel:
100 g-ban van :
5,0 g acidum boricum
95,0 g vaselinum flavum.

'

Vaselinum boricum salicylatum
(Vaséi. bor. salic.)
— Mintegy 30 g —Rp. Acidi salicylici
centigrammata sexaginta (g 0,60)
Acidi borici
gramma unum et semis (g 1,50)
Vaselini flavi
grammata viginti et octo (g 28,0)

13
09
92
1^14 Ft

M. f. unguentum.
S. : Kenőcs.
Dermatologicum. (Impetigo, pyoderma stb. ellen.)

* Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig'3%-os adandó és taksálandó.
7

Szabványos vényminták (18)
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Lásd még'. Solutio LugoIi 15G. sz. vényt és az nAdslringenlia, Antiphlogistica, Gargarismata» cínm fejezetet.

Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.

az

alább

felsorolt

lőtzs-

Az

alábbiak normaIiter — tehát «riosim» megjelöléssé I — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabáiyok szerint
történik.
*Hemorid supp.
*Ahislan tabl.
*Hemorid ung.
*Ahol créme
Higanykenőt:s fehér 5%
*AzuIenol kenőcs
Hydrargyri bichlorati —
Burofix tabl.
suhlimat pastilla
Carotamin kenőcs
Chartá sinapisaia
Hydrargyrum oxycyanatum
Collemplastrum diachylon
tabl.
Hyperol tab!.
Coll emplastrum hydrargyri
20%
Jód ampulla 3%
Kámfor tabl.
Collemplastrum salicylatum
40%
***Magnoslertn ling.
*Mycosid pulv.
Cupritox sol.
*Mycosid sol.
DertnafoTtne sebhintőpor
Neogranormon ung.
Dermasept kenőcs
Neomagnol tabl.
**Devégan tabl.
*Novascabin linimentum
*Dicaptol inj.
Qpodeldok
Emplastrum diachylon
(Liniment.
saponat.
Emplastrum hydrargyri
camphor.)
Emplastrum minii adustwn
Penicillin kenőcs
Emplastrum saponatnm
***Peremin sol.
Emplastrum saponatum
Peremin ung.
salicylatum

*P. M. S. sebhintőpor
Polytricin tabl.
*Posterisan kúp
*Posterisan ung.
*Ryfen sol, aqu. conc.
*Ryfen tinetnra
Sebum salicylatum rudacska
Sepso tinctura
Sub!i»iat pastilla
*Sudeol sol.
* Thiosept kenőcs
Trombogen inj.
*Ulccrosan zinkenyvpólva
Ultraseptyl urea sebhintő
por
Unguentum zinci oxydati
Vaselinmn cum addo borico
Vaséiinum cum zinco
oxydaio
Vaselinum flavum
Zenon sebken öcs
Zink kenőcs fehér
Zinkvaselin sárga 5%

A
megjelölés
nélküli
gyógyszerkészítmények
a
társadalombiztosítás
terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
** A társadalombiztosítás terhére csak trii h mionas okolta fluor esetében
rendelhető szabadon.
*** A szakrendelések a pro atnbuiantia szerekre meghatározott módon szerez
hetik be.

pr
i

,
DIURET I CA,
U R O D E S IN FICIENT IA INTERNA

Pulvis theobromini natrii salicylici
(Pulv. theobr.nalr. salic.)
llp. Theobromini natrii salicylici
gramma semis (g 0,50)

9 ,05 Ft

Dentur tales doses No decem (X)
ad chartas ceratas.
S. : Naponta 3-szor 1 port étkezés után bevenni.
Diwtiicum.

Pulvis ureae purae
(Pulv. ureae pur.)
Rp. Carbamidi
grammata viginti (g 20,0)

10,00 Ft

Dentur tales doses No decem (X) in
sacculo.
S. : Naponta 3—4-szer 1 port folyadékban oldva bevenni.
Diureticum.
Megjegyzés:
Keserű íze miatt rumos teában, vagy citromlében, vagy
ben oldva ajánlatos a bevétele. (Nitrogen-retentio esetén ne adjuk!)

szódavíz
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Species diuretica
(Spec. diuret.)
Rp. Spéciéi diureticae
grammata quinquaginla (g 50,0)

15,50 Ft

D. ad sacculum.
S. : 1 .evőkanálnyi teakeveréket I csésze forró vízzel leönteni, majd
gyakori kevergetés közben y2 óráig hűlni hagyni és kihűlés
után szűrve I nap alatt részletekben elfogyasztani.

Diureticum.
Összetétele:
100 g teakeverékben van (az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerint)
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
25.0

g scilla siccata
g sennae folium
g juniperi fructus
g equiseti herba,
g ononidis radix
g graminis rhizoma
g leonuri lanati herba

1 tetézett evőkanálnyi teakeverék súlya : mintegy 3 5 g

Species uvae ursi composita
(Spec. uvae ursi comp.)
75 g Rp. Uvae ursi folii
grammata viginti quinque (g 25,0)
Herniariae herbae
grammata quiritjuaginta (g 50,0)
100

75
2,30
3,05 Ft

Ál, D. ad sacculum.
S. : I evőkanálnyi teakeveréket J csésze forró vízzel leönteni, majd
gyakori kevergetés közben % óráig hűlni hagyni és kihűlés
titán, szűrve egyszerre elfogyasztom. Napi 3 csészényi fogyaszt
ható.
f
Urodesinficiens. Diureticum.
Megjegyzés:
1 tetézett evőkanálnyi teakeverék mintegy 4—-6 g

•
Lásd még az alábbi vényeket is:
Pulvis digitheobrominus
Suppositorium digitheobrominum 27.

25.,

Tájékoztató, megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel -— nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
*Acitetramin tabl.
*Bismocillin inj.
Coerulamin drag. tabl.
Deseptyl tabl.
Diaphyllin venosum inj.
* Diciphyllin supp.
* Diaphyllin tabl.
Enterosolvens ammonium
chloratum drag,
Enterosolvens theobrominum
nátrium salicylicum drag.

Elopurin tabl.
Hexarnethylentetr amin inj.
Hexarnethylentetramin tabl*
Jíovurit inj.
JVovunt supp.
* Penicillin inj.
* Penicillin retard inj.
Phenylum salicylicum tabl.
*Promptcillin inj.
*Rutophyllin tabl.
*Streptornycin inj.

*Supracillin inj.
Theobrominum nátrium
salicylicum tabl.
*Threomycin drag.
Thyreoidea drag. tabl.
Ultraseptyl inj.
Ultraseptyl tabl.
Urocarmin tabl.
Urofort tabl.
Vestin drag.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.

IoI

LAXANTIA, PURGATIVA

Emulsio paraffini aromatica
(Emuls. paraff. aromat.)
—• Mintegy 200 g —
Rp. Agar-agar
gramma unum et semis (g 1,50)
Phenolphthaleini
grammata duó (g 2,00)
Tragacanthae
gramma unum (g 1,00)
Gummi arabici

1,20
1,88
83
25
4,30
27
07

grammata quinque (g 5,0).

8,80 Ft

Paraffini liquidi
grammata centum (g 100,0)
Aquae destillatae
grammata nonaginta et semis (g 90,5)
Ölei citri
guttas trés (Hl)
M. f. emulsio.
D. S. : Naponta 1—-3 evőkanálnyit bevenni. Használat előtt
felrázandó.
Laxans.
Készítés :
I,50
g felaprított ágárt 20 g desztillált vízzel előbb kb. 1/4 órán
át
duzzasztunk,
majd
vízfürdőn
addig
melegítünk,
míg
meg
kocsonyásodik. 2 g fenolftaleinporból (V), 50 g folyékony páráimból,
5
g arabmézga-porral (VI), 1 g tragantmézga-porral (VI) és kb.
10 g vízzel emulziót készítünk. Az emulziót az ágár-kocsonyával
és 50 g folyékony parafinnal elkeverjük, majd kevergetés közben
kis részletekben vízzel 200 g-ra kiegészítjük. Végül 3 csepp citrom
olajjal (oleum citri) összerázzuk.
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0
Paraffinum liquidum aromaticum
(Paraff. liqu. aromat.)
— Mintegy 200 g —
Rp. Paraffini liquidi
grammata ducenta (g

8,60
200,0) 12

Ölei
citri
guttas quinque (V)

8,72

Ft

M. /). S. : Naponta !—3 evőkanálnyit bevenni. Használat előtt
felrázandó.
Laxans.

Nátrium sulfuricum
(Natr. sulf.)
Rp. Natrii sulfurici crystallisatí
grammata centum (g 100,0)

' 2,80 Ft

D. ad sacculum ceratum.
S. : Hashajtó. I—2 kávéskanálnyit 2 deci langyos vízben oldva
éhgyomorra elfogyasztani. Száraz helyen tartandó.
Laxans. («Glaubersó».)
Megjegyzés
i késhegynyi Glaubersó súlya : mintegy 1,5 g
1 tetézett kávéskanálnyi súlya: mintegy 4—6 g
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Pulvis purgativus
(Pulv. purgat.)
— -30 g Rp. Phenolphthaleini
grammata quattuor (g 4,00)

Pulveris sennae compositi*

3,76
2,86
6.62 Ft

(Pulveris liquiritiae compositi)
grammata viginti sex (g 26,0)
M. f. pulvis.
D. ad sacculym ceratum.
S.: Hashajtó. Késhegyenként kevés vízzel bevenni.
Laxans.
Megjegyzés :
Összetétel:
100 g pulvis sennae compositus-ban van'.
10.0
20.0
20.0
49.0
1.00

g sulfur pulveratum lotum,
g liquiritiae radicis pulvis,
g sennae folii pulvis,
g saccharosum (saccharum album),
g oleum foeniculi.

1 késhegynyi készítmény súlya: mintegy 2 g
1 csapott kávéskanálnyi súlya: mintegy 3—4g

* Szenna hiánya esetén a gyógyszerész pulvis frangulat compositus-szul helyet
tesítheti. Ezt a körülményt a gyógyszerész a vényen köteles feltüntetni.
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<0
Pulvis purgativus cum belladonna
(Pulv. purgat. c. bellad.)
—

Mintegy 30 g —

Rp. Extracti belladonnae sicci
centigrammata quindecim (g 0,15)*
Phenolphthaleini

grammata quatluor (g 4,00)

54
3,76
2,86
7,16 Ft

Pulveris sennae compositi**
(Pulveris liquiritae compositi)

grammata viginti sex (g 26,0)
M. f. pulvis.
D. ad sacculum ceratum.
S. : Hashajtó. Késhegyenként kevés vízzel bevenni. Száraz helyen
tartandó.

*

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépése után a belladonna-kivonat mennyi
sége javítandó: centigrammata triginta (g 0,30)
Ez esetben a kivonatnak már csak egyszeres mennyiségét mérjük le.

** Szenna hiánya esetén a gyógyszerész pulvis frangulae compositus-szal helyet
tesítheti, Ezt a körülményt a gyógyszerész a vényen köteles feltüntetni.
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A. calcium bromatum szokásos adagolása gyermekeknek:
0— 1 évesnek 0,10—0,25 g naponta 3-szor
1— 2 évesnek 0,30 g naponta 3-szor
3—12 ^vésnék 0,30—1,0 g naponta 3-szor
Idősebb
gyermeknek
a
fenti
készítményt
gyermekkanalankénti
utasítással
rendelhetjük.
1 gyermekkanálnyi —10 g—készítményben 0,10 g chloralum hydratum és 0,20 g calcium
bromatum van.
Görcsroham esetén gyakrabban, szükség esetén % óránként adható 1 kávéskanálnyi,illetőleg
1 gyermekkanálnyi, túladagolástól így sem kell tartani, mert a beteg ha eleget kapott:
elalszik.
Görcsroham esetén könnyebben beadható és
történő alkalmazása. E célra magistralisan rendeljük:

gyorsabban

vezet

eredményre

a

csőrében

Rp. Chlorali hydrati gramma unum (g 1,00)
Mucilaginis gummi arabici
Aquae destillatae aa grammata triginta (g 30,0)
M, f. solutio.
D. S.: Csecsemőnek egyszerre a felét vagy a negyedrészét vcgbél-bcöntésrc:)

Mixtúra chloralo-bromata
(Aíixt. chloralo-brom.)
Rp. Mixtúráé chloralo-bromatae
grammata centum (g 100,0)

12,50 Ft

D. S.: Felnőtteknek naponta 3-szor 1 kávéskanálnyit vízzel hígítva
bevenni. Hűvös helyen tartandó. Használat előtt felrázandó.
Sedalivum. Hypnoticum.
Megjegyzés :
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
I kávéskanálnyi = mintegy 6,30 g-ban vati:
0,013
g
extractum
stramonii
(az
V.
Magyar
Gyógyszerkönyv
hatálybalépéséig az alkaloida-tartalomra ezzel egyenértékű 0,063 g
extractum hyoscyami siccum),
0,63 g chloralum hydratum és
0,63 g kálium bromatum.
(A készítmény maximális adagja: 15,0 g! pro dosi, 30,0 gü pro die.)
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Összetétel:
100 g mixtúra chloralo-bromataban van:

'•

0,20 g extractum stramonii (az V. Magyar Gyógyszerkönyv
hatálybalépéséig 1,00 g extractum hyoscyami siccum)
10.0 g chloralum hydratum
10.0 g kálium bromatuin
30.0 g aqua menthae piperitac
2.00 g extractum liquiritiae spissum
47,6 g sirupus aurantii (az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatályba
lépéséig 46,8)
0,20 g tinctura aromatica.

Mixtúra sedativa
(Mixt. sedat.)
—

200 g —

Rp. Tincturae valerianae spirituosae
grammata quinque (g 5,0)
Natrii bromati
grammata decem (g 10,0)
Aquae destillatae
grammata octoginta quinque (g 85,0)

38
1,20

26

6,00
7784 Ft

Sirupi hypophosphorosi compositi
grammata centum (g 100,0)
M. f. solutio.
ü. S. : Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni. Hűvös
helyen tartandó, használat előtt felrázandó.
Sedativum.
Készítés:
10.0 g nátriumbromidot (nátrium bromatum)
85.0 g vízben (aqua destillata) oldunk, majd
100,0 g hipofoszfit-szirupot (sirupus hypophosphorosus compositus) és
5,0 g szeszes valeriána-tinkturát (tinctura valerianae spirituosa)
elegyítünk hozzá.

Rendeléskor készítendő
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<£>
Solutio bromida
(Sol. bromida)
— 300 g —

1,20

Rp. Kalii bromati
Natrii bromati
aa grammata quindecim (g 15,0)

Aquae destillatae
grammata ducenta et sepluaginia (g 270,0)
M. f. solutio.
D. S. : Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Sedativum.
Megjegyzés:
1 evőkanálnyi — 15 g — oldatban
0,75 g kálium bromatum és
0,75 g nátrium bromatum van.

110

1,80
81
3,81

Solutio bromida cum coffeino
(Sol. bromid. c. coff.)
— 200 g —
Rp. Coffcini natrii benzoici
grammata duó (g 2,00)

Kalii bromati
Extracti liquiritiae fluidi*
aa grammata decem (g 10,0)
Aquac destillatae
grammata centum et septuaginta octo (g 178,0)

2,80
80
1,30
02
53
5,45 Ft

M. f. solutio.
1). S.\ Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Sedativum. (Motoros és psychikus zavarok esetén.)
Megjegyzés:
1 evőkanálnyi — 15 g — oldatban mintegy
0,15 g coffeinum nátrium benzoicum és
0,77 g kálium bromatum van.

♦ A7. V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépésig az extractum liquiritiae
fluidum extractum liquiritiae depuralum aquosurn subspissum és aqua destillata
egyenlő mennyiségével készítendő.

Solutio paraldehydi composita
(Sol. parald. comp.)
—

200 g —

Rp. Kalii bromati
grammaia septem (g 7,0)
Paraldehydi
Sirupi liquiritiae
aa grammata decem (g 10,0)
Aquae destillatae
grammata centum et septuaginta tria
(g 173,0)

M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S.: Naponta 3-szor I evőkanálnyit étkezés után, vízzel keverve
bevenni. Használat előtt felrázandó.
Sedativum. Hypnoticum.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
I evőkanálnyi oldatban mintegy 0,54 g kálium bromatum és
0,77 g paraldehydum van.
(A paraldehydum maximális adagja: 5,0 g! pro dosi, 10,0 gü
pro die.)
Készítés.
7.0 g káliumbromidot (kálium bromatum)
173.0 g vízben (aqua destillata) oldunk, majd
10.0 g édesgyökér-szirupot (sirupus liquiritiae) adunk hozzá, végül
az oldatot összerázással
10.0 g paraldehiddel (paraldehydum) elegyítjük.
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56

1,00 80
52
2,8« Ft

Solutio sedativa fortis
(Sol. sedat. fórt.)
— Mintegy 300 g —
Rp. Codeini hydrochlorici
centigrammata quindecim (g 0,15)
Phenobarbituralnatrii
(Natrii phenylaethylbarbitu^ici)
gramma unum (g 1,00)
Kalii bromati
Natrii bromati
aa grammata septem et semis (g 7,5)
Aquae destillatae
grammata ducenta et octoginta quattuor
(g 284,0)

2,25
2,80
60
90
85
7,40 Ft

M. f. solutio.
D. S.: Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Használat előtt felrázandó.
Erős sedativum. (Motoros és psychikus zavarok esetén.)
Megjegyzés:

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
1 evőkanálnyi — 15 g — oldatban mintegy
0,007 g codeinum hydrochloricum,
0,05 g phenobarbituralnatrium és
0,75 g brómsó van.
Készítés:
0,15 g sósavas kodeint (codeinum hydrochloricum) kis hengerpohárban
10.0 g vízben (aqua destillata) oldunk.
1.00 g fenobarbitur41nátriumot (phenobarbituralnatrium),
7.5 g nátriumbromidot (nátrium bromatum) és
7.5 g kálíumbromidot (kálium bromatum)
270.0 g vízben (aqua destillata) Oldunk. Ehhez öntjük részletekben
az előzőleg elkészített sósavas-kodein-oldatot, majd a kis hengerpoharat
4.00 g vízzel (aqua destillata) kiöblítjük és a ntosóvizet az oldat
hoz öntjük.
8

Szabványos vényminták 47)
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Tinctura valerianae cum mentholo
(Tinct. valer. c. menthol.)
— Mintegy 20 g ■—
Rp. Mentholi

I,35

gramma semis (g 0,50)
Tincturae valerianae aethereae
grammata viginti (g 20,0)

4,60
5,95 Ft

M. f. solutio.
D. S.: Naponta 3-szor 25—30 cseppet kevés vízzel keverve be
venni.
Hűvös helyen tartandó.
Sedalivum.
Megjegyzés: ■
I g készítmény mintegy 60 normálcsepp.

Pilula valerianae composita
(Pil. valer. comp.)
Rp. Phenobarbiturali
(Acidi phenylaethylbarbiturici)
gramma unum (g 1,00)

2,70
8,00
09

Extracti valerianae sicci
grammata quinque (g 5,0)

69
26

Pulveris liquiritiae et faecis
praeparatae spissae
qu. s. ut fiant pilulae
JVo quinquaginta (L)

11,74 Ft
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S.: Naponta 3-szor 1—2 szemet bevenni.
Sedfltivum.
Megjegyzés:
1 pilulában van:
0,02 g phenobarbituralum
0,10 g extractum valerianae siccum.
Tabletta alakban is elkészíthető.
*

Lásd még : Solutio kalii jodati 36., Solutio kalii jodati composita 37.
Tinctura beIIadonnae cum valeriana 40. számú vényt és az «Analgetica, Antipyretica, Anaesthaetica» cimű fejezetet.
** *
Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim>> megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
Acidum diaeihylbarbitúricum tabl.
Aktedron inj.
Aktedron tabl.
*Albroman — bromvalerocarbamidum =* carba
midum bromisovalerianicum tabl.
*Aljodan tabl.
Allylbarbamidum tabl.
Amylniirit párna
**Androfort inj. ‘
***Antaethyl tabl.
Barbamid tabl.
*Bellafit tabl.
Belletoval tabl.
Belloid drag. tabl.
Calcimusc inj.
Calcium bromatum 10%
inj.

Calcium chloralum 10%
inj.
Calcium lacticum tabl.
Caldea tabl.
* Cár diazol inj.
Codeinum hydrochloricum
tabl.
Diphtdart—Antisacer tabl.
*Dithescop I. inj. mite
*Dithescop II. inj. forte
Endojodin inj.
* Enterosolvens nátrium jodatum
drag.
Ergam inj.
Ergam sol.
*Etoval tabl.
*Etovaletta tabi.
*Evipan tabl.
*Evipan-natrium inj.
****Glutarec tabl.

Hovaletten drag.
*Hydrocodin inj.
*Hydrocodin sol.
Hydrocodin tabl.
Hypanodin inj.
*Hypanodin supp.
Intrajod inj.
*Intranarcon inj.
Kálium jodatum tabl.
Legatin drag.
* Magnesium sulfuricum
10%—Glucose 20% inj.
* Medivaler sol.
Menotheosan drag.
Morphinum hydrochloricum
2% — Scopolaminum ‘
hydrobromicum 0,05% inj
Mautisan supp. baby
*Nautisan supp. forte
Neupon drag.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
**
A
társadalombiztosítás
terhére
aphrodisiacumként
nem
rendelhető.
*** Csak kórházak vagy kórházak orvosi ellenőrzése alatt álló betegek részére.
*** + Csak gyógyintézetek részére rendelhető.

8*
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*Phanodorm tabl.
*Phanodorm—Calcium tabl.
*Polybé inj.
*Polybé tabl.
Polybrom (Epibrol) tabl.
**Polybrom (Epibrol)
effervescens tabl.
*PtÍmal drag.
*Relaxil inj.
Sacerno tabl.
Seopolaminum hydrobro
micum inj.

Strychnotonin drag.
Stryc/motonin inj.
Strychnotonin B inj.
**Tetracor inj.
*Trimedal drag.
*Urethan tabl.
*Vasobroman tabl.
* Vitamin Bt inj.
* Vitamin B{ tabl.
*Tohistrin masc. drag.
*Yohistrin masc. inj.

Stvtnal inj.
Sevenal tabl.
SevenaUtta tabl.
Sevenalil inj.
*Sevenalil sol.
*Somben tabl.
Strychninum hydro
chloricum inj.
Strychninum nitricum inj.

\

/
A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *>gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
**
A
társadalombiztosítás
terhére
heveny
vérkeringési
elégtelenség
és
collapsus esetén szabadon rendelhető.
*•* A társadalombiztosítás terhére n«n rendelhető.
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O P H T H A LM I C A

Solutio ophthalmica argenti acetici
(Sol. ophíh. argent. acet.)
— Mintegy 10 g —
80

Rp. Argenti acetici
centigrammata decem (g 0,10)

02
03

Kalii nitrici

—785 Ft

centigrammata undecim (g 0,11)
Aquae destillatae
grammata decem (g 10,0)
t

\

M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S.: l°/o-os ezüstacetátos szemcsepp.
Ophthalmicum (tfszülöttek részére).
Készítés.
0,10 g ezüstacetátot (argentum aceticum) és
0,11 g káliumnitrátot (kálium nitricum)
10,0 g frissen kiforralt és lehűtött vízben (aqua destillata) oldunk.
Rendeléskor készítendő
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Solutio ophthalmica atropini
(Sol. ophth. atrop.)
-10 g Rp. Atropini sulfurici
centigrammata decem (g 0,10)

2,50
03
2,53 Ft

Solutionis ophthalmicae isotonicae*
grammata novem et centigrammata nonaginta
(g 9,90)

M. f. solutio.
D. sub signo veneni.
S.: Külsőleg. 1,%-os atropinos szemcsepp.
Ophthalmicum. Mydnaticum.
Megjegyzés: ■
Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos mindenkor írja elő,
Högy melyik szembe és naponta hány cseppet kell alkalmazni.
I cseppben 0,0005 g atropinum sulfuricum van!
(Az atropinum sulfuricum maximális adagja:
I 0,001 g ! pro dosi
0,003 g ! ! pro die.)
Készítés:
0,I0 g kénsavas atropint (atropinum sulfuricum)
9,90 g szemészeti alapoldatban (solutio ophthalmica isotonica)
oldunk.
Solutio ophthalmica isotonica:
MérőIombikban
900 g frissen kiforralt és lehűtött vízben (aqua destillata)
11,56 g bórsavat (acidum boricum),
1,14 g el nem mállott bóraxot (nátrium boricum),
2,20 g nátriumkloridot (nátrium chloratum) és
0,05 g alkilbenzilammoniumkloridot (alkylbenzylammonium chloratum) oldunk és az oldatot frissen kiforralt és lehűtött vízzel (aqua
destillata)
I000 ml-re kiegészítjük és papirosszűrőn szűrjük. Ez a szemészeti
alapoldat lúgmentes üvegben egy hónapig készletben tartható.
Rendeléskor készítendő
* Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig kiforralt és lehűtött desztillált
vízzel (aqua destillata) helyettesíthető.
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f

Solutio ophthalmica pilocarpini
(Sol. ophth. pilocarp.)
— IO g —
Rp. Pilocarpini hydrochlorici
centigrammata decem (g 0,10)
Solutionis ophthalmicae isotonicae*
grammata novem et centigrammata nonagitiía
(g 9,90)

t 2,00

03
2,03 Ft

M, f. solutio.
D. sub signo veneni.
S. : Külsőleg. 1 %-os pilocarpin-szemcsepp.
Myoticum. (Glaucoma elleni szer stb.)
Megjegyzés:

Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos mindenkor írja elő
hogy melyik szembe és naponta hány cseppet kell alkalmazni.
Készítés:

0,10 g sósavas pilokarpint (pilocarpinum hydrochloricum)
9,90 g szemészeti alapoldatban (soíutio ophthalmicaisotonica) oldunk.
Rendeléskor készítendő

*

Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig kiforralt és lehűtött desztillált
vízzel (aqua destillata) helyettesíthető.
A solutio ophthalmica. isotonica készítését lásd: Rp. iái.
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Solutio ophthalmica zinci sulfurici
(Sol. ophth. zinc. sulfunc.)
—
Mintegy 10 g —
Rp. Zinci sulfurici
centigrammata duó et semis (g 0,025)
Methylii paraoxybenzoici
centigramma unum (g 0,01)
Natrii acetici
centigrammata quinque (g 0,05)

02
04
02
02
03
13 Ft

Natrii chlorati
centigrammata sex (g 0,06)
Aquae destillatae
grammata novem et centigrammata
octoginta quinque (g 9,85)
M. f. solutio.
D. S.: Szemcseppek, Naponta 3-szor I cseppet mindkét szembe
cseppenteni.
Ophthálmicum.
Collyrium adstringens luteum rendelése esetén is ezt a készítményt kell
kiadni!

Készítés:
9,85 g frissen kiforralt és még meleg vízben (aqua destillata)
0,01 g metil-p-oxibenzoátot (methylium paraoxybenzoicum), majd
a szobahőmérsékletre lehűtött folyadékban
0,025 g cinkszulfátot (zincum sulfuricum),
0,05 g nátriumacetátot (nátrium aceticum) és
0,06 g nátriumkloridot (nátrium chloratum) oldunk.
Rendeléskor készítendő

I20

Solutio ophthalmica zinci sulfurici
cum adrenalino
(Sol. ophth. zinc. sulfuric. c. adrenal.)
— Mintegy 5 g -—
Rp. Zinci sulfurici
centigramma unum (g 0,01)
Solutionis adrenalini hydrochlorici 0,1%
gramma semis (g 0,50)
Natrii chlorati
centigrammata quattuor (g 0,04)
Aquae destillatae
grammata quinque (g 5,0)

02
24

02
02
-,30 Ft

M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S. : Szemcseppek. Naponta 3-szbr 1 cseppet mindkét szembe
cseppenteni.
Ophthalmicum.

Készítés:
Kristályos cinkszulfátbóI alkalmas arányban, frissen kiforralt és
lehűtött desztillált vízzel oldatot készítünk. Ebből az oldatból 0,0I g
cinkszulfátnak megfelelő mennyiséget Lemérünk és — amennyiben
az 5 g-nál kevesebb — desztillált vízzel erre a mennyiségre hígítjuk.
A folyadékban 0,04 g nátriumkloridot oldunk, majd I2 (normál)
csepp (= 0,50 g) sósavas adrenalin-oldatot elegyítünk az oldathoz.
Alkáliszegény, sötétszínű (sötétbarna vagy sötétzöld) üvegben adjuk ki.
Rendeléskor készítendő
Heveny conjunctivitis esetén jól bevált az Ultraseptyl injectio készítmény szemcseppként
alkalmazása. Magistralisan rendelhető:
Rp. Injectionis Ultraseptyl 1
(viginti per centum, 20%)
milíilitras duas (ml 2,00)
*
Exhibe ex ampulla ad vitro et adde:
Aquae destillatae
grammata duó (g 2,00)
M. D. S.: Külsőleg. Szemcseppek. Naponta 4—5-ször 1—2 cseppet szembe cseppenteni
(Antisepticum, conjunctivitis acuta esetén.)
«
Heveny cunjunctivitis esetén ugyancsak jól bevált:
Polytricin tablettából a beteg 1 darabot oldjon fel 5 g előzetesen felforralt és lehűtött
vízvezetéki vagy kútvízben és ebből az oldatból nappal óránként 5—10 cseppet csepegtes
sen a szemébe. Mindennap friss oldatot kell készíteni.
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Unguentum ophthalmicum flavum
(Ung. ophth. flav.)
10 g Rp. Hydrargyri oxydati flavi
centigrammata decem (g 0,10)

04
33

Unguenti ophthalmici simplicis

M. f. unguentum.
D. S. : Sárga szemkenőcs. Naponta I-szer lapátosvégű üvegpálcával
borsónyit az alsó szemhéj alá helyezni.
Ophthalmicum. (Blepharitis simplex, conjunctivitis-et keratitis
phlyctaenosa stb. esetén.)
Készítés:
0,10 g higanyoxidot (hydrargyrum oxydatum flavum) néhány csepp
folyékony parafinnal (paraffinum Iiquidum) eldörzsölünk, ezután
részletekben hozzáadott egyszerű vízmentes szemkenőccsel (unguen
tum
ophthalmicum
simplex
anhydricum)
egyenletes
kenőccsé
keverjük és
10,0 g-ra kiegészítjük.
iskor készítendő
Unguentum ophthalmicum simplex anhydricum :
4.00 g cetilalkoholt (alcohol cetylicus),
5.0 g gyapjúzsírt (adeps lanae),
22.0 g szilárd parafint (paraffinum solidum) és
69.0 g folyékony parafint (paraffinum Iiquidum) porcelán vagy
zománcos fémtálban, vízfürdőn összeolvasztunk. A kenőcsöt kihűlé
sig keverjük.
Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig az unguentum ophthalmicum simplex anhydricum vaselinum flavummal helyettesíthető.
Ezt a körülményt a gyógyszerész a vényen feltüntetni köteles.
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Lásd még az alábbi vényeket is:
Acidum boricum 69.,
Chamomillae flos 9.,
Farina lini 71.
Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a ■ csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
* Mistan tabl.
Aktoprotin inj.
*Azulenol kenőcs
*Bismocillin inj. .
Bor-zink unguentum
«Ebaga» 5%
Carotamin szemkenőcs
*Detonin sol.
*Dionin ung. «Ebaga»
Noviform ung. «Ebaga»
5%
Moviform-zink ung.
«Ebaga»
*Ophthalmo—Ryfen ung.
*Pantocain tabl.

*Penicillin inj.
*Penicillin—Reianl I. inj.
*Penicillin—Retard II. inj.
PenicilUn szemkenőcs
*Pernovin drag. tabl.
Polytricin tabl.
*Promptcillin inj.
*Rutascorbin tabl.
*Rutin drag. tabl.
*Supracillin inj.
*Tonocholin B inj,
Ultraseptyl inj. 20%
Ultraseptyl tabl.
Unguentum ophthalmicum
album «Ebaga» 1%

Unguentum ophthalmicum
flavum «Ebaga» 1%
Unguentum ophthalmicum
flavum «Ebaga» 2%
Vaselinum cum acido
borico
Vaselinum cum ztnco
oxydato
Vaselinum flavum
* Vitamin A
* Vitamin Bl inj.
* Vitamin B{ tabl.
* Vitamin B2 inj.
*Vitamin B2 tabl,
Zinkkenőcs fehér

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
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P E C T O RA L I A

Decoctum saponariae
(Decocl. sápon.)
— 200 g —
Rp. Decocti saponariae Hungaricae
radicis
e grammatibus quinque (g 5,0)
1. a., p. ad colaturam
grammatum centum et octoginta oclo
(g 188,0) ' 02
Spiritus ammoniati anisati
(Liquoris ammoniae anisati)
grammata duó (g 2,00)
Extracti liquiritiae fluidi*
grammata decem (g 10,0)

23
56
26
1,30
2,37 Ft

M. D. S.: 2 óránként I evőkanálnyit bevenni. Használat előtt
felrázandó. Hűvös helyen tartandó.
Expectorans.
Készítés:
A főzethez elegyítjük a folyékony écjesgyökér-kivonatot, majd
gyenge rázogatás közben részletekben adjuk hozzá az ammóniás,
ánizsos-szeszt.
A szappangyökér-főzetet úgy is készíthetjük, hogy 10 g szappangyökér-tinkturát (tinctura saponariae) I78 g destillált vízzel hígítunk.
A készítésnek ezt a módját a vényen jelezni kell.
Rendeléskor készítendő
* Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig az extractum liquiritiae fluidum
extractum liquiritiae depuratum aquosum subspissum és aqua destillata egyenlő
mennyiségével készítendő.
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Elixirium kalii guajacolsulfonici
' (Elix. kai. guajacolsulfon.)
—

200 g —

Rp. Kalii guajacolsulfonici
(Kalii sulfoguajacolici)
grammata tria (g 3,00)
Spiritus concentrati
grammata decem (g 10,0)
Tincturae thymi*
grammata duodecim (g 12,0)
Sirupi simplicis
grammata viginti octo (g 28,0)
Aquae destillatae
grammata centum et quadraginta septém
(g 147,0)

1,50
94
1,81
1,12
. 44
5,81 Ft

M. f. solutio.
D. S : Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni. Hűvös
helyen tartandó, romlékony.
Expectorans.
Készítés:
3.00 g káiiumguajacol3zulfonátot (kálium guajacolsulfonicum)
147.0 g vízben (aqua destillata) oldunk, majd
10.0 g tömény szeszt (spiritus concentratus),
12.0 g kakukfű-tinkturát (tinctura thymi) és
28.0 g egyszerű szirupot (sirupus simplex)
elegyítünk ■ hozzá.
Rendeléskor készítendő
(A készítmény sirup nélküli törzsoldata készletben tartható.)
* Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig
a tinctura thymit a következő módon készítjük:
50j() g kereskedelmi forgalomban levő extractum thymi-t
10.0 g tömény szesszel és
40.0 g desztillált vízzel hígítjuk.

Elixirium thymi compositum
(Elix. thymi comp.)
Rp. Elixirii thymi compositi
grammata centum et quinquaginta (g 150,0)

11,55 Ft

D. S. : Naponta 3-szor I gyermekkanálnyit étkezés után bevenni.
Hűvös helyen tartandó.
Expectorans.
Megjegyzés :
Gyermekek részére kávéskanalanként rendeljük.
Összetétele:
100 g készítményben van :
1,50 g nátrium bromatum
0,10 g tinctura aromatica
30.0 g tinctura thymi
65,4 g sirupus aurantii
3.00 g aqua destillata

Infusum ipecacuanhae
(Inf. ipec.)
— 200 g —
Rp. Ipecacuanhae radicis
centigrammata triginta (g 0,30)
Acidi hydrochlorici diluti 10 %
(Acidi hydrochlorici diluti)
guttas trés (III)
f. 1. a. infusum ad colaturam
srammatum centum et nonaginta octo
(g 198,0)
Spiritus
ammoniati
anisati
(Liquoris
ammoniae
anisati)
grammata duó (g 2,00)
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27
02

59
26
1,14 Ft

-............... ( "" ' '• ;

jr

M. D. S. : Naponta 3—4-szer 1 evőkanálnyit étkezés után bevenrii.
Hűvös helyen tartandó. Használat előtt felrázandó.
Expectorans.
Megjegyzés :
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást az orvos
a vényen minden esetben tüntesse fel!
Készítés:
0,30 g ipekakuána-gyökeret (IV) (ipecacuanhae radix) porcelán
mozsárban
3 csepp hígított sósavval (acidum hydrochloricum dilutum I0%)
megsavanyított kevés vízzel (acjua destillata) pisztillussal nyomogatva
kb. 5 percig duzzasztjuk, majd a mozsár tartalmát összesen
I98 g vízzel (aqua destillata) 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban
lO’-ig áztatjuk. Ezután a lombikot alkalmas fedővel lefedjük és gőz
fazékba téve, 10 percig — a lombik tartalmát időnként kevergetve —
a gőzfazék hőmérsékletén tartjuk. A gőzfazékból kivéve kihűlésig
állni hagyjuk, majd hidegen szűrjük, s mosóvízzel
198 g-ra kiegészítjük. A kész forrázathoz apránként, rázogatás
közben
2 g ammóniás ánizsos szeszt (spiritus ammoniatus anisatus) elegyítünk.
Ipekakuána forrázat helyett ipekakuána- tinktura (tivftura ipecacu
anhae) vízzel készült hígítását is kiadhatjuk, annak figyelembe
vételével, hogy 1 g ipekakuána gyökérnek (ipecacuanhae radix)
5 g ipekakuana tinktura* felel meg. Ebben az esetben a III csepp
hígított sósavat nem kell hozzáadni. A készítés módját a vényen
jelezni kell.
Rendeléskor készítendő

* Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépése után i g drognak 10 g ípekakuáiia
t inktura felel meg.
<
127

1

Infusum ipecacuanhae pro infante
(Inf. ipec. pro infant.)

— Mintegy I00 g •—
Rp. Ipecacuanhae radicis
centigrammata quinque (g 0,05)
Acidi hydrochlorici diluti 10%

05
02
24

(Acidi hydrochlorici diluti)

02

guttam unam (I)

80

f. 1, a. infusum ad colaturam
grammatum octoginta (g 80,0) -■

1,13 Ft

Spiritus ammónia ti anisati
(Liquoris ammoniae anisati)
guttas quinque (V)

Sirupi simplicis
grammata viginti (g 20,0)
M. D. S.: I éven alulinak naponta 3—4-szer I kávéskanálnyit,
I éven felülinek naponta 3—4-szer I gyermekkanálnyit
étkezés után beadni. Hűvös helyen tartandó! Használat előtt fel
rázandó !
Expectorans.
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást az orvos
a vényen minden esetben tüntesse fel!
Készítés:
Lásd a I29. számú Rp. készítést.
Rendeléskor készítendő
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0
Infusum primuláé
(Inf. primul.)
—

200 g —

Rp. Primuláé radicis
grammata quattuor (g 4,00)
f. 1. a. infusum ad colaturam
grammatum centum et septuaginta (g 170,0)
Extracti liquiritiae fluidi*
grammata decem (g 10,0)
Sirupi simplicis
grammata viginti (g 20,0)

16
51
1,30
02
80
2,79 Ft

M. D. S. : 2 óránként 1 evőkanálnyit bevenni. Hűvös helyen tar
tandó. Használat előtt felrázandó.
Expectorans.
Készítés:
4.00 g primula-gyökérből (III) (primuláé radix) az «Infusum ipecacuanhae» cím alatt leírt módon — sósav nélkül — forrázatot
készítünk. A megmért forrázatban
10.0 g folyékony édesgyökér-kivonatot (e^. liquiritiae fluidum)
oldunk, majd
20.0 g egyszerű szirupot (sirupus simplex) elegyítünk hozzá.

Rendeléskor készítendő

*Az V. Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig az extractum liquiritiae fluidum extrac
tum liquiritiae depuratum aquosum subspissum és aqua destillata egyenlő mennyiségével ké
szítendő.

9

Szabványos vényminták (47)

’
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Mixtúra pro inhalatione
(Mixt. pro inhal.)
-10 gRp. Ölei pini pumilionis
Ölei terebinthinae rectificati
(Ölei terebinthinae austriaci
rectificati)
aa grammata quinque (g 5,0)

6,00
22

6,22 Ft

M. D. S.: IO cseppet 1 liter forró vízre belélekzésre
Belélekzéshez. (Bronchitis, bronchiectasia esetén.)

Mixtúra pectoralis
(Mixt. pector.)
— Mintegy 200 g —
Rp. Codeini hydrochlorici
centigrammata quindecim (g 0,15)
Ephedrini hydrochlorici
centigrammata triginta (g 0,30)
Tincturáe ipecacuanhae
grammata tria (g 3,00)
Tincturae thymi*
grammata quindecim (g 15,0)
Sirupi simplicis
grammata triginta (g 30,0)
Aquae destillatae
grammata centum et quinquaginta duó
(g 152,0)

2,25
3,30
8I
2,26
1,20
46
10,28 Ft

* Az V ■Magyar Gyógyszerkönyv hatálybalépéséig a tinctura thymi-1 a következő
módon készítjük:
50.0 g kereskedelmi forgalomban lévő extractum thymi-t
10.0 g tömény szesszel és
40.0 g desztillált vízzel hígítjuk.

M. f. solutio.
D. S. : Naponta 3—4-szer 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Használat előtt felrázandó.
Expectorans.
Megjegyzés: Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati
utasítást az orvos a vényen minden esetben tüntesse fel!
1 evőkanálnyi— 15 g — készítményben mintegy
0,011 g codeinum hydrochloricum,
0,022 g ephedrinum hydrochloricum van.

Mixtúra solvens
(Mixt. solv.)
— 200 g —

Rp. Ammonii chlorati
35
Sirupi liquiritiae
40
aa grammata quinque
(g 5,0) 57
Aquae destillatae
1,32 Ft
grammata centum et nonaginta (g 190,0)
M. f. solutio.
D. S. : 2—3 óránként 1 evőkanálnyit bevenni.'
Expectorans. (A vizeletet savanyítja.)

Tinctura expectorans
(Tinct. expector.)
-

20 g -

Rp. Tincturae ipecacuanhae
Spiritus ammóniati anisati
(Liquoris ammoniae anisati)
aa grammata decem (g 10,0)
M. D. S. : Naponta 3-szor 15—20 cseppet étkezés után bevenni.
Használat előtt felrázandó.
Expectorans.
N
Megjegyzés:
1 g készítmény = 56 normálcsepp.

2,70
1,30
4,00 Ft

0

Pulvis codeini cum stibio
(Pulv. codein. c. slib.)
Rp. Codeini hydrochlorici
centigrammata duó (g 0,02)

Stibii sulfurati aurantiaci

3,00
05
08

centigrammata tria (g 0,03)

3,13 Ft

Natrii bicarbonici
(Natrii hydrocarbonici)
gramma semis (g 0,50)
M. f. pulvis.
Dentur tales.cíoses No decem (X).
S. : Naponta 3-szor 1 port étkezés után bevenni.
Expectorans.

|

Megjegyzés:
'
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!

Species contratussim
(Spec. contratuss.)
- 60 g Rp. Althaeae radicis

Liquiritiae radicis
aa grammata decem (g 10,0)

Thymi vulgáris herbae
(Thymi herbae)
grammata quadraginta (g 40,0)
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42
72
88
2,02 Ft

M. D. ad sacculum.
S. : 1 evőkanálnyi teakeveréket I csésze meleg vízzel leönteni, majd
gyakori kevergetés közben % óráig hűlni hagyni és kihűlés
után szűrve egyszerre elfogyasztani.
E teából naponta 3—4 csészényi fogyasztható.
Expectorans.
*

Lásd még :
Chamomillae flos 9.
Mixtúra chlorali hydrati pro infante I I I .
Pulvis Doveri 48.
Solutio kalii jodati 36.
Sulutio kalii jodati cum theobromino 38.
Species althaeae 51. számú vényt, továbbá az vAnalgetica, Antipyretica, Anaesthetica» és az «Antiasthmatica» című fejezetet.

Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak norigHiter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényftrfelírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
*Aljodan tabl.
* Antibioticumok
* Cár diazol—Dicodid sol.
*Car.diazol—Ephedrín sol.
Charta sinapisata
Chinimm hydrochloricum
/5%—Urethanum 15% inj.
Codein-Stibium tabl.
Codertt tabl.
Endojodin inj.
Enterosolvens ammonium
chloratum drag.

* Enterosolvens nátrium joda
tum drag.
Epherit inj.
Epherit tabl.
*Erigon syrup
Expectin sol.
Fagifor syrup
Guajakodyl inj.
«Herba» solvens
Intrajod inj.
Jodaqua
Jodtheosan ( Theobromínum
jodatum) drag.

Kálium jodatum tabl.
Oleurfi camphoratum inj.
*Polysan inj.
Radipon tabl.
Salvus gyógyvíz
* Tetracor—Epherit inj.
*Tetracor—Epherit sol.
* Tetracor—Neocod sol.
Transpulmin inj.
Ultraseptyl inj. 20%
Ultraseptyl tabl.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
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R H I N O L OG I C A

Emulsio nasalis
(Emuls. nasal.)
— Mintegy 15 g —
Rp. Mentholi
Camphorae
aa centigrammata octo (g 0,08)
Ölei eucalypti
guttas quattuor (IV)
Ephedrini hydrochlorici
centigrammata quindecim (g
Aquae destillatae
grammata duó (g 2,00)
Adipis lanae
(Adipis lanae anhydrici)
grammata tria (g 3,00)
Paraffini liquidi
grammata decem (g 10,0)

22
03
02
1,65
02
22
0,15) , 43
2,59 Ft

M. f. emulsio.
D. S. : Orrkifúvás után 3—4 cseppet az orrba cseppenteni naponta
többször. Használat előtt felrázandó.
Rhinologicum.
Készítés:
Zománcozott patendulában 3 g gyapjúzsírt (adeps lanae) vízfürdőn
megolvasztunk, majd 0,1 5 g sósavas efedrinnek (ephedrinum hydrochloricum) 2 g vízzel készült oldatával emulgáljuk. Az így készült
emulziós kenőcshöz állandó kevergetés közben apránként hozzá
adjuk a folyékony parafint (paraffinum Iiquidum), melyben elő
zőleg a 0,08 g mentolt (mentholum), kámfort (camphora) és IV
csepp eukaliptusz olajat (oleum eucalypti) oldottunk.

Unguentum nasale
(Ung. nasal.)
-

10-g —

Rp. Ölei eucalypti
Ölei menthae piperitae
aa centigrammata triginta (g 0,30)
Vaselini flavi
grammata novem et centigrammata
quadraginta (g 9,40)

06
1,32
31
1,69 Ft

M. f. unguentum.
D. S. : Orrkenőcs.
Rhinologicum.
Rendeléskor készítendő

®
Solutio nasalis pro infante
(Sol. nasal. pro infant.)
— Mintegy 20 g —
Rp. Acidi borici
centigrammata quadraginta (g 0,40)
Solutionis adrenalini hydrochlorici

0,1%

2
11
5

• —T79FtT

gramma unum et semis (g 1,50)
Aquae destillatae
grammata duodeviginli (g 18,0)
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M. y. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S.: Orrcsepp. Náthás csecsemőnek szopás előtt 10 perccel
2—3 cseppet az orrába cseppenteni, naponta legfeljebb
3-szor.
Rhinologicum. (Náthás csecsemő orrlégzésének felszabadítására.)
* **
Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
*Ahistan tabl.
*Anara
Calcimusc inj. ,
Calcipkedrin inj.
Calciphedrin tabl.
Calcium chloratum 10% inj.
Calcium lacticum tabl.
Ephedrin inhalasol sol.

*Afentanol tabl.
*Naso—Ryfen ung
Oticur sol.
*PantocaÍn tabl.
Penicillin kenőcs
*Pernovin drag. tabl.
Polytricin tabl.

Tonadrin sol.
Tonogen 0,1% sol.
Vaselinum cum acido borico
10%

Vaselinum flavum
Zinkkenőcs fehér 5%
Zinkvaselin sárga 5%

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére
szabadon, a *-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
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ROBORANTlk, HAEMOPOETICA

©
Emulsio ölei jecoris
(Emuls. ol. jecor.)
— Mintegy 200 g —
Rp. Aquae calcis
grammata quinquaginta (g 50,0)
Ölei jecoris aselli
(Ölei jecoris Morrhuae)
grammata centum et quinquaginta (g 150,0)

35
10,95
23
40
H,83 Ft

Ölei foeniculi
guttas sex (VI)
Tablettae saccharimidi
(Tablettae saccharini)
No quattuor (IV)
M. f. emulsio.
D. ad vitrum fuscum.
S. : Életkortól függően naponta 3-szor 1 kávéskanálnyit, illetőleg
1 evőkanálnyit bevenni. Használat előtt felrázandó.
Antirachiticum. Roborans. (Rachitis,
ratomalica, reconvalescentia stb. esetén.)

ostedmalacia,

scrophulosis,

ke-

Készítés:
4 db. szacharimid-tablettát (tabletta saccharimidi) porcelánmozsárban porítunk és
50.0 g meszes vízben (aqua calcis) oldunk. Az oldattal 250 ml-es
gyógyszeres üvegbe mért
150.0 g csukamájolaj (oleum jecoris aselli) és
6
csepp édesköményolaj (oleum foeniculi) elegyét összerázással
emulgeáljuk.
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Oleum jecoris
(01. jecor.)

Rp. Ölei jecoris aselli

I4,60 Ft

(Ölei jecoris Morrhuae)
grammata ducenta (g 200,0)
D. ad vitrum fuscum.
S.: Csukamájolaj. Életkortól függően naponta 3-szor I kávés-, illető
leg I evőkanálnyit bevenni.
0

Antirachiticum. Roborans.

Sirupus ferri jodati oxydulati
(Sir. fen. jód. oxydul.)
Rp. Sirupi ferri jodati oxydulati

6,00 Ft

(Syrupi ferri jodati)
grammata quinquaginta (g 50,0)
D. S. : Naponta 3-szor 10—30 cseppet étkezés közben, kevés vízzel,
cukros vízzel, vagy tejjel bevenni.
Haemopoeticum. Jód-terápia (Lymphaticus gyermeknek stb.).
Összetétel:
5% ferrojodídot (ferrum jodatum oxydulatum) tartalmaz.
I g készítmény mintegy I8 normálcsepp.
(A sirupus ferri jodati oxydulati szokásos adagolása gyermekeknek :
Csecsemőnek:
5— 8 csepp, naponta 3-szor
2— 5 évesnek: 10—15 csepp, naponta 3-szor
6—12 évesnek: 20—30 csepp, naponta 3-szor.)
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©

Sirupus hypophosphorosus compositus
(Sirup. hypophosph. comp.)
Rp. Sirupi hypophosphorosi compositi
grammata ducenta (g 200,0)

12,00 Ft

D. : Naponta 3-szor 1 kávéskanálnyit étkezés közben, kevés
vízzel bevenni.
Tonicum. Roborans.
Összetétel.
100 g készítményben van :
3.50 g calcium hypophosphorosum
0,50 g ferrum chloratum oxydulatum
0,20 g manganum chloratum
0,10 g chininum hydrochloricum
1.50 g tinctura strychni
0,50 g acidum citricum
55,0 g saccharosum (saccharum)
38,7 g aqua destillata.

Solutio arsenicalis ferrata
(Sol. arsenic. ferr.)
30 g Rp. Solutionis arsenicalis
(Solutionis arsenicalis Fowleri)
grammata decem (g 10,0)
Tincturae pomi ferratac
grammata viginti (g 20,0)

10
2,20
(

2,30 Ft

M. D. S. : Naponta 3-szor 10 cscppet étkezés után kevés vízben
elkeverve bevenni. Használat előtt felrázandó.
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Roborans. Haemopoeticum.
Megjegyzés;
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Kúraszerüleg: Naponta 3-szor 3 cseppel kezdve, naponta 3-szor 1
cseppel emelkedve, napi 3-szor 25—30 cseppig emelkedően is ren
delhető.
Ha a betegnek nincs cseppentő üvegje, az orvos a vényen a gyógy
szerrel együtt szemcseppentőt is rendeljen.
Rendeléskor készítendő
* **
Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
Arsotonin inj.
Arsotonin tabl.
Arsotonin cum ferro tabl.
*Cortigen inj.
*Fercupar drag. tabl.
*Ferri Athenstaedti tinct.
*Ferri Athenstaedti arsenicosa
tinct.'’
*Ferroconstans drag. tabl.

*Fcrroconstans cum arseno
drag. tabl.
Ferrocuprin tabl.
*Ferroplex drag.
Fér rum protoxalatum tabl.
Ferrum protoxalatum cum
arseno tabl.
*Folsav tabl.
*Insulin inj. 200 IE
*Neoperhepar inj.
Pilulae roborantes

Strychninwn hydroihloricum
U)j.
Strychninum nitricum inj.
Strychnotonin drag.
Strychnotonin inj.
Strychnotonin B inj.
* Vitamin B^ inj.
* Vitamin Bi tabl.
* Vitamin C inj. 10%
* Vitamin C tabl.

/ A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére szabadon, a
*-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.
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ST O M A C H I C A , A C I D A , A N TA C I d a ,
EM E T I C A , C H O L A G O G A

Mixtúra stomachica
"■

(Mixt. stomach.)
— 31 g —

Rp. Tincturae strychni
gramma unum (g 1,00)

07
2,10

Tincturae chinae compositae

1,20

Tincturae amarae
aa grammata quindecim (g 15,0)

3,37 Ft

v

M. D. S. : Étkezés előtt % órával 25—30 cseppet kevés vízben
elkeverve bevenni. Használat előtt felrázandó.
Slomachicum. Amarum.
Megjegyzés:
\ g készítmény mintegy 50 normálcsepp
Rendeléskor készítendő

Solutio emetica
(Sol. emetica)
— Mintegy 60 g —
Rp. Cupri sulfurici crystallisati
07
gramma unum (g 1,00)
-18
Aquae destillatae
—,25 Ft
grammata sexaginta (g 60,0)
M. f. solutio.
D. S. : Kétpercenként 1 evőkanálnyit, gyermeknek kávéskanálnyit a
hányás beálltáig bevenni.
Emeticum.
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Solutio pepsini
(Sol. pepsini)
-

200 g -

Rp. Acidi hydrochlorici diluti 10%
(Acidi hydrochlorici diluti)
Pepsini
Glycerini
aa grammata decem (g 10,0)

10
5,00
84
' 51
17

Aquae destillatae
grammata centum et sexaginta novem

6,62 Ft

(g 169,0)

Solutionis conservantis*
gramma unum (g 1,00)
M. f. solutio.
D. S. : Étkezés közben 1 evőkanálnyit % pohár vízben bevenni.
Hűvös helyen tartandó, bomlékony. Használat előtt felrázándó.
Stomachicum. Digestivum.
Megjegyzés:
I evőkanálnyi — 15 g — oldatban mintegy
15 csepp acidum hydrochloricum dilutum 10% és
0,75 g pepsinum van.
Készítés:
169.0 g vízben (aqua destillata)
10.0 g pepsint (pepsinum) oldunk, majd
10.0 g glicerint (glycerinum) és rázogatás közben
10.0 g hígított sósavat (acid. hydrochloricum dilutum 10%) és
1.00 g konzerváló oldatot (solutio conservans) elegyítünk hozzá.
Rendeléskor készítendő

* Solutio conservans összetétele:
20% methylium paraoxybenzoicum (védjegyzett peve nipagin)
8o% spiritus concentratissimus;

Pulvis alcalinus cum belladonna
(Pulv. alcalin. c. bellad.)
■— Mintegy 50 g —
Rp. Extracti belladonnae sicci
centigrammata quindecim (g 0,15)*
Magnesii oxydati
Natrii bicarbonici
(Natrii hydrocarbonici)
aa grammata viginti quinque (g 25,0)

54
8,25
^8
9,17 Ft

M. f. pulvis.
D. ad sacculum ceratum.
5. : Naponta 3-szor I csapott kávéskanálnyit kevés vízzel bevenni.
Száraz helyen tartandó.
Antacidum.
Megjegyzés:
1 késhegynyi készítmény súlya: mintegy 0,5 g,
1 csapott kávéskanálnyi súlya: mintegy 1 —1,5 g,
1 tetézett kávéskanálnyi súlya: mintegy 2 2,5 g

v

* Az V. Magyat Gyógyszerkönyv hatálybalépése után a belladonna-kivonat meny*
nyisége javítandó: centigrammata triginta (g 0,30)
Ez esetben a kivonatnak már csak egyszeres mennyiségét méljük le.
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Pulvis Garoli
(Pulv. Caroli)
Rp. Pulveris Caroii
(Pulveris ad aquam alkalino-sulfatosalinam)
grammata centum (g 100,0)'

8,10 Ft

D. ad sacculum ceratum.
S.: Károly-só.
I kávéskanálnyit 2 deci langyos vízben oldva bevenni. Száraz helyen
tartandó.
Laxativum. Anticatharrhaicum. Cbolagogum.
Megjegyzés:
Szokásos ivókúrák:
(A Károly-só tartalmú folyadék elfogyasztásának ideje alatt a be
teg gyomor-, illetőleg máj tájékára meleg termofor helyezhető.)
I. I csapott kávéskanálnyit 1 liter vízben oldani. Ebből 1—2 csé
szényit reggelenként (esetleg délután is) üres gyomorra lassan,
1 óra alatt kortyonként, mindvégig igen meleg állapotban el
fogyasztani.
II.
I kávéskanálnyit — 1 evőkanálnyit — 3 deci vízben oldani
és ezt gőzölgő melegen reggel éhgyomorra lassan, kortyonként el
fogyasztani. Utána a beteg y2—I óra hosszat ne egyék — ne
igyék, azután reggelizzen. A vízben oldott só mennyiségét foko
zatosan addig emcljyk, vagy csökkentjük, hogy naponta 1 könnyű
széklet legyen.
Összetétel:
100 g K&roly-sóban van:
44.0 g nátrium sulfuricum siccatum,
2.00 g kálium sulfuricum,
18.0 g nátrium chloratum,
36.0 g nátrium bicarbonicum.
1 csapott kávéskanálnyi Károly-só súlya: mintegy 6—7 g
1 tetézett kávéskanálnyi súlya: mintegy 12—14 g
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o
Pulvis cholagogus
(Pulv. cholagog.)
Rp. Extracti belladonnae sicci
centigrammata duó (g 0,02)*
Phenolphthaleini
centigrammata quinque (g 0,05)
Hexamethylentetramini
centigrammata viginti quinque (g 0,25)

72
47
30
1,50
2,99 Ft

Natrii salicylici
gramma semis (g 0,5)

M. f. pulvis.
Dentur tales doses No decem (X) ad chartas ceratas.
S.: Naponta 3-szor I port étkezés után bevenni.
Száraz helyen tartandó.
Cholagogum. Desinficiens. Spasmolyticum.

x

í
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
Készítés;
0,40 g belladonna-kivonatot (extractum belladonnae siccum) és
0,50 g fenolftaleint (phenolphthaleinum) porcelánmozsárban eldör
zsölünk, majd előzőleg kártyára lemért
5,0 g nátriumszalicilát (nátrium salicylicum) kis részletével össze
keverjük. Ezután a porkeveréket
2,50
g hexametilentetraminnal (hexamethylentetraminum), majd a
nátriumszalicilát megmaradt részletével lazán elkeverjük.
Rendeléskor készítendő

* Az V. Magyar Gyógyszerkönyv életbelépése után a belladonna-kivonat menynyisége javítandó: centigrenmata quattuor (g 0,04)
Ez esetben a kivonatnak már csak egyszeres mennyiségét mérjük le.

10 Szabványos vényminták
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*

Species aperitiva
(Spec. aperit.)
— 100 g —

Rp. Frangulae corticis
grammata decem (g 10,0)

Absinthii herbae
Centaurii herbae
Marrubii herbae

30
32
82
82
44
2,16
4,86 Ft

aa grammata viginti (g 20,0)

Liquiritiae radicis
grammata triginta (g 30,0)

M. D. ad sacculum.
S.: I evőkanálnyi teakeveréket I csésze forró vízzel leönteni, majd
gyakori kevergetés közben % óráig hűlni hagyni, kihűlés után
szűrve y2 órával étkezés előtt elfogyasztani.
Aperitivum. Amarum.
*

Lásd még : Chamomillae flos 9.,
Solutio antiemetica 35. számú vényeket.

Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
+Acidol—Pepsin tabl.
Alumínium hydroxydatum
coll oldalé pulv.
Alumínium hydroxydatum
colloidale tabl.
Atropinum sulfuricum inj.
Atropimm sulfuricum tabl.
*Bellafit tabl.
Belletoval tabl.
*Betacid forte tabl.
Bilagit drag. tabl.
*Bilocid inj.

*Bilocid tabl.
*Cholin chlorid inj.
*Cholin chlorid sol.
Dipankrin drag. tabl.
* Ferri Athenstaedti tinctura
*Ferri Athenstaedti arsenicosa tinct.
*Lukullin drag.
Magnozon tabl.
*Aíethionin tabl.
Nautisan supp. baby
*Nautisan supp. forte

*Neo~ Troparin inj.
*Neo—Troparin tab 1.
Novatropin inj.
Nov atropin sol.
Novatropin tab 1.
Optacid tabl.
*Suprachol drag. tabl.
*Suprachol inj.
Troparin inj.
Troparin tabl.
Troparin cornbinatum tabl.
* Vitamin Bv inj.
* Vitamin B{ tabl.

A megjelölés nélküli gyógyszerkészítmények a társadalombiztosítás terhére szabadon,
a*-gal megjelöltek csak indokolással rendelhetők.

VARIA

Injectio natrii chlorati isotonica
(Inj. riatr. chlor. isoton.)
1000 ml —
27
2,97
3 24 Ft

Rp.- Natrii chlorati (NaCl)
grammata novem (g 9,0)
Aquae destillatae pro injectione
ad millilitram miile (ml 1000,0)
i

A/, f. solutio. Sterilisetur.
D. S. : Izotoniás nátriumklorid-oldat.
Infúziós oldat.

Készítés :

Mérőlombikban kb.
800 ml injekcióhoz való vízben (aqua destillata pro injectione)
-■ 9,0 g nátriumkloridot (nátrium chloratum) oldunk. Az oldatót
injekcióhoz való vízzel (aqua destillata pro injectione)
1000 ml-re kiegészítjük. Az oldatot szűrjük, üvegbe töltjük. Sterilezzük.

10* Szabványos vényminták
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Injectio Ringeri
—

(Inj. Ringeri)
I000 ml —

Rp. Kalii chlorati (KC1)
Natrii bicarbonici
(Natrii hydrocarbonici)
aa centigrammata decem (g 0,10)
Calcii chlorati
centigrammata viginti (g 0,20)
Natrii
chlorati
grammata noaem (g 9,0)
Aquáe
destillatae
pro
injectione
ad millilitram miile (ml 1000,0)

02
02
02
27
2,97
3,30 Ft

M. f. solutio. Sterilisetur.
D. S. : Izotoniás Ringer-olda!.
Infúziós oldat.
Készítés:
Mérőlombikban kb.
500 ml injekcióhoz való vízben (aqua destillata pro injectione)
9,0 g nátriumkloridot (nátrium chloratum),
0,20 g kalciumkloridot (calcium chloratum) (CaCl,-6HsO) és
0,10 g káliumkloridot (kálium chloratum) (KC1) oldunk. Külön
lombikban kb.
100 ml injekcióhoz való vízben (aqua destillata pro injectione)
finoman porított
0,10 g nátriumhidrogénkarbonátot (nátrium bicarbonicum) oldunk.
A két oldatot elegyítjük és injekcióhoz való vízzel (aqua destillata
pro injectione)
I000 ml-re egészítjük ki olymódon, hogy a hiányzó vízzel az oldattk
edényeit kiöblítjük. Az oldatot szűrjük, üvegbe töltjük és áramló''
vízgőzben I00°-on 30 percig sterilezzük.
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Mucilago ad catheterem
(Muc. ad cathet.)
— Mintegy 50 g —
Rp. Hydrargyri oxycyanati
centigrammata duodecim (g 0,12),
Tragacanthae
gramma unum (g 1,00)
Glycerini grammata quindecim (g 15,0)
Aquae destillatae
grammata triginta et quattuor (g 34,0)

14
83
1,26
10
2,33 Ft1

M. f. unguentum.
D. Sub signo veneni.
S. : Katéter-csúsztató.
Megjegyzés:
Használatakor ügyeljünk, hogy a készítmény steril .maradjon!
Készítés:
Tágasabb porcelánmozsárban ,
1.00 g tragantmézga-port (V) (tragacantha)
15.0 g glicerinnel (glycerinum) eldörzsölünk.
0,12 g higanyoxicianidot (hydrargyrum oxycyanatum)
34.0 g desztillált vízben (aqua destillatgr) enyhe melegítéssel oldunk
és a még meleg oldatot vékony sugárban folytonos kevergetés közben
a tragantmézgás glicerinhez öntjük. A keverést addig folytatjuk,
míg a készítmény egynemű, sűrűn folyó állományú lesz.
Rendeléskor készítendő
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Solutio Lugoli
(Sol. Lugoli)
—

20 g -

Rp. Jodi '
gramma semis (g 0,50)
Kalii jodati
gramma unum (g 1,00)
Aquae destillatae
grammata duodeviginli et semis (g 18,5)

25
41
06
—,72 Ft

M. f. solutio.
•D. ad vitrum fuscum.
5.: Lugol oldat. Az orvos utasítása szerint.
Desinficiens. Resorbens, pajzsmirigy-műtét előkészítésére stb.

• Pulvis calcii lactophosphorici
(Pulv. calc. lactophosph.)
— 50 g —
Rp, Calcii lactici

Calcii phosphorici
aa grammata viginti (g 20,0)

Saccharosi
(Sacchari albi)

8,40
3,60
18
12,18 Ft

grammata decem (g 10,0)
M. f. pulvis.
D. ad sacculum.
S.: Naponta 3-szor I csapott kávéskanálnyit '/2 pohár vízzel étkezés
közben bevenni.
Perorális kalcium terápia. (Scrophulosis, csonttörés, rachitis, idült has
menés stb. esetén.)

Pulvis Locke
(Pulv. Locke)
I.
Rp. Calcii chlorati sicci
centigrammata triginta (g 0,30)
Kalii chlorati (KC1)
centigrammata quadraginta duó (g 0,42)

03
08
27
—,38 Ft

Natrii chlorati
grammata novem (g 9,0)
M. f. pulvis.
D. ad sacculum ceratum.
S.: Locke-por «I».
500 ml vízben oldva sterilezendő.

Rendeléskor készítendő

II.
Rp.

1
Natrii
bicarbonici
(Natrii
hydrocarbonici)
centigrammata decem (g 0,10)

—,02 Ft

D. S.: Locke-por «II».
500 ml vízben sterilezni, lehűlés után össze kell rázni !
Infúzióhoz.
Megjegyzés:
Az «I» és «II» jelzésű külön-külön sterilezctt oldatokból közvetlen
nül a felhasználás előtt steril körülmények között egyenlő mennyi
séget elegyítünk.
Rendeléskor készítendő
*■
Lásd. még az alábbi vényeket is :
Emulsio ölei jecoris 141.
Oleum jecoris 142.
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8360-6jl954. Eü. M. utasítás 2 sz. melléklete ■
Acidol-pepsin tabl.
Acid. diaethylbarb. tabl.
Aktoprotin inj.
Allylbarbamid tabl.
Amidazophen tabL 0,1 g
«
« 0,3 g
Arstonin tabl. és inj.
Aspirin tabl:
Asthmamid. tabl.
Asthmolysin inj.
Atebrin tabl.
Azophen coff. citr. tabl.
Barbamid tabI.
Belloid drag. tabl.
Betacid tabl. forte
Bízol inj.
Calcimusc inj.
Calcium chlorat. inj. 10%
Chinin hydrochlor. tabl. 0,5 g
Codein hydrochlor. tabl. 0,02 g
Coffein natr. benz. inj. 20%
Dermaforine
DeseptyJ tabl.
Devegan tabl.
Dextrose inj. 20%
Dicaptol inj.
Dienoestrol tabl.
Digitális tit. dragée 0,05

« « « 0,10
Diphedan tabl.
Dityrin tabl.
Domopon inj.
Enterosolvens ammon.-chlorat.
tabl.
Enterosolvens natr. sál. tabl.
Epherit tabl.
Ergam sül. és inj.
Fagifor syrup
Ferroplex dragée
Ferrum protoxolat. c. Arseno
' tabl.
Gén tieid dragée
Hexamethylentetramin inj. 40%
Hexamethyleiitetramin
tabl.
Hydrarg. oxycyanat. tabl.
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Hogival inj. 10 000 IE
HogivaI inj. 50 000 IE
Insulin inj. (Zink-protamin
Insulin)
Istopirin tabl.
Jodostrumit tabl.
Jodtheosan drag.
Jodpapaverintheosan drag.
Kalmopyrin tabl.
Karil tabl.
Lanaclarin inj.
Lanaclarin sol.
Medobis inj. 0,22 ml.
« inj. 0,7 «
Menotheosan dragée
Morphinum hydrochlor. inj. I %
« 2%
«
^ 3%
. « 2% és atropin 0.05% inj.
Natr. chlorat. inj. 10%
Natr. nitros. inj. 4%
Nautisan kúp baby és forte
Neo-adigan sol. és inj.
Neotonocain inj. X.
Neomagnol tabl.
Neoperhepar inj.
Neosalvarsan inj.
Nikotinsavamid tabl.
Nitromint tabl. 0,5 mg
Novascabin
linimentum
Novurit inj.
OI. camph. inj. 20%
Ostya (chinin porokhoz)
Papaverin hydrochlor inj. 4%
Papaverin hydrochlor 0.04 g tabl.
Penicillin készítmények (az érvé
nyes rendeletek figyelembevé
telével)
Phenacetinum tabl.
Phenolphtalein 0.2 g tabl.
«
0,5 g tabl.
PilI. roborantes
Plasmochin simplex tabl.
PoIysan inj.
Ptimal dragée

I
Szemcseppentő
Taxin tabl.
Tetracor sol.
Tophosan tabl.
TranspuImin inj. 1 ml.
«
« 2 ml.
Troparin tabl.
Ultraseptyl inj. 2 ml.
Ultraseptyl inj. 5 ml.
Ultraseptyl tabl.
Ultraseptyl
Urea
Vestin dragée
Vitamin Bt tabl. 5 mg
« B, inj. 10 mg
« C tabl. 0,1 g
« C inj. 0,1 g
« D drg. 3000 E
« D inj. 10 mg
« D olaj
« D forte inj. 15 mg
Wenckebach tabl.

i Pulsoton so
S Ragtapasz
! Revival inj.
!i Sevenal 0,10
S. « 0,30
; Sevenaíetta tabl.
i Solvarsin inj. 2 ml.
j«í«
í* Spirocid tabl. 0,05 és 0,025
| Steralgin inj.
I Strophantin inj. 0,25%
I Strychnotonin inj.
Sulfoguanidin tabl.
Sül fölein inj. 1% 1 ml.
«
« I% 2 «
«
« 2% 1 «
«
« 2% 2 «
«
« 2% 5 «
Sympathomim inj.
«
sol.

8360 - 6/1954 utasítás 3. sz. melléklete
Diphtheria Serum
«
«
Tetanus
«
«
«
«
Vörheny
«
«

5000 IE
10000 IE
1500 IE
20000 IE
3000 S.A.E
5000 S.A.E

; 8360- 611954 Eü. M. utasítás 4. sz. melléklete
Adapta
Caphoiein
Dexm^Itan
Lactorizan
Maltiron
Maltosit
Oriza
ZabpeheIy

250
100
300
300
250
250
• 220
250

g
g
g
g
g
g
g
g
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Pulvis sennae compositus
(Pulv. sennae comp.)
Rp. Pulveris sennae compositi
(Pulveris liquiritiae compositi)
grammata quinquaginta (g 50,0)

5,50 Ft

D. ad sacculum ceratum.
S.: Hashajtó. 1 kávéskanálnyit kevés vízzel bevenni.
Laxans.
Összetétel:
100 g-készítményben van :
10.0 g sulfur pulveratum lotum
20.0 g liquiritiae radicis pulvis
20.0 g sennae folii pulvis
49.0 g saccharosum
1.00 g oleum foeniculi
Megjegyzés :
Helyettesíti:
Pulvis
frangulac
compositus,
amiben
szenna
helyett ugyanannyi frangulae corticis pulvis van.
Ezt a körülményt a gyógyszerész a vényen köteles fel
tüntetni.

*

Lásd még az alábbi vényt is:
Pulvis Caroli 150.

* **
Tájékoztató megjegyzés: Ebbe a csoportba az alább felsorolt törzs
könyvezett gyógyszerkészítmények tartoznak.
Az alábbiak normaliter — tehát «dosim» megjelöléssel — nem
rendelhetők, vényre felírásuk az általános vényírás-szabályok szerint
történik.
Ariin drag.
Benecarbon tabl.
*Capsxda gelatinosa ölei
ricini
Frangulax drag.
Glycerin supp.
Koprol tabl.
Phenolphthalein tabl.

Pilulae laxantes
Pilulae purgantes
Purgo tabl. baby
Purgo tabl. fekvő
Purgo tabl. forte
Rapid drag.
Taxin tabl.

* A társadalombiztosítás terhére nem rendelhető.

Keserűvizek:
Apenia
Ferencz József
Hunyadi János
Igmándi
Mira keserű.

N E R V I N A , S E D A TI V A , H Y P N O T I C A

Mixtúra chlorali hydrati pro infante
(Mixt. chloral. hyir. pro infant.)
-

100 g —
40
42

Rp. Chlorali hydrati
gramma unum (g 1,00)

1,60
52

Calcii bromati
grammata duó (g 2,00)

2,94 Ft

Sirupi liquiritiae
grammata viginti (g 20,0)

Mucilaginis salep
grammata septuaginia septem (g 77,0)
M. f. solutio.
D. S.: 3 óránként 1 kávéskanálnyit alaposan felhígítva beadni. 1 év
körüli gyermeknek.
Sedativum. Antispasmuticum. Hypnoticum. (Spasmophilia, asthma
bronchiale, súlyos pertussis stb. esetén.)
Megjegyzés:
Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen
az orvos minden esetben tüntesse fel!
1 kávéskanálnyi — 5 g készítményben
0,05 g chloralum hydratum
0,10 g calcium bromatum van.
(:A chloralum hydratum szokásos adagolása gyermekeknek:

0— 1 évesnek 0*25—0,5 g

/

1— 2 évesnek 0,5 g
3—12 évesnek 1,0 —2,0 g pro die.
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