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P = a phosphor vegytani jele. 
Pachaemia = vastagvé1 iiség 
Pachy. = összetételekben vastagot jelent 
Pácz, 1) eczetes, fűszeres folyadék, melylyel különböző 

hnsokat impraegnálnak, hogy azok meg híg; nljanak, fűszeres 
izl kapjanak s meg ne romoljanak E11 e a czélra közönségesen 
salétromot használnak, (1 conserválás) coriandenel, babérmag
gal stb keverve Sonkához való kit ünő pácz az alábbi: 

H:p 
Nihi depwati 
Baccac funiperi 
Fo/io1 /a111i 
Semin co1 iand!Í 

4800 
3200 
240 0 
3200 

)) 1!111Q111Í 80 0 
Misce 2 sonkára való. 

2) Oly sóoldatok, melyek a textilanyagokkal egyesülnek s 
azokat keménynyé teszik, ilyenek a fapáczok, p .. o. chromsavas 
kal kalinm h) permanganicum Ezek oldatával a fát bekenve szép 
sötétsziuü kemény felületet kapunk, mely olajos posztóval meg
dörzsölve szép lényt is kap Kitünő fapáczot ad a következő 
oldat: AJ 125 gr Cu S0.1-ot s ugyanann) i I'2 COs-ol fiízünk 1 
liter vízzel. B/ 150 gr anilinhydrochlciridot oldunk 1000 gr 
vizhen .. A falapot A) oldallal kétizhen bekenjük s teljes szára-
dás után a B) oldattal is; a következő napon a bekent felületet 
olajos posztóval jól bedörzsöljük 

3) Tulajdonképeni páczok alatt ama anyagokat értik, 
melyek ugy a textilan) agokkal mint a festékanyagokkal chemi
ailag egyesülnek s ezáltal alkalmasak arra, hogy a textilanya
gokat állandóan megfesthessük. Ilyenek a különböző fémek 
acetátjai, melyeket az fü o, alkotásu oxydokkal használnak oly 
festanyagok lekötésére, melyek ortho állásban lévő hydroxyl 
csoportot tartalmaznak A timsós-, vasoxydul- és vasoxyd-páczok, 

1* 



- 4 

chromi- és chromo-veg) ületék szolgáltatnak kitünő páczokat, 
melJ eke! főleg a szövet- és kelmelestészetban használnak s igy 
szakmánkba nem tartoznak. 

Padlófénymáz, I igen jó és olcsó készilmény a következő : 
6 (barnaszénből készült) paraffin solidum 2 r cer esin, cera 
flava curcnmával megfestve. 

II 1 kgr cera flava, 1 '/2 kg oleum terebinthiuae összeol
vasztva s 10 gr oleum lavendulaevel illatosilva 

JlI 2 kg sárga ceresin, 0 5 kg paraffin, 1 5 terpentinolaj 
2 kg benzin. 

IV 1 viaszt. 8 petroleumot cserép edényben a vastüzhely 
mérsékelt forró helyén összeolvasztva azon forrón fölkenünk s 
ha a petroleum elszállt, posztóv9l gyöngén dörzsölgetjük 

V. 1 kg sárga viaszt, 1 liter vizet fölforrnlva kevés vizben 
oldott 63 0 kalium carbonicumot adunk hozzá s neMny perczig 
főz\ e a tűzről leveszszük, 50 0 terpentinolajat, majd 1 liter 
forr.ó vizet és 15 0 orleant adva hozzá, kihülésig erősen kever
jük Kenőcsszerü s posztódarabbal kenjük fel 

VI 1 sárgavfasz vagy cercsin, 2 -2'/, olenm ter ebinthinae 
ban gőzfürdőn oldva Folyékony 

VII 40 sárgaviasz 160 forró viz, 5 hamuzsir fellől'e, i 
terpentinolajjal kihülésig heverve, 200-ra higil,iuk . 

VI!I 314 vizet, 3 hamuzsirt fölfőzűnk, 3:2 r sárga viaszt 
adunk hozzá és 8 rész orleánnal festjük, mely utóbbi helyett 
extractum orleanaet vagy zsir ban oldódó analin festékeket is 
vehetfink. 

Padló lacc, !. Lacc, szoba-lacc 
Paediater = Gyermekgyógyász. 
Paeon = Orvos. 
Paeonía, bazsarózsa, a pünkösdi rózsa viráglevelei, melyek 

régebben officinálisak voltak mint amara tonica-k 
Páfrány, = Filix mas, 1 o 
Pagliano = Syrupns Pagliano L o 
Paín-Expeller, (angol szó = fájdalmat elííző) a nép közölt 

igen nagy elterjedtségn~k örvendő specialitas, melye~ el~ször. a 
,Richter el Comp ' czeg hozott forgalomba, de mar s1kerult 
utánzatokat is lehet kapni p o a Kasimir Baumanét két bor: 
ganynyal s a Héthy Béláét vörös kettős kereszttel Az eredeti 
.Pain-Expeller< receptje ez: 

Linimenlum se11 linctwa capsici co111posil 
Rp. 

Tinclwae capsici (1 : 3) 900 0 
11 piperis 900 
v galangae 60 0 
•1 mtanhae 30 0 

Seminr1111 paradisi 180 0 . . 
Digere per dies 8 saepi11s agilando, film expnme el adnnsce 
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Olei thymi 
cari'ophyllor: 

J> 1os1na1ini 
11 /avendulae Ga 

SpiI camphorati 
1> Dzondii aa 

Sapon domesl ras 
Tincturae guaiaci 1esi11 
Sepone per aliql!oi dies 

150 

450 0 
450 

1000 
el filtm 

Paizsmirigy, glandula thyreoidea. az ember >ádámcsutkáján< 
azaz a paizsporczogón előforduló mirigyes szerv, melynek mű
ködése kevéssé iemcretes; megnagyobbodása golyvát okoz. A 
mirigyekben enyvszerü anyag van, kivezető csöve nincs. A 
paizsmirigy működése ismeretlen, működési rendellenessége 
mixoedemát okoz. L o 

Paízsmirigy tabletták ~ Thyreoidinnm, organotherapiai 
készitmény. L Thyreoidin. 

Paku-kidang balantium chrysotrichum, a harasztok közé 
tartozó jávui növény, mely mint aranysárga finom szöralaku 
kötszer kerül forgalomba. A vérsavó! hamar magába szivja s 
az6rt vérzéscsillapitó kötésekhez alkalmazzák. 

Palánta, plánta, rásza különféle növényeknek rendesen 
1nelegágyhan való kikeltés által ler1nelt fiatal csemetéje, n1elyet 
azután rendes heh érc szoktak kiültetni. 

Palaquíum gÜtta = Isonandra gutta L Guttapercha 
Palástfű = Alchemilla 
Pálczikák, l Bougie. 
Pálha, stipula, mclléklevél, a noveny leveleinek a szár két 

oldalán növő kis levélforma kiegészitö része, mely egyes növény
családra i.igen jellemző. A pillangósak pálhája igen kifejlett; 
némely fánál a pálha hamis pikkelyt képez, mely nemsokára 
lehull; némely növénynél (akácz, koronafa) a pálha átalaknl 
tövissé 

Palladium, Pd = 10fr2, a platinacsoportba tartozó 4 v. é 
fémes elem, 1803-ban 'vVollaston fedezte fel. A platina társasá
gában fordul elő a külöt1bözó platinaérczekben s azokból oly 
módon állilják elő, hogy az éreznek királyvizzel készült oldatát 
mé'2tejjel keverik, a csapadékot sósavban oldják s mercuricy
aniddal kicsapják A csapadékot, mely rezet is tartalmaz, izzitás 
után HNO,-ban oldják, Na2 CO,-mal neutralisálják, hangyasavas 
kalinmmal s eczetsavval főzik, midőn a palladium fénylő leme
zekben válik ki Csaknem ezüstfehér szinti, platinához hasonló 
fém, 1500"-nál olvad; f s. 111 A hevitett fehér palladium 
9()0 téfogat hydrogént nyel el, a fekete pedig 100"-nál 980 tér
fogatot s ekkor 1/„,-del kiterjed .. Sóinak oldatából higanycyanid 
fehér palladiumcyanidot csap le, mely HCl-ban s HNOs-ban 
oldódik. Sóit mint reagenst használják a jodidok felkeresésére. 
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' Pállás kipállás, a felbőrnek összesurlódó helyein (hónalj 
alatt, láhkö~l, ujjak között) részint a váladéka~. részi;it a ?ö;,
zsöles fohtán való lobosodása, mely lobosodas feher, cs1pos 
nedv kiválasztásával jár s a bőr felülete el is p;iszt~lhat A 
kipállott helyeket langyos vizben oldott gyenge anl!sep!Icm_nok
kal kell mosogatni s száritó p<.nokkal, kenőcsöl~kel bdedm Ily 
szerek a borsav, zinkoxyd, sahcylsav, lanolin, auo.l sfü. stb 

Palliativ kezelés -- csillapitó kezelés, lunel1 (symptoma-
ticns) kezelés -

Pálma. pálmák, az eg)Sziki! nöYén~ ek, U c.salá~ja; meleg
vidéki, töhhnj ire faalaku növeni ek agnelk uh szai 1 al. ez,ek 
tetején igen nagy, legyezős.zerü~1'. ,össz.et~tt levelel~k~l A szart 
a lehullott levelek hüvelyer bontpl< \ 1ragzatuk furtos s a leve
lek között ered; _az egyes 'irágok aprók. virágleplök két 
körben állók A termés l vagy háromrekeszü tok, melyben 
egy-egy fehérnyébet~ dús_ ma~ v,an , _ ... .. , " 

A forró földövt erdok d1szet kepezo kozonsegesehb pal
mák a következők: törpe pálma (chamaerops humilis), kokns-· 
pálma (cocos nncilera), melynek husos gyümölc~e l;it?n,ő , táp
szer s olajat is készitenek belőle. L Oleum coco1s Szagopalm,a 
(sagus Rnmphii), mely igen sok keményitőt tartalmaz (2- 3, me
termázsa 1 fában) s ez szágó név alatt ke~ül. a, keteskedesbe 
Datolyapálma (phoenix daclylifera), a lorro v1dek legfontosabb 
tápláléknyujtója stb. . . .. , 

Palma Christi = K1isztus tenyere, a nc1m1..-i1oveny neve, 
melyet tenyéralaku leYeleitől vett. L Ricin~is _ , 

Palmitin, a legtöbb természetes zstradek foalkatrcsze, ch~-
111iailag nen1 n1ás, n1int a paln1ilinsavnak mono-, dr-; vagy tr1-
glyceridje aszerint, amitü a gl~ce'.inne~ [Cs H.,. (Off)3J 1: :J vagy 
3 OH csoportját hel1ettes1l1. _l'eh:''; ~rns~s,zer~ test (osszetett 
aelher), alcoho'. nehez.en old.Ja, "8;;--,19 C-~rnl fel~lvad ~eg
tisztáhhan a palmaolaJban iordul elo, meli hol alconollal kiold-
ható, l. a zsiros olajakat . . 

Palmitinsav, hexadccilsav, egyalJU s~v a zsus~vsorozalb~n: 
C10 fü1 02, glycerinnel képezett vegyület,et a termcsze.tes zstra
dékoknak, magasabbrendü alcohollal kepzett aetheiet y_ed1g a 
különhözéí viaszoknak fő alkatrésze !gy p o a palm1lmsavas 
triglycerid = palmitin, a paln~itinsavas. miricyl .. cera, 3' pal
mitinsavas cetyl = spe11nacetr A s:earm a palmitms~v, es ste~: 
rinsav elegyéből , áll „Alco!>;olban , cs aether:be11., ?ldodo._ .fch~r 
viaszsz~rü test, fems01 eloalhthatok a külonbozo palmthnt~r
talmu zsiroknak lugokkal vagy fémoxydokkal való '.rnv:te.se 
által, midőn glvcerin és palmitinsavas só (szappan) kcpzodtk, 
mely vizben oldható L Empl. diachyl. Sa1~0 , 

Palpitatio = Dobogás, p. cord1s = sztvdobogas 
Paludismus = '\Iocsárláz L o . 
Pan „. „ összetételekben gyakori s összest, általán_ost Jelent 
Panacea, Asclepios egyik leánya, kit a régi görög mytho-
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logia a gyógyilcí istenségek sorába emelt s enyfiülést adö 
tulajdonsággal ruházott fel; innen nevezik az enyhülést okozó 
szereket panaceálmak 

Panacea dupllcata = Kalium sulfmicnm 
Panacea mercur ialis = Hydr chloratum mite 
Panacea metallorum = Hvdr. chloratum mite 
Panama kéreg = Cort QÍrilajae. 
Panaritium = Körömméreg, melynél az egész izület gyn

ladáshan van L Körömméreg 
Panchymagogum mercuriale = Hydr chlorat mite, dicitur 

etiam panchymagogum quercetanum esse 
Pancreas, hasnsálmirigy, az állatok hasában levő stemcsés 

mirigy, mely az emésztésre (I o) igen fontos. L Hasnyálmirigy 
Pancrea,tin, hasnyálmirigyből előállitott gyógykészitmény, 

az Egj esült-Allamok gy kve szerint hivatalos s oly módon állit
tatik elő, bogi az állat a (marhák) friss hasnyálmirigyét jól 
összeapr ilják, ke\ és vizzel keverik s kipréselik; az igy nyert 
niulós folj adékhoz átszürés után alcoholt adnak, mire válmány 
támad, mely klilönböző fermentanyagokat tartalmaz u m ty
rosint s n1ég J{ét n1ás an:; agot, melyek a zsirokat savakra s 
gl) cerimc, majd a kcményitőt gl) cosévá alakilják, az alvadt 
fehér B) ét pedig feloldják L Emésztés, 

Az alcohollal leválasztott csapadékot dextrinnel megszá
ritják s végre ann3i dextrin( kevernek hozzá, hogy az a meg
száritott váhnün.) nak ötszöL"ösét tegye ki. 13arnássárga szinü iz 
és szagnélküli por. 0 2-2 0 grammjával alkalmazzák emésztet
lenségnél s mindama betegségeknél, melyek a táplálékok rosz 
felbomlúsa állal okoztatnak (diabetes melilus, albuminuria) 1 
gran1n1 panel ea [Ín vizoldata kevés tejsavval keverve 35° c:-nál 
felold ;)() 1 ész aludt tojásfehérjét. szőlőczukorrá alaki! 8 rész 
kemén)itőt s 10 rész disznózsirl lölbomlaszt Alkalmazzák táp
lülcí csőrékhe is L Clysmala nulrientia Különböző pankreatin 
készitmén.J ek vannak már forgalomban : glycerinben oldva 
(1 : 10) pepsinnel, czukorral, amylummal, natr hicarhonicummal 
keverve, borlrn11 oldva mint a pepsin, l. Vinnm pankreatini. 

Pandaemia, az epidaemiának egy alakja, melyet oly ragá 
1) os betegségek megjelölésére használnak, melyek egy nép
törzsct támadlak meg. L Epidaemia 

Panis. ken vér, a buzalisztnek vizzel való ke\ ei ése. ko
vászszal. söréleszléível való erjesztése, megsózás, dagasztás s 
szüraz h6nél való kisülcs állal nyert tápszer Az erjedés alkal
mával a kernényitő felbomlik s C02 és kevés alcohol képződik, 
ezek okozzük a kenyér likacsosságát, mit sok helyen ammon 
carbonicum, nalr bicarbonicnm hozzáadásával segitenek elő 
(sütőpor) 

A kenyér sütés az aegy ptorniak találmánya, kik a mozsár
ban megtört bnzüt vizzel péppé főzték s forró köveken a na·· 
pon mcgsüliitték A keniérkisülésl áz aegyptomiaklól a zsidók 
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és görögök is átvették a rómaiak csak 170-ben Kr e ismer
ték meg azt s Pan isten nevéről panisnak nBrnzték el 

A buzakeny ér székszornlást csinál. mig az árpa- és rozs
ken):ér hi_gabb székelést eredményez csekély erjedési fol) amat 
megrndulasa fol) tán 

A kenyérbelet (mica panis) alkalmazzák pépes borogatás 
alakjá?an meleg vizzel •agy tejjel izgékony fekél.) ekre s kiilő

szövetr gynladásokra, azonkivül mint vivőszcrt némcl) pilulá
hoz adják (Filul Dzondii) 

Panís glutinosus, a diabetes melitusoso k által használt ke
nyér, mely ug1' készül, hogy összemorzsolt ken5érbelet szitán 
addig mosnak vízzel, mig az már Hsztán csm og át; az igy 
B)'ert maradékot, melsben keményítő nincsen, megszáritják s 
poritják s eme porból 7 tojásslÍrgájához, 0 .'í liter tejhez és 125 
gramm vajhoz annyit adnak, mig pép képződik, mel) et meg
fűszereznek s i részre osztva kisütnek 

Panís Jaxans, biscuits pur gatifs, hashajtó piscota (biscocta) 

Rp 
Resinae Jalapae 10 
Manniti 25 

so/ve in 
SpiI vini conc q1r s. div ad 

panicelli biscocti N 100 

Gyermekeknek hashajtó 
Panís vermífugus, l Giliszta piscota (biscocta, készersült.) 
Panna panna, unkomokomo, rhizoma pannae, aspidium 

athamanticum. a harasztok közé tartozó növény Natal partján 
Alkalmazzák a gyökér porát napi 5--10 grammos adagokban 
mm! féregűző! Hatás tekintetében a filix massza! egyezik meg 

Pannus cottoneus adhaesivus, ép oly módon készül mint 
a charta adhaesíva pe!!ucida (l o) c;akhogy papir helyet! pa
mutszövete! kel! használni 

Pápafű = Cnicus benedictus 
Papain = Papayotin, L o 
Papaverin: C20 für O" N, az opium egyik alcaloidája, a 

kis-ázsíaiban mintegyl 0 / 0 ; 18·i8-ban G Merek fedezte fel a 
morphiumkészitésnél •iszzamaradt an) alughan Fehér tűalakn 

jegeczek, alcohol, aethe1, chlorofonn feloldja, sói is ismerete
sek; sósarns sóját alkalmazzák is főleg kis gyer mekck savós 
hasmenésénél 0·005-0 05 gi.-os adagban minden ke!!emetlen 
me!!ékhatás nélkül P o Rp Papaverini mnrialici 0'20. Syr 
papav. rhoead, 20, M. D S Naponta :l kávés kaná!!al Nagy 
adagban narcoticum, de a morphiurn fölött előnye nincsen 

Papa ver rhoeas, pipacs, a mákfélékhez tartozó, szántó
földeken gyakori fíí, melynek piros szirmai a magy !. gykv
ben hivatalosak voltak A szirmok kerekdedek, alapjukon piros 
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fekete folttal, frissen bóditó szagnak, száritva átlátszó bibor
szinüek s szagtalanok 

A pipacs. szinan}agát a mál<Sav s a pipacssav képezik, 
ezek vizben és alcoholban feloldódnak, eczetsavas ólom ibolya
szinü, égvények s vasélegsók fekete-barna válmányt okoznak 
abban. ~forphiumot nem tartalmaz A fű és a tok tejnedvet tartal
maz, melynek bóditó hatása van dc nem ér tékesitik ; a nedv 
Jőanyaga a rhoeadin: C21 H2r Oo N, mely csak gyenge savakban 
oldódik, s az savakkal szép piros szinü lesz 

A szirmokat mint festőszer t használják czukor kák, S) rn
pok, spir itusok festéséJ e 

Papaver somníferum L. bóditó mák, a papaveraceák csa
ládjába tartozó fű, mely keleten honos, nálm1k is tenyésztik 
Az éretlen tok (capsulae papaveris) akkor szedessék, mikor 
bernetszéskor fehér nedv fol) ik ki belőle (opium). Az enyhe 
hőnél megszárított fejek diónag) ságuak, kékes-szürkék, az ülő 
ötsugaras bibével koronázva, mely alatt 10 kis lik van. Undo
ritó keserü izü. A héj külső része \élrnny, a középső falréteg
ben vannak a tejedények, melyek egymással összekötött sejt
pamatokból állanak. A magvakat a tokból ki kell szedni I'ar
talmaz friss á!!apotban 2% morphiurnot, mely száradás ulán 
kevesbedik, á!!ásközben el is tünik; 2„ narcotint kis mennyi
ségben;· 3, papaverosint, mely a papaverinhez hasonló alca
loid, fü SU1-val ibol}aszinü lesz; 4. rhoeadint az érett tokok
ban; rnecon-, borkő- és czitromsavat; keserü N tartalmu papa
verin! (nem az alcaloidot) n} álkát arnmoninrnsókat, 1128°/0 

hamut, mely főleg sulfátokból s chloridokbót á!I 
Hatóanyagát a morphium képezi L Syrnpus diacodii 
Papaya, papa\\ l Carica papaya 
Papayotin, papain, pepsinurn vegelabile, a carica papaya 

gyümölcsének és le\ elénel< erjanyaga, mely a pepsinhez ha
sonló s a fehérjét peptonná alaki!Ja át Az indiánok a carica pa
paya leveleit már régtől fogva a hus puhítására használták 
A papayotin a carica papa) a vizes oldatából borszeszszel csap
ható le s megszáritva köm,) ü fehér port képez, mely vizbcn 
és glycerinben oldódik 5''/0 ·0S savanyitott oldata igen hamar 
feloldja a diphteriticus lerakódásokat s álhártyákat 

A papayotin 187ll-bcn került ismereteink közé. midőn H.oy 
közzétette hogy 10 gr sovány marhilhus 1 : :l oldatu papayo
tinnal 3 perczen át főzve félig folyós állapotba jnlott Az er
jesztő anyagot a nedvből Wittmack csapta le alcohollal, a pa
payotin nevet pedig Peckolt adta annak A papayotin fi.brin„ 
oldó képessége 1 : 25') de 1: 200-nál sohasem alacsonyahb 

Mint ernésztőszert belsőleg 010-0 30 gr -os adagokban 
alkalmazzák mint a pepsint, 

Papíer d'arme, !. Charta fumalis aromatica 
Papier Gautier, két filtrumpapirlap, az egyik át van itatva 

KJ és KJO, oldattal, a másik kalíum bisnlfuricum oldattal ; ha 
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eme két lapot egymásra téve· megnedvesitjük, jód,szabadnl fel: 
5 KJ+ KJO, + 3 H, SO, = 3 K2 SO, + 3 H2 0 + 6 J. Alkalmazzák 
a jod javallatai alapján föleg mirigydaganatoknál, rhenmánál 

Papilíonaceae ~ pillangósak, vitorlásvirágnak, a Iegumino
sák rendjének (! o) egyik családja L Hűvelyesek. 

Papilla = szemölcs, bimbó, p o. mellbimbó L Csecs
mirigyek 

Papin (pen) Dénes, franczia phisicus, szül Bloában 1647 
VIII. 22. megh 1712 Az angersi egyetemen or vassá promove
álták Párisban megismerkedett Huyghenssel s L eibnitzel, Lon- · 
donban pedig Boyle vette pártfogása alá, kik révén mélyebb 
bepillantást tehetett a természettudományokba Kntatásai s fel
fedezései, találmányai a göztan körébe tartoznak !ly czélszerü 
találmánya a 

Papin-fazék, mely nem más, mint egy jól záró fedővel 
biró erősfalu főzőedény, melyben a viz forrásba jöve saját gő
zétől lenyomva állandóan 121° e hőmérsékü lesz s nehezen 
fövő anyagok (csont) benne hamar megf6zhetők. 

Papiros. (a górög papyros szótól) a müvelődés terjedésé
nek igen fontos eszköze, növény-sejtekből (cellulose). ké · 
szíilt lap, mely vizszivó képességének csökkentése s sikamlóssá 
tétele végett állati enyvvel van bevonva ~ papit készítése a 
következő. A cellnlose tarlalmu anyagokat: fa. szalma, len, 
Na OH-ban oldják, midőn cellulose s kevés lignin m:uad vi3sza, 
melyet jól kimosnak s az u n. fapapirt készilik belőle mely 
nem tartós, mivel a lignin lassankiat felbomlik huminná. Leg
jobb papirt nyerhetni a len és kent!errnngyokból, melyek csak
nem tiszta cellnloscból állanak s maguk a sejtek orsóalaknak 
lévén, a Ierakódásnál erősebben kötnek össze mint a korong
alaku sejtek. A rongyokat előzőleg mésztejjel jól kilőzik s al
kalmas gépekkel mosva pépszer(í massává aprítják szét, melyet 
chlor mészszel vagy tiszta chlor ral f"ehérilenek, Midőn a rongy 
már egészen pépszerü lelt, kaolint adnak hozzü, hogy :illálszó
ságáböl yeszitsen; nedvességének csökkentése végetl ti1nsót. 
gyantaszappant s keményitőt kevernek még hozzá, a timsó fel
bontja a gi antaszappant, a kemény ilö pedig a kivüló gyantát 
suspendálja Az ig) elkészitett rnassút vizzeljól !elkeverik s egy 
egyenletesen mozgó szitára bocsájtják, melyen a viz átcsnrog a 
cellnlose sejtek pedig leülepednek s vékony bpot képeznek A 
papirt ezntán kissé megnedvesítve forró hengerek között pré
selik s fényesítik, enyvezik, Iesimitják s fölvágják A viznyoma
tot ugy készitik, hogy a papirmassát a megfelelő minlázatu 
szitára engedik, a papir a minta heli én vékonyabb lesz s ezért 
ama helyen átlátszóbb A meritctt papirt nem hengerbe öntik 
banem megfelelő nagyságu szitákkal egyenként merítik ki a kd
hól s egyenletesen rázzák, a leülepedés nlán fémlemezekre 
rakják, kissé enyvezik, Iesimitják de nem fényesitik ki. Az ily 
papir széle nincs levö.gva, hanen1 egyenetlen czakkos az 

1 

1 
1 
1 

., 

1 
11 

1 
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Paprika, l Capsicnm annnum 
Papsajt = Malva vnlgaris .. 
Papsapka = Candelae fumales. 
Para . . állás, isomer veg} ületekben a helyettesitő l)J'Ö

kök ama állása, viszonya, midőn közöttük 2 nem helyettesrte tt 
elem van L Benzolszármazékok Meta, „ Ortho . 

Para, suber, a növénykéregnek rugalmas védő bnrkolata, 
mely igen rövid életü sejtekből áll. L. Cortex 

Pára, a mindennapi életben a gőznek az a neme, mely kö
zönséges hőmérséknél származik 

Para-acetphenetidin = Phenacetin. L o 
Paracelsus Philippns Aureolns Theophoratns Bombastus 

of Hohenheim, a középkor leghíresebb orvosa, kiváló ialro
chemicns, szül 1193 XIL 17. Einsiedelnben (Schveiz), meghalt 
15H. X 2!. Salzbnrgban Tanulmányainak befejezte után csak
nem egész Enrópát bentazla s csodaorvos hiréhen állott; 
1525-ben a baseli egvetemen a gyógyászat tanára volt. Mint 
philosophus az embert \microcosmos) és nagyvihígot (macro
cosmos) működésében egyformának mondotta, miből az kö
vetkezik, hogy eg_yike a másikából megismerhet{) s ezzel az 
astronomiának nyitott tág terel, mer l az emberek sorsát össze. 
függésbe hozta a planeták járásával. 

Innen eredt a maavar u n. ,Csizió' könyvecske is (Cir
cnmcisio), melyben az ~;nberi n)avalyák mind a csillagok állá
s:ihöl n1agyaráztatnak n1cg i~aracelsus szerint a leglőbb tudo
mány az orvostan, melynek három alaposzlopa: a ph}:loso
phia theologia és az aslronomia s egy negyedik gyakorlatr tu
dománv: az alchymia Paracelsus minden törekvése oda ll'ányult, 
hogy (~a!enos elveit megdöntse az orvostudományban s hogi 
a chemia vivm:inyait bevezesse a gyógykincsbe. !; ~lrvosludo
mány, Allitcilag Paracelsus megtalálta volna az örökelet t;ssen
tiáját s vegyi emberkét is alkotott (homunculus) de reczeplJe el
veszett s Paracelsus is meghall, de h igyott maga után örökké 
tisztelt nagy nevet lralainal< szárnál 3M-rc becsülik 1. Chemia, 

Parachloralose = Chloralose. !, o. 
Paracotoin = Cotoinum-para 
Paracresol, 1 Cr esolum 
Paradiamidobenzol = Diamidobenzol, phenylendiamin. L o. 
Parafa, számos fa, melyek kérge a parával megegyező 

rugalmas szövettel bir Törzsnövényének az indiai és közép
amerikai hibiscns tiliaeeust tartják ; par át szolgáltatnak még a 
bombax conyzae, pterocm pns montonchi, erythroxylon snbe
rosum braziÍiai fák Enrópában parát ad ne hány. tölgy, u. m 
quercus subcr, qu, occidentalis, qu psendosnber, a szilfa, ju
har és evonvmns, mely három utóbbit feldolgozni nem lehet 

Paraff'iií, 1 Paraffinnm 
Paraffin vagy methán sorozat, a telitett szénhydrogének 

sorozata, melynek tagjai a Cn H,„ + 2 képletnek felelnek meg 
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s kevés hasonlatosságot mntatúak egymáshoz (pan\m affinitas) 
Mind igen indiferens vegyületek, HNOa-val sem változnak meg. 

Az ismertebb tagok ezek: 
C If< = methán, C< Hro = bután, 
C2 Ho = aethán e, H12 ~pentán 
Ca Hs = propán, stb 

Eme 'egyek elegyei: benzin, petroleum vaselin, paraffin 
az iparha11 és közéletben igen nagy szerepet játszatiak, L az 
illető czimek alatt 

Para1finkenőcs = Vaselinum 
Paraffinolaj.. a para!fingyártásnál mellékter mén) ül 

!olvadékból H2 SO.-val való rázás által készült termék; 
letJ, olajszerü, nem fluorescál 0 88 f s. actlrer feloldja 
csökbe s az olajgáz készitésére alkalmazzák. 

kapott 
szinte
Kenő-

Para1finum, solidum, pharm Hung ll Germ Hl Ned III 
cereslnnm, különböző 300 -nál feljebb forró szénhydrogének 
elegye, főleg: C22 H", C2< If50, C21 H„ keveréke, legnagyobb meny
nyiségben a galicziai ozokeritben, kisebb mennyiségben a bakui 
petroleumban fordúl elő, de nyerik azt a barnaszén és bitu
menes palák száraz átpárlásakor keletkezett kátrányból is A 
nyers paraffint tisztátalanságaitól tőmény H2 SO.-val szabadít
ják meg s többször átpárolják Fehér, viaszszerü áttetszö k ris
tályos tömeg, forrpontja 45 -70' közölt van; forró alcohol, 
aether, chlorofom feloldják, olajokkal, zsírokkal keverhető. Igen 
indiferens test, azért mint közömbös bevonószert használ ák a 
legkülönbözőbb czélokra A vaselin nem m:ís, mint lágyabb 
minőségü paraffin. 

Paraffinum liquidum, paraffinolaj, vaselinolaj pharm Germ 
IL [[[ Ned III, A vaselinen állás közben kiváló olojsürü folya
dék, el6állitható a nyers petroleumból is lisztitüs által Szinte
len indiferens folyadék, f s. 0 88, alcohol nem, aelher, c:hlorn
form, amylalcohol, benzin stb jól oldják Alkalmazzák 16leg az 
iparban kenőcsök készítésére L Paraffin-olaj 

Paraform = Formaldehyd-para 
Para-formaldehyd, trioxymeth) len, parafor m, a far malde

hydnek polymerisálása által előállítható vegyület (Aronsohn), 
mely keletkezik. ha a formaldchyd vizoldatát hevitjük, mid6n 
gőzalaku formaldehyd és szilárd parameth) laldehyd válik ki, 
mely nem más, mint parnform Fehér, jegeczes, vizben oldódó 
anyag, mely igen er6s anfisepticum, 1

/ 5 (1 0 .10-os oldata n1egöli a 
bacteriumokat 5°/0 os oldata pedig jóindulatu bő1daganalok 
étetésére alkalmas. Bcls61cg 1-2 grammos adagjai a calomel
hez hasonlóan hatnak Allrnlmazzák mint anaesthelicumot és 
antisepticumot 

Paraform-collodium Unna: 
Rp 

Parafo1mii 
Old ridni 
Col/odii 

100 
050 

2000 Mme 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 
1 

' 1 
1 

1 

·1 

-1 
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Mivel a paraform a collodinmban nem oldódik, a készít
ményt használatkor jol fel kell rázni, 

Paraglobulin, serumglobulin, \érsavó-casein, a vérsa vóban 
előjövő fehérnyeanyag, 

Paraguay-Roux = Spilanlhns, 1. o " 
Paralbumin, a petefészek-tömlőben található fehérjenem ü 

anyag. 
Paraldehyd, az acetaldeh.i d polymerje: (C2 H. O)a mely 

képződik az acetaldeh) dből kis menyiségü sav, főleg 1-2 csepp 
kénsav behatására, a magyar Ir német Ill. angol, dán és ame
rikai g) h. szerint hivatalos Szintelen, sajátságos édeses szagu 
folyadék, f s. 0 998, 10 5 alól megfog), 1 24° C-nál forr, 10 r 
vizben oldódik, H2 504-val destillálva ismét acetaldehyddé aJa. 
kul A paraldehydet 3--4 grammos adagban mint álomhozó 
szert alkalmazzák a chloral hel) ett, alkalmazhatósága tág ke
retü, mivel a vérn) omásra nem folyik be, hanem a nyultagyot 
hűditi. Adható rnindennemü álmatlanságnál, föleg ha azok hys
teria, köszvény vagy szivbántalmaknál jelentkeznek Alkalma
zása azonban nem igen foglalt tért, mivel az álom későn áll 
be s rövid ideig tart, a paraldehyd pedig a gyomor n)ákhár
t) áit izgatja. 

Paralysis = Hűdés; paralysis dorsalis, hátgerinczsorvadás; 
paralpis progr essiva = hűdéses butaság = dementia para
lvtica L o 

·· Paramannan, a colfea arahicábcíl Gilson áltnl előállított 
vegyület: (C12H22 011) könnyü, fehér, keménvitőhöz hasonló 
por, melyek kicsi krislfü) okból állanak, tömény kénsav feloldja 

Paramid, triimid, mellitimid: e, (C02)6 (NH)s 
Para-oxybenzoesav = Acidum salic) licum 
Paramylum, zooamylum: e, Hro O;, a keményitőhöz ha-

sonló anpg a gregarinaféle növényekben; jódtól nem kékül meg 
Parány, az atom csinált magyar neve L Alom 
Paránysuly, l. Atomsnly. 
Paraphymosis, spani olgallér, 1 Phymosis 
Paraplegia = Beri-beri 
Parasita = Élősködő 
Parasitiir betegségek, élősködők által okozol! betegségek 

különösen a bőrön, p o rüh, favus, pyliriasis stb sth L. az 
illető ezimek ala!t 

Parathyrma = Unguen!um, főleg az nng plumhi tannici-ra 
alkalmazzák e nevet L o 

Pareira = Chondodendron tomcntosum 
Parenchyma, gyúrma, a belső életmiíszervek üreges álla, 

mán)'a, meliről a vérerek capillarisainak fölfedezése előtt azt 
hitték, hogy azok üregeibe a vér heöntődik 

Parfumes, bouqnets (buké), illatszerek, növényi anyagok
ból kivont vagy mesterségesen készitett szerek, melyek elpá
rolgásnk által a szaglóérzékre hatva, kellemes érzési keltenek 
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A természetes parfume-ok a virágok illatanyagát tartalmazzák 
s a következő virág,Jkból vonatnak ki: ibolya, rózsa, jásmin, 
acatia, narancsvirág, tubarózsa és illang-illang, a tőbbi illatok 
ezek keverékéből vagy bizonyos chemini szerek hozzagolása 
által állittatnak elő. A kivonó eljárás menete röviden a követ
kező: A friss virágokat szagtalan olajjal vagy olvasztott zsirral 
pállitják, mely a szaganyagot magába veszi; a virágokat vékony 
rétegben zsiros vásznak vagy üveglemezek közé helyezik s 
enyhe melegnek teszik ki, midőn a zsíranyag az illatanyagot 
magába veszi Ujabban oly módon is készítik a parfumeket, hogy 
a virágokon levegőt fuvatnak keresztül, mely az illatanyagot 
magával ragadja egy olajtartóba, hol az olaj által az leköttetik 
Az igy nyert szert pomadénak az olajat huile antique-nak 
nevezik s ezekből az Hlataniag borszeszszel kivonható, ez az 
alapes,entia Az alapessentiák magnkban hamar elpárolognak s 
nem nagyon jó szagnak, azért annak •megkötése• miatt az 
essentiát mosclmssal, ir eoskivonattal keverik, vagy modificálják 
különböző más illaJszerekkel A parfumeriában ma már a mes
terséges illatszeréket alkalmazzák, melyek legnagyobbrésze a 
benzolszármazékok közé tartozik, igy a nilrobenzol a keserü
mandola olajat, a trinilrobutylloluol a moschust pótolja s főleg 
a szappangyártás terén nyer nagyarányu alkalmazást Az aro
maticus carbonsavak sora a styrax és perubalzsam kellemes 
illatát adja, főleg a benzolmelhylesler Hasonlóak a fahéjsav- és 
salicylsav esterek combinaliói Az arnmaticus oxysavak anhy
dridjei közül nevezetes a cumarin (l o.) Az aromaticus aldehy
dek sorából ne,ezetes szerepe van a benzaldeh)dnek, anisal
dehydnek, piperonalnak (heliotropin), melyek a kéíszén-toluolból 
származnak s igen olcsók Az aromaticus ketonok közül a (J 
naphtolmethylaelhcr bir fontossággal mint nerolin. A terpenek 
közül elterjedten használj,ík a terpineolt mint a gyöngyvirág s 
orgonavirág illatához hasonló származékot, melyet a terpentin
olajnak hig savakkal való kézclésc által állilanak '.elő Hasonló 
kisérlelek folynak a geraniol és az ibol) aillat előállitására, mely 
utóbbit sikerült is a iononban megtalálni. Az eddigi kisérletek
ből az látszik, hogy az illa tan) agok keletkezéséhez egy aldehid, 
keton, saves!et vagy nitrocsoport mindenesetre szükséges A 
mesterséges illatanyagok felosztása a következő: 

l A/dehydek 

Ide tartoznak a legfontosabb illatanyagok, amelyek nem
csak aromájuk erősségénél. hanem finomságánál fogva is ki
lünnek; ezek legtöbbnyire készen találhatók a növényekben, 
de legnagyobbrészt a teljes és részleges synthesis állal is nyer
hetők lettek Ezen csoportban találhatjuk az aliphaticus s még 
inkább az aromalicus sorozatba tartozó anyagokat 

Ha ezen aldehydek előállitása a megfelelő alcoholokból 
történik, akkor a savanyu oldatban permanganattal való oxy-
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da}io vezet legkönnyebben czélhoz. Az aldehydekét előállitják 
me~ a ~eg,felelő ~~vaknak mész~óiból is. hangyasavas mészszel 
".a'.o lepar lasu}< u!Jat1 Az alcahbtsnlfit kettős veg) ületek előál
htasa s az utana következő elbontási: savak vagy aljak segé
lsével széleskörben használják azok tisztitására 

a) Aldehydek nyilt lánczczal. 

Az aliphaticus sorozat legalsóbb tagjai mint a far maldehvd, 
acetaldehyd, butyr,a,ldel;yd stb nem jó szagnak, ennélfogva 
nem „ ts nevezhet.iuk , _oket illatos anyagoknak A magasabb
rei:du tagoknak aron_ia.ia ,:1em n31g1 o,n kellemes és valameny
nyien synthettcusan 1s eloalhthatok Sokkal nagvobb jclentősé-
güek az olefinsorozat aldehvdjei ' 

Itt első hel1en a Gcra.niol és Citral emlilhető 
CEh e' c , 
Cfö> = H-CH2--CH2-C=CH-COH 

1 

Cfö 
A dihydt ociliallal, a cilt onellallal 

Cfü C CHa > = CH - CH, - Cflz - CH - Cl:'2 -- COH 
i 

CHa 
egylll\ 3' ~zitromolajnak jellegzetes sajütságos szagát kölcsönzi 
Hason,_okeppen az _enca]yptus, bacl~housia és az eucalyptus 
st.eigeuanaban ts ~alathalo A c1tral Semmler szerint legczélsze
r_ubh:n geramoll~ol a n;e~felelő alcoholból, kaliumpermanganat 
cs kensavval vala oxydalassal n; erhelő 

A citralnak különös jelent6sége v~n a mesterséges ibolya-
illat: a jonon gyártásánál · 

b) Aldehydck zá1 t lánczczal 

A benzaldehycl Co Ho COH, a keserii mandolaolaj a termé
szetben sza_badon !1cm fordul elő, hanem mint Liebig és Wöhler 
1831-hen kimutattak, a kescrürnandolában előforduló glucosid 
az, amygdalit~ boml~;;a á!tal keletkezik. Syntheticus uton a benz~. 
alaehyd a kovetkezo modon nverhető: 

1) Benzyl~lcoholból való OX}dalio utján Co H, CH, OH; 
2) benzolsavas. es, ha;1gyasavas mészhől való destillatio utján; 
3) henzalchlor!db~l Co flo CH Ch mész lejjel való tulhevités utján; 
i), ?enz}lchlou;Jb~l ~" Ho,CH2 Cl ólo~rnitráttal való oxydatio 
utpn, mely utobbt kel modszert techmce is alkalmazzák 

A benzal?eh) dnek kevésbbé ismert homologja a phenyl
aceial1eh!J,d c,,H, C!f2. - ,cqH, melynek kellemes jáczint-illata 
van. l' ahe.isavbol elov1gyazo munkával elég i'ó ariinvban állit-
ható elő · ' 

Anis-a/delryd = Aubépine. 

C „COH (1) 
6 H. < COH, (4) 
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Ezen anyag synthetice áz aldehyd előállitás-ánál szokásos 
eljárásokkal nyerhető lg) Canizzaro és Bertagnini szerint anis' 
alcohol oxydatiojánál, Piria szerint anissmas- és hangyasavas 
mész száraz lepárJásánál nyerhető 

Technicai szempontból értékes a Cahonrstól ajánlott eljá
rás az anisaldehyd előállitására a.1etholból elő\• igyázatos oxy
datioval 

C H .. CH= CH- CHs (3) 
6 4 < OCHs (Í) 

Mint már emlitettük az anisaldeln dnek a kereskedelem
ben aubepine a neve, mint na!riumbisú'Ifit veg) illet is előfordul 
a kereskedelemben. 

A fahéialdelzyd c, H, GH = CET - COH a cassia és ceylon
fahéjolajnak az illatos anyaga Synthetice fahéjsavas és hangya
savas mészből izzitás utján nyerhető Technicai szempontból 
fontos a Schimmel et Co. czégtől benzaldehyd és acetaldehyd
ből vizelvonás utján való syntheticus előállitás 

Eg) ike a legfontosabb Illatos anyagoknak, mely az ipar
ban is igen nagyfontosságu: a vanillin (Methylpro!ocate
chnaldeh) d ) 

/COH (1) 
Co Hs -OCHs (3) 

"'-OH (4) 
A vanillin nagyobb mennyiségben a vanillia hüvelyeiben 

található Singer fölismerte, hogy általánosságban a faanyagban 
is előfordul. A vanillinnek mesterséges előállitása főleg Tie
mannak és lanitványainak köszönhető. Igj a vanillia előá!litha!ó 
coniferinből chromsavval 'aló oxyda!io ntján (T iemann és 
Haarmann) \anillinsavas és hangyasavas mész izzi!ása ntján 
Legfontosabb előálli!ási módszer az engenolból 

/Cfü- C = CH2 (1) 
Cs Hs -OCHa (3) 

"'-OH (4) 
való készítés, a mely szegfű olajból nyerhető Tiemann módo
sito!!a ;az engenolnak Erlenmayertől kif('.jtett vanillinná való 
átalakitási módszerét. Az aceteugenol oxydálását ja,asolta az 
eugenol h~lyett Azonban a legjobb ercdménjl nynjt az, ha az 
eugenol! isoeugenollá 

/CH= CH Cfü (1) 
Ca Ho - OCHs (3) 

"'-OH (4) 
alakitjnk át, azután acetiláljuk és végül clnomsavval ace!vanil·
linná o'X.ydáljnk. Az acetylgyök elszappanositása ntján nyerhető 
a vanillin 

A vanillinnek ezen eugenolból való előállitási módját nem 
kell tulajdonképpeni synthesisnek fölfogni, mert nemcsak hogy 
egyszerü vegyületek nem vitettek át complicáltabbakká, hanem 
még bomlás is áll be a széngyür üben 

! 
~t 
:f:; 
f, 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

J 

1 
1 

1 
1 
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A vanilinnel közel rokon aldehydet, a piperonalt (Helio!ropin) 

/COH (1) 
Ca Hs- 0 (3) "'0 (t) 

kezdetben pipcrinből a bors egy alkotórészéből nyerték A 
per manganal!al való oxj datio ugyanis a piperinből alcoholos 
kalival való f(ízés utján nyert bomlási terméket a piperonalsavat 

/0 (1) 
Ca Hs --0 (3) >Cfü 

"'-CH= CH-CH=CH COOH (1) 

átalakilja piperonalra Jelenleg azonban ezen illatanyagot csak
nem kizárólag a safrolból 

/CH2 - CH~ CH, (1) 

Ca Hs -0 (3). Cf" "'-0 (!)> 12 

az olenm sassafrassae főalko!órészéből állitják elő. 

A safrolt a kámforolaj. a kámforelőállitüs egy mellékter
mén0 e is lai talrnazza Mivel igen olcsó alapan) ag, a heliotropin 
áta is 2000 márkáról 10 é1 alatt :10 márkára sülyed! kilogram
monként, nagi ohh bevásárlásnál Az iparnak természetesen 
sen1n1i haszna seLn volt az ár ezen rohan1os csökkenéséből, 

mert az olcsóság az azclólt igen becsült illatot a közönséges 
használatba terelte, a mi aztán az elidegenedést vonta 
maga után. 

A helio1ropin nyerése safrolból ugy történik, hogy először 
ez alkoholos ka!ilug vagy száiaz nalrinmaethjla! segélj évei 
isosafrollá alakillatik át 

/CH=CH-CH, (1) 
Cu HB -0 (:3) , CH 

"'0(4)/ 2 

azután clnómsavval végzik az OX) dálás! 

Ketonok 

Itt a természetes rne!ylheptenont 

Z:>C =CH - Cfü-- CH2 - co - CHa 

lehet rnegemlileni, mely ami laceta1szerü szaggal bir illérnely 
terpen szerkezetének rnegmag;arázásárn fontos volt. A cineol 
oxydatio u!ján cyneolsavat producál EcetsavanhJ driddel hevitve 
cineolsavanhydridbe megyen át, a mely \Vallach szerint száraz 
destilláláskor szénsavvá, szénonddá és rnetylheptenonná bomlik 
Barhier és Bonveault a metylhep!enon synthesiséról kimutatták, 
hogy az 1-3 dibrom· és 3 metyllm!anból áll 

Syntheticus rnethylheptenon! állitoltak elő Tirmnn és 
l~rüger, a mely eg) es tnlajdonságaiban eltér a természetestől 

Ők isovaleraldehydet és acetont. ,jégecet, náltiumace!a! és 
eczetsav befal.) ása alatt anhydride! hagytak egymásra hatni 
Razay, Gyógysz Lcxicon IV 2 

. - -···--·---'-------'"-------
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Először csak egy mellékler méket nyertek, 'mely mésztej 
CHs hozzáadására gőzalalmvá destillálódik és synthe-

c
l, ticus methylhepteuonná bomlik ·1 

Svnthelice van továbbá előállitva a cai von · 
HC2/\'-CO dipenten limonennitrosochloridból, limonentetra-

1 1 

bromidból stb. Mint jobb carvon és halratéritő 
carvon jön elő a különféle olajokban Optice 

H2C"/Cfü inactiv carvon nyerhető a két alak keverése 
Cll folytán, a carvon a köménymag szagára cm-

1 lékeztet · 
C A jononnak az illatszerek legbecsescbbiké-

/" nek mcstei séges előállitását, a mely ibolyáia em-
CH2 CH„ lékeztct. Tiemann Frigyesnek köszónhetjük, ki-

nek ezen fontos felfedezése csak az iron az ihol} agyökér illat 
hosszabb tanulmányozása és kutatásának er cdmén} e Ffü ado
zásainak eredménye, hogy mesterséges nton képes előállitani az 
értékes jonont 

CH 
H,C/" 

1 1 
H, C"/CH - CH= Cfü C02 C02 

Tiemann gcraniolt acetonnal süritett össze elélször alkaliák 
és pseudojonon hozzáadásával a mely higitott ásvánisavak be
hatására kapcsolódás ntján jononná alakult 

Ha higitott helyett tömény kénsavat alkalmazunk, akkor 'I 
kél isomerje létesül, az a) jonon és fi) jonon, melyek bár össze- • 
tételre isomerek, de különböző fizikai tulajdonsággal bírnak, .1

11 

ngy hogy könnyen meglehet őket különböztetni 
Kölcsönös átalakulás könnyen elérhető; a fi jonon előálli- 1 

lása a Laire et Co párisi czéguek szabadalommal van Amerika 
szán1ár a védve 

A Frilsche Co. czég birtokában van egy Ziegler J -lő! ki„ 
dolgozott amerikai szabadalom, a mely a citral és aceton 
chlorcalcinm behatása mellett való condensálását vaschlorid 
behatása ntján és egy az ibolyára emlékeztető lcr rnéknek elő-
állitását védi. Egy hasonló angol szabadalom is létezik (26.350 sz) 1 

A Frietsche et Co. c.zég egy másik szabadalmat is jelen- J 
tett be, egy dr. Ziegler-tői kidolgozott eljárásra vonatkozólag, i! 
mely abban áll, hogy lemongrasöl s aceton chlor mész behatása · 
~lat! egym~sra hatn~k A reactios, termék átalakítható egy lel- ?I 
Jesen ;a.nlalfaszer ü illatos anyagga ~. 

JOnon nem azonos azon még ismeretlen vegyülettel, a .„ __ ·•.! 
mely ~z ibolyának illatát kölcsönzi Az illatszergyártásban igen 
szép sikere van, a mely a vanilinnel elért sikerek mellé sora-
kozik Legtöbbnyire 10°/0-os oldatban kerül a kereskedésbe 
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A plreno/ok és plre110/iiiherek közül említésre ·méltó az 
anethol 

CH=CN-CH, (1) e, H4< OCHa (2) 

melv az anisola j fő alkotói észét képezi és az olcum 
lati11ak is 4 /,,-ét alkotja 

anisi stel-

Ezen olajok illatukat az anetholnak köszönik, s ezenkívül, 
mint már emlitettük az anisaldehy danbepine 
szolgálnak 

A grrajacol 
OH (!) 

Co H4< UCHa (2) 

készitésér e is 

U} irfakálr ányból 
előállitható 

1s s czenkivUl szán1os n1ódon S) nthctice is 

A thymol 
/CHa (1) 

c,H,-OH (3)cH, 
"CH< CH; (1) 

a természetben igen el van terjedve, Synthetice a nilrocnmin· 
aldclndhől állitható elő 

;~ thymollal isorner cawacrol 
/CHa (1) 

CoHa-OH (:l) 

"- CH, 
CH<cfü (l) 

ezzel együll gyakran előfo~.dul növényi illóolaj?ldrnn Kak_nkfű
szcrü szaga van s nyerheto pL cymolsulfosavbol k.ahval os~z~
olvasztva, a megfelelő aminomethylp10pilbe11zolbol diazo-talas 
és főzéssel 

Az eugenol /Cfü - CH - CH2 (1) 
Co Ha - OCHa (3) 

"OH 
a szegfűszeg olajában 90'/o-ig van je_le;1 s ~;'.n~l~ f,lÍszer cs jelle
gét adja Mint már említettük a vamlhn eloalhtasara az egye-
düli számbavehető alapanyag . 

E czélra az olcum car yophylorumhol is állítják elő S) n
thelice az eugenol a conifcr 1lalcoholból natriumamalgammal 
voll nver hető 

:Ükaliákkal kezelve a keltősvcgy ület szétválásával i.soeuge-
110/lá alakul 

/CH= CH- Cfü (1) 
Co fü -OCHs (3) 

'-,OH (±) 
meh hasonló illatu. 

· Hasonló vonatkozás áll 
a sa/101 

fenn mint ez cmlitett két tesi közöli 

2' 



és isosafrol 
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/CH, -- CH= CH. 
Co H. -0 (3) >CH 

~o (i) 2 

/CH=CH-CH. 
c, Ha ::.:_g >CHa 

között az utóbbi az elsőből alkaliákkal való kezelés pl bor
szeszes káli- vagy nátriummethylaftal áll elő 

Mindkét anyag sassafrassa-szerü szagu, azonban nem e 
réven fontosak, hanem mint alapan.l agok a piperosal ni erésével 
Oxydálás ntján ugyanis e fontos illatanyaggá alakulnak 

A naphtalin sorozat egy illatanyaga a neroliu ·= P'-naphtol
methylaether C10 H, OCJJ, nem fontos jelentőségü Előállitható 
P'-naphtolhól absolnt methylakoholból és tömény kénsavból 
hevitéssel, vagy P'-naphtolkaliumból is jodmenthyllel. E a ,régi 
nerolin•, melyet ma pótól az alább megbeszélendő >uj nerolin• 
anthr anilsa vasm ethy l ester 

Savak é< savanhydlidek 

Ide egyetlen fontos anyag lat tozik: a cumarsavanhydrid 
vagy cumarin 

e H /CH=CH 
6 4~ 1 

0= GO 
Ez egy egész növény csopo1 t illatos anyaga, igy az aspe1 ula odo
rataban, tonkababban, megg) fában, a liatris odoratissimaban 
fordul elő 

A cumarin, mely igen higitolt állapotban friss szénaszagu, 
legczélszerübben Parkin szerint salicylaldehydből, eczetsavan
hydridből és nalriumacetáthól nyerhető Egsideig a lianthris 
levelekből nyert cumarin ára oly csekély volt, hogy svnthetice 
való előállitása nem volt érdemes Ujahban a levelek· ára njra 
felszökött s az illa!szergyárosok l\jrn gyá1 tják. 

A 6. csoportba a nilrogén tartalmu illatanyagok közé is 
csak kevés fon!os anyag tar lozik 

A nyilt lánczn telitetlen alcoholokhoz tartozik a geraniol 
(rhodinol) 

g~:>C= CH- CH.- C =CH - CH. COH 
1 

CHa 
melynek összelételé! Iiemann és Semmlci magiarázták meg, 
csakis a citrálnak chromsavkevei ékkel való oxydatioja utján bir 

· némi fontossággal, a mennyiben a kezdetben hozzáfüzött remé„ 
nyeknek, - hogy rózsaolajpótló szer lesz - nem felelt meg 

Hasonlóképen fontos a citral előállitására a linialoo/ 

l 

1 

1 

j 
i 

gz:> == CH-CHz-CH2- ~(OH) 0-CH= CH 

CHa 
r~rdekes a oeraniolnak linaoolba való átalakulása, ha autocláv
ban vizgőzz

0

el kezeljük Egyébkén a linalool is könnien alakul 
át geraniollá 

A borneol ugy a bo1!1eoca:r;plw1 este1„ei, ~rnly a közon
séges camphorból reduc~10 ul1an .';'l er hete:, mm! „_Ber ~ram és 
\Valdbaum kimutatták mmt az erdo cser- cs fenymllatat szol
gáltató források birnal~ jelentőség~el ;\- _japá~1c„~mpho~nak bor
neollá \aló reducálása, mely mar reg1hb ido ota ismeretes, 
Ber thelot sze1 int alcoholos kalival 180"-ra való fölhevités által 
érhető el Baubigny szedni !egalkal~nasabb a fémnatrium_mal 
való kezelés. Az ecetsavnak es valenansavnak fentebb emhtett 
esterei hangyasavval és savanhydriddel állithatól~ elő . 

A legrégebben ismert illatszerekhez tartozik a te1prneo/, 
CH. ' mehet Deville még a terpinhydrát készilésénél 

1 észlelt [L mellékelt képletet] 
C Ezen anyag mesterséges előállitása, mely 

HC/°"'Cfü több isomerben lép fel és a melyet kellemes 

1 
1 

orgonaillata , miatl sokr'.' becsüln_ek, kül~nféle 
. módon törlenhet. Pla\\„1tzky szer~nt t~rpmeolt 

HC2°"'/CHe ugv nyerünk, hogy 1 resz terpentmola1at, 1
/ 2 r 

CH tön1ény kénsavat és l 1/2 rész 90'/o-os alcoholt 
1 12 óráig hagyunk állani Pil_den é~ \.Yallach ter-

C (OH) pinhydratból nyerték mcleg1lett kensa\ sth be-
/~ hatása alatt 

Cfü Cfü Igen fon!osak a moshuspótlékok pi a te1 ·· 
Jierbut\ !toluol 'rnnsc Baur • L Moschus artefactus 

„ /CH. /Cfü 
CG-- C-Cfü 
~·· ~Cfü 

(N02)3 
Baur eaész sor il1 testet állitott elő, melyeknek erős moslms 
szaga v~n A tertiernitro,butylalcohol előállilása, a tertier hi::ty!· 
alcoholból salétromsav es anhydnd tartalmn kensav kevereke
vel való kezelésével történik A moshus-pótlék vegyi összetétele 
nem azonos a természetessel s grnkorlutt orr szagukat is meg
különböztetheti 

Sajátos olenm neroli szagával tünik ki a nah anilsavas 
metliylester 

C H <COO-CHa (1) 
G 

4 NH2 (2) 
mely igen alkalmas szappanilla!ositásrn; synthetice való előál„ 
lilására szabadalmat jelentettek be 

A természetben a narancsvirágolajban és jasminolajban 
találhatók 
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A l csoportba a szénhydrogénekhez tartozik' a többiközt 
a lin1onen: 

Cfü mely illóolajokban igen el van terjedve, de 
1 mint illatszer igen csekély jelentőségű s syn-

C thetice is előállitható 

/"'-., Párisi szivacs, igen rmha, sterilisált, toJ· ás-
Hc CH2 nagyságn szivacs, melyet a fogamzás meggátlása 

1 

végett közösülés előtt a méhnyakba szoritanak 
hogy a spermák oda be ne jnthassanak 

H2C CH, Páriz-pápai Ferencz, tudós orvos és tanár, 
"'-.,/ szül. Dcézsen 1G49. megh 1716. X 10 21 éves 
CH korában az orvostant s philosophiát hallgatta 

e
!, Lipcse, Hiedelberga, legtöbbet Basel egyetemein„ 

mely ntóbbi helyen 1674. okt 20. mvostndori 
/"'-., fokozatot nyert s a facnltás assesmává vülasz-

Cfü Cfü tolták 1675-lien Enyedr e .JÖtl, hol a hi1 es collegi-
nmnak lett tanára 40 éven át. Már Baselben is jeles orvos hiré
ben állott, itthon· Erdély Hippocratesének nevezték Számos 
latin és magyar munkát irt a theologia, gramatica s orvos
tudomány köréből, mel.1 nlcíbbiak közül nevezetes a Pax cor
poris czimü, 1680 Kolozsvárt 

Párolás, elpárolás, lepárolás, l. Evaporatio, destillatio. 
Parotis =„ fültőmirigy; parotitis = fültőmirigygynladás 
Parnxismu = a lázas betegségnek, elmebetegségnek hir-

teleni kitörése 
Pars = rész, partes aeqnales = egyenlő részek; pars 

dimidia = fél rész 
Párta = Corolla, l o 
Parthenogenesis, szííznemzés, a szaporodás ama módja, 

midőn a meg nem terrnéken.iitett petéből is származnak egye
dek, mint p. o a méheknél a herék, vagy a levéltetvek 

Parvolin: Co H1, N, a chinolinból előállitolt olajszerű ve„ 
gyület, a pyridin homologja 

Passulae majores et minores =Mazsola nagy és apró szemű 
Pasta, tésztanemü gyógyszeralakok, nem lágyak, az ujjhoz 

nem ragadnak Legtöbbnyire gummi arabicum, czukor, illatos 
anyagok s gyógyszer kevei ékekből állanak Alkalmazásnk igen 
sokféle, azért készitésmódjnk is aszerint különböző 

Pasta altheae, pasla gnrnosa albuminata, ajbisczukm, az 
osztr gykv .. szerint voll hivatalos: Végy: arabmézgából és nád
cznkorból mindenikből 500 g1 ammol, keverd el 500 gramm 
párolt vizzcl s tészlaösszeállásig párologtasd el s ekkor adj 
hozzá 12 tojásnak habbá vert fehérét Folytonos kavarás köz-. 
ben főzd addig, mig egy kivell próba a !apátról le nem fol.iik 
s az njjhoz nem tapad midr3n adj hozzá 3 csepp olenm nero
lit s öntsd ki kemém-ilő' el behintett fatáblára s hosszn késsel 
O alakn szeletkékre' vagdald fel Fehér, nem nagyon száraz 
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ílckrnkct képezzen Alkalmazható mint bevonoszer a légzőszer-
vek lmrntjánál csillapitó gyanánt · 

Pasta amygdalar um cosmetica, kézmosó pasta, pasta ma
nuar ia Hp. Amy gdal dulc decortic 100 ; Amygd amar decor t. 
50, Camphorae 1, Cetacei 10, Essent millefl 2, Aquae rosarum 
qu s. A mandalákat először ma~nk,ban, majd .~ can;iphorr,al és 
cetaceummal ea1 enletes tömegge znzznk s a rozsav1zzel teszta
nemü massáváb alakitjuk Mosdásnál, mint kézfinomitó hasz
náltatik 

Pasta cacao massa cacao, különböző pasták vivőszere, 
a megpörkölt s 1;orrá morzsolt cacaomagvakból kevésgnmmi
arabicnmmal s vizzel készül L. Chocolade, 

Pasta Canquoini, pasta escharotica Canquoini 

Snhstantia i I 1 Il 1 IIL 1 IV 

Zinc, ehlorat 1 _'l:'_ 35 1 35 35 _ 

Far tritici _ 1 70 

1

1 105 110 [ 175 

j-~;~~;--;-1-451--&lí 751 
Fial pasla

1 
111int rnosószert használják L,. Zinc chlorQt 

Pasta caustica aethyopica = Cansticnm crocatum 
Pasta caustica mercurialis Ricordi.. 

Rp 
Hyd1. nillic. oxydul 8 
Acidi niliici conc 2 
Camphorae 2 
Spii: vini dilllti 2 5 
Bali a/bae qn s 

Fiat massa pastacea mollior. 
Cond.1 lomák égetésére . 

Pasta caustica Landolfi = Caushcnm I.andofi, l o 
Pasta caustica Wienensis = Cansticnm \Vienense 
Pasta corr·osiva = Pasta caustica 
Pasta dentifrica, fogmosópép 

Rp 
Vilbiss-féle paszta 

Magnesiae ml p 10 0 
Boracis p 7 5 
Pnlu. wponis med p. 3 75 
P calcii ca1b laeu. p. 50 

Melis cnzdi qnant. ml ad consistentiam pasfae 
Illalositás után ammoniás car minoldattal festendő 
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Ptrifermann-féle 
Rp 

Calcii ca1 bon laev p 60 
Laccae Florent p 6 
P11lu concharnm p 26 

mllcilagiiús acaciae, olei menlhae q. 
sufficit fial pasla dl/la 

Boutémard-, Grensíl-, Popp-féle 
Rp 

Saponis oleini 
Pulu. amyli 
L11ccae in glob 
Calcíi carbon 

" sulfúr. 
Lapidis pumicis 
O/ei Mentlzae q s 

(Hell) L még Kalodont Odontine 

p 625 
p 65 

17 4 
7 35 
095 
62 

Pasta escharótica = Pasta canstica, l o 
Pasta glycerini bituminosa = Creme de Goudron L o 
Pasta glycerini cosmetica, cremor glycerini = Cng gl) e 
Pasta guarana, l Guarana 
Pasta gummosa, !. Pasta althea 
Pasta Landolfi = L Causticum Landolfi 
Pasta Lassari = Pasta salic} lata 
Pasta liquiritiae cum sale ammon. chlor. L Tabulae liquiritiae 
Pasta manuária cosmetica cum vaselino : 

Rp. Vmelini albi 100 O 
Spennali> celi 15 0 
Pulv. amyli 

11 zillci oxydati aa 10 0 
O/ei odornti 2 0 

A megolvasztott vaselin és cetaceum clcgyéhez adjuk a 
melegitett kernén) itő és zinc. oxydatnm keverékét L Pas!a 
amygdalarum cosmetica 

Pasta phosphorata, phosphm os tészta patkányirtáshoz 
Rp 

1 Patkányméreg 

Plwspho1i baci/la fúsi 200 
S11/fruis puiue!Ísali 4 0 
Solue in aquae dest 

fenvid 200 0 
wm agitatione conlin11a. Dein 

morta1io admi.sce 
Fa1inae seca/is 200 0 
Axrmgiae porci 30 0 
P11/u Boracis 20 0 
Olei anisi 0 50 

Misce fial pa<fa mol/is. 

' . 
; \, 

\) 0 

" í 

serü 
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Pasta Pompadour, nem egyébb, mint finomari porított 
rnandolának coldcr eammal való keveréke. 
Pasta Uuarini pectoralis = Tabulae Li<1\úritiac 
Pasta salicylata, pasta Lassari 

Rp 
Acidi salicylici 2 0 
Vaselini · 50 0 
Zinci oxydati 
Amyli plllu. aa 25 0 

Fiat pasta E.odem modo 
pmalur pasta zinci, sed sine 

acido salicylici 
Pasta sulfurata Dr. Hebrae: 

Rp S11/fúri.s praecipitat 
Kalii carbonici 
Glycerini 
Spir. vini gallici 
Aq. lauroceras aa 8 gr. 

M. f pa.sla Conlra parn
sita, praecipue conlra scabiem 

ke-

Pasta zinci, simili modo paratur, sicut past2- salicylata. 
Pasteuer Lajos, örökne;ü franczia chemicus, szül 18'.!2 

megh„ 1895 szept 28 Atija szegény tímár mester volt 
18W-18ii:í-ig a clremia tanára volt Strassburgban, 1857-ig Lil
lebcn, majd a Sorbonnen. Nevét ezáltal tette elsősorban is
merlté, hogy a balra és jobbra fordító borkősavat egymástól 
elválasztotta s azok tulajdonságait behatóan tanulmányozva 
megvetette alapját a stereochemiáuak Liebig felfogásával szem
ben az erjedés mibenlétére nézve kimondolla, hogy az erjedést 
mycroorganismnsok okozzák s felfedezte az anaerobion hacillu
sokat, a selyemherni ókat, tyukokát pnsztitó bacterinmokat, a 
a lépfene, marhavész vinrsait s azok ellen a világ bámulatára 
az ojtást használta kiváló sikerrel. A legnagyobb felfedezés, 
amivd Pasteuer örök hálára kötelezte maga iránt az emberi
séget, a veszettség ellen való védőoj tás felfedezése volt. Egy 
vcszeltségben elpusztult 5 éves gycrn1ek torkában n1eggyüle1n
lett genyszerü anyagot ugyanis Pastener két tengeri rwnlba oj
tolta be a nyulak elpusztul!ak de nem veszettségben, hanem 
egy egészen uj betegségben. Erre alapította további kutatásai! 
a jeles tudós s a tenyésztett ojtóanyaggal hosszas kísérlet után 
egy Meister nevű pásztort ojtott be, ki tökéletesen kigyógyult, 

Pasteuer jellemzésére !egyen elég annyit mondani: vég
hetetlenül szelid, figyelmes és pontos volt minden különczös
ködés nélkül; az 1871-iki események után a. Németországban 
nyert doctori okleveleit visszaküldte, sőt visszantasitotla a Vilmos 
német császár által neki adott legmagasabb porosz rendjelet is 
A magyar betegek iránt kétsz~resen mutatta ki jóindulatát s 
fig) elmét 
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Iagja volt számos tudoir1án.) os türsasúgnak s 1.anitvdnyc!i 
az ő nyorrnlokain haladva lesznek nag) szolgálatot az emberr
séonek igv Koch a cholera s tüdővész, Roux a diphteria elleni 

" ' ' l l yédckezés tanulmányozása s alkalmazása á la 
Pasteuerezés, L Bor 
Pasteuer'-intézet, csaknem minden művelt államban léte

sitett onosi intézet, meh ben a veszett állalo1< által megmart 
eo·.1 éneket védőojtással [,czelik Budapesten a Pasleuer ·intézet 
a~' ált. kór- és ovóavtani intézettel kapcsolatosan IJrof. H6gyes 
Endre yezetése 

0

alati áll A 1édőojtások ing1 encsek, a halálo,ási 
százalék 1°/„ 

Pastillák, 1 Pastilli. 
Pastilles Bounet Paris, 0 IO gr mlyn pastillük, melyek 

darabonként 0 006 gr extr. opii-t lar talmaznak, 
Pastilles Galantes, l Cachounde 
Pastilli, korongocskák, comprimálús utjún előüllitott gyóg)

szerek nem lé1.eszlendők össze a trochiscusokkal, mel}ck tészta
állomán) u massából lesznek alakítva s kiszárilva L frnchis~i 
Az I magy g) kv. a bilini korongokat, a lI gykY a sublrmat 
pastillálrnt teszi hivatalossá L Comprimálás, l abletlae 

A pastilla el nemzést a német gy ln megkülönböztetésül 
adta ama gyógyszer formákra, mdy ek száraz porokból sajtolás 
utján készülnel<, ellentétben a fent emlitett trochiscusokkal; a 
rolula alatt e néven forgalomba hozott cznkros alapan0 agu s viz~cl 
hő segélyével készült lrnrongok érlelnek, l Holulac melh prp 
A gyári iparban a trochiscusok, rotulák s paslillák általánosan 
tablettálwa/, neyeztetnek L o 

A pastillák általánosilása a porosz hadügyminiszterium 
érdeme, mel0 messzclerjedő kisérletckel végeztetett, hogy a 
tábori gyógyszcrlárak szerei ily praclicus for,nában állitlas;;a
nak elő. Legnagyobb elte1jedtségnek örvendenek ,\ngolorszag
han, hol minden comprirn:ílhaló szert paslilláYá alakitanak A 
paslillák készitéséhez gyakorlat, a comprimálandó szer anyagi 
tulajdonságának ismerete s jó gép szükséges A gépel< közül 
kisebb helyeken igen jól beválik az egészen eg) szerü dugaty-
1) ns sajtó, Ember Elek gyógyszer ész találmfoya .. L Comprimá
lás. Az itt nem található paslillaelőiralok a •Tahlella• czim 
alall keresendők 

Minden kötanyag nélkül tableltáldd alakilhalók a natr. 
Cblo1 atun1, kaliun1 hyper n1anganicun1 kaliun1 chlot icun11 anti
pyrin, natriu1n bron1atnn1 -és natriun1 hicarbonicnn1 .\z anya
gokat kristályos formában teszszük a sajtóba s egyszeri\ nyo
rmíssal comprimáljuk. Az anlifebrint, phenacelint, sulfonalt és 
chinint leghelyesebb cl6bh kevés cznkorral keverni s az elő
zetesen lalcnmmal behintett gépben nedYesség alkalmazása nél
kül lablellákká sajtolni Ugyanily móclon kczelhelök a vegyi 
anyagok száraz keverékei is, p o a cre1nor tarlari és sulfur 
gyakran eljövő keveréke Száraz kivonatok, mel) eket Iegczél-
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szerübb égetett mész fölött tartani, durva poralakban, talcum 
vagy olaj igénybe1 étele nélkül c_ornp~imáland?l5 , , 

A ki1ánt gyógyszerek ponlva ~ sz szrtan atejlve,, czu
korral illetőleg buzakeményitőve'l kevertetnek, csak nemely 
esetben ajánlható a nádczukor alkalmazása kötőanyagul 

Acid citricwn 06 

Rp Acid citiic 600 
Sacc!rmi lactici 125 
Talci 35 
1000 db 0 7 g1. tabletta 

A czitromsavat potczelláncsészében eleinte 30-iü' mc!
Iett, később 100"-nál kiszáritjnk, (miáltal .egy lrz~d sul)'.~esztes"
ket szenved) majd alcohollal megned\ esrlve porrt1,uk r~r~zaradas 
ulán lejczukor r al és talcummal keYerve comprrmal1uk Egv soda 
hicarbona tablettával pezsgő gyanánt szolgál 

Acid salicylic 0 5 
Rp 

Acid salicylic 50 0 
Sacc!rar lactis 100 
Am yl 11 itici 25 
Talci 25 
10rJO tab aa g1 0 5 0 

A salicylsavat alcohollal megnedvesitve megszáritjnk és 
átszitáljuk, utánna külön kiszári~ot~ ~rnményi'.ő, czLJkor és ,talcum 
keverékével elegyiljük és cornpnmal1uk A sahcylsav tablcllak soda 
hicarbonával natrium saliq l helyett ajánltatnak, melyek com
primálása nem sikerül 

Rp 
Acid tannic 0 06 

Acidi tannici 60 
Sacc!rar lacfü 400 
Amyli tlitici 
Talci aa 20 
1000 tabi IÍ 0 6 

E keverék, ha a porczukor nem nagi on finom, elcJzeles 
kezelés nélkül comprimálható 

Rp 
Antifebrin 03 

AntifC/!1 
Sacchar Laci 
Amyl.. tlit 
Talci 
1000 tabi rí 

300 
400 

20 
20 

05 
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Az antifebrin és czu!rnr absolnt akohollal keverve és 
megszárítva szitáltatnak, A keményítő ·és talcnm utólag adat
nak hozzá 

Anlipyrin 0 5 

Rp Antipy1 ini 500 
Sacclzar. lactis 200 
1000 tabi á 0 7 

ugy készül mint a fenti, de keménsitő és talcnm nélkül 
Pastilli Billinenses, l Pastilli e natrio h) drocarbonico 
Pastilli chinini sulfurici 0 3 .. 

Rp 
Clúnini sulfu1ici 
Sacchm i laclici 
Mixt. mlf acida 
Amyli 

300 0 
1250 
150 

Talci veneli aa 50 0 
Fonneniw pastilli 1800 0 

A chinint a kénsavmixtnrában kell feloldani s melegítés 
kerülésével alakítani pastillákká 

Pastilli corrosivi Angerer = Past b) clrargyri bichlorali 
corrosivi 

Pastilli de Vichy = l'astilli Billinenses. 
Pastilli hydrargyri bichlorati corrosivi, sublimat pastilla, 

corrosiv pastilla Már a 80-as években Dr. Angerer által haza-. 
tolt forgalomba A magy IL gykv szerint hivatalossá tétetett 
az 1051'17/1890. sz belögyministeri rendelettel A jávitolt készi
tésmód a következő : 

Végy. alcoholisált maróhiganychlm idból, 

keverd jól össze; 
kezőképen : 

, konyhasóból 
mindkettőb6l 50 grammot, 

készíts külön edényben egy oldntol követ-

Végy Tiszta Eosinból 0 Oií gr 
Alcoholból (75%) 1;'500 ' 

Old fel· 
Ezen oldatból apránkint adj a fenti higanychloridos keve

rékhez annyit, hogy az nyirkos sóállomán) uvá legyen s a kellő 
rózsaszint nyerje 

A még nedves állapotban levő keverékből 210 grammot 
lemérve, egy kártya segélyével a sajtó-gépbe öntünk s a reá 
tolt clugattyma - annak többszöri forditása közben -- 5 - 6 
egyenletes ütést mérünk, ekkor az anyagot tar tó hengert' ki
emeljük a talpból s annak szélére helyezzük ugy, hogy egy 
utolsó ütés által a már kész pastilla a talp üregébe essék 
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Az igy készitett pastillák nem száritanclók, hanem azonnal 
jól záró száraz üvegedénybe, vagy erre alkalmas üveghenge
rekbe (10 darabonként) elhelyezendők s mindig száraz, sötét 
helyen tartandók. 

Az igy készített 50 drb pastilla minden darabja 1 0 gr cor
rosivust tartalmaz 

Vízben rózsaszinüen oldódnak Desínficiens L Hj dr 
biehl orat. con osív 

Pastilli natril hydrocarbonici, pastilli Billinenses, pastilli de 
\ ichJ ; billi ni korongok, a mag3. 1 gykv szerint hivatalos volt, 
de nem comprimálás által készült 

Rp 
Pulu nal! ii hydmcarbonici gr 3 0 

sacchm i albi 45 0 
Aquae destill. s qn s 

11/ fiai mmsa el for111entu1 JHll/illi No, 30 
Alkalmazzák a natr, bicarbonicum javallatai alapján 

Pastilli pulpae tamarindorum, 350 gr pulpa tamarindoru
mot 700 gr. vizzel péppé főzünk s átszűrés után 175 grammra 
pároljuk be, azután 225 gramm czukorporral péppé alakiljuk 
s bádogformával 120 ovúlis alaku pastát alakítunk belőle. Eze
ket tűkre szru va chocoladéba nuírtjuk s jegeczes czukorral 
hintjük be L Pulpa tamarindonun 

Pastilli olei ricini = 300 gramm oleum ricinit 100 gr 
édes mandolaporral g3urnnk össze s czitromolajjal szagosítva 
annyi czukorponal keverjük, hogy formálható massa leg) en 
belőle. A deszkán kin} ujtott massából bádogformával kis ko
r ongocskákat alakitunk. 

Pastilli Vichy = Pastilli e natrio-h) drocarbonico. 
A többi pastillúk ezen minták szerint készitendők; az itt 

nem találhatók vagy a tabletta, 11 ochiscus vagy a rotula czim 
alatt keresendők. 

Patate = Batata, 1 Jalapa 
Patchouli, átható szagu növény. mely az Uj-Hollandiában 

tenyésző plectranthus g1aveolenst6l ered, az ajakosak családjába 
tartozik. Leveleit mint illatositót ruhá:; közé teszik· belsőleg 
izgat mint a moschus ' 

_ Patendula, vasból, rézből vagy emailozott hüdogból készült 
felgömbalaku edények, melyekben a különböző ken6csöket, 
cxtractumokat szokás olvasztani, mérni vagy elkeverni 

Pathologia = Kórtan 
Pathos = Kór, betegség, 1 o 
Patika, igy nevezi a magJar közönség a gyógyszertárt a 

görög »apotheka< s az ebból németbe is Mvett apolheke szó 
elferditésével alakitva L Apotheka 

Patina, l Cuprnm carhonicum 
Patkányméreg, általában mindama szerek melvek patká-
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m ok kiir tásár<t szok:ilnak Egyszerü módszer a' patkánsirtásra 
az, hogj g) ps-, oltatlan mész-_tJO[ ". máléJisz;td kev~r le tik Össze 
s ezt patkányjárta helyre tcsztk kr A patkanJ helerben a g}ps 
megkeményedik az oltott mész pedig marólag hat. Elterjed
tebb a patkániok mérgezésére a j~l összeaprilott scilla-hagy~.a 
tózele rozsliszttel s barynm cmborncnmmal keverve s teperlo
'el illatositva Használják a phosphorpastát, arsenicnmot, strych-
ninl különböző for mákba11. .. 

Kilünő patkán) méregnek bizonJ uH a kö\etkező készitméns: 
1 ha(n,rnüt a1Jróra vá0va .500 g·1amn1 d1sznozs1rral s 100 gran1m 

"' " 1 1 fnggyuval addig pö;·kölünk, n1ig. kellcn1es 1agyrnasza,gu_ s .~a.~„~1a 
szinü lesz, ezután a gran1n1 sahcylsavat adva hozza atszurjuk 
s kihülésig ke\erjük ·\ félig kihült massához adunk 5oq gramm 
bar\ 11111 carbonicun1ot és 50 gran1n1 20 1

)/0-os an1mon1as eczet
savi'ts rézoldatot .:\z an1n1oni3. szaga ne leg.) en érezhető 

Paulinia sorbilis, 1 Guarana 
Pb = a plumburn chcmiai jele 
Pd = a paJladium chemiai. jele . . , . , . 
Pearson-óldat = Liqu arserncahs Pea~sorn, S_olutro l earsorn 
Pecsétviasz spaui olviasz, l Lacca ~1gnato~ ta , 
Pectin, a gi ümölcskocson) ál alkoto, a szenhydratok közé 

tartozó szerves veg) ület, találhaló a husos gyümölcsök s gyö
kerek nedvében lz és szagnélküli fehér amorph tömeg, mely 
vhzel kocsoniát képez. L Gelatina 

Pectoralis = ~Iellre vonatkozó 
Pedicularia = Kakastaréj 
Pediculin, specialitas tcl,ek ellen, ü5°/0 mészkőpor és 35°/0 

ll)Cis naphtalin elegse 
Pediculus = Tetü. 
Pediculus elephantis = Anacardium, 1 o 
Pediluvium = lábfürdő 
Pegamoid, sajátságos, ismeretlen_ öss~eté!elü anyag, mel:y

li el valamely tárgyat bekeme az 'I7;- e: legha~lar.1 lesz, zsn 
nem támadja meg, a piszok lemoshato rola anelkul, hogy a 
pegan1oi<l 111egsértőd1;-e , _, „ „ 

Pelioma, hagymaznal s mas fer tozo betegségnél a bőrön 
fellépő apró piros vérömlén) ek . „ , 

Pellagra, lepra italica, mai rnsso, endemrcus horbantalom, 
melv főleg a szegén) ebb néposztáh között dühöf!g Olasz-, 
Olál;országban, Erdélihcn is,leginkáhb a ro!11lo~t knkor;cza csa,k
nem kizárólagos élvezete fol) tán A betegseg hagyadtsaggal, veg
tagfájdalmakkal kezdődik, a levcg~vel érintkező testr;észcken 
a bőr duzzadt s megver esedett fole);\ taYaszszal, azutan meg
repedezik, vá's!ag és barna Jcs~ az. l:vel~ mulv~ nag) lo,ku le
' ertség ag) hartrnlob tüdo es vesebajok kovetkezteben a 
beteg dl pusztul Gyóg' itása lün~ti, ~ b~le_g elerőlle~1edésé~ kell 
megakadályozni A pellagra fellepeset Er elyhe_n mar 189:>-ben 
Dr Takács Sándor n -somkuli gyakorló orvos Jelezte, de a fel· 
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sőhb hel) ek somerain tudósai tagadták: nincs pellagra, de 
fájdalom, pár é' \el később mür eme betegség mind nag) obb 
mérveket ölt ölt, ig) 18~8-ban er dél) ben GO pellagrás beteget 
találtak 

Pelletier József, jeles párisi gvógyszerész s kiváló vegyész, 
az »l~colc superieurc dc Pharn1acie« igazgatója, szül 1788 III 
22 rnegli életének s munkülkodüsának javakouíban 1812 jul 
12 Pclletier kutatásait collegájá1al, Caventonnal végezte s azok 
rnegbccsülhetlen kincsévé lettek a gyóg~ (udon1ány nak, n1ivel a 
növénv básisok egész sorozatát üllitották elő A chinin felfed e· 
zéseért a párisi tud academia Pelletiernek 10.000 franc jutalmat 
adott A két hű collega együttes szohtüt. 1900 aug. 7-én lep-
lezték le Párisban '- \lcaloid;ík, Caventon · 

Pelletierin. punicin, a punica granatnm kérgének alcaloi
dája: Cs H" NO; barna, olajszerü O·D8 f s. fol) a dék akohol, 
aether feloh!ja. Sói mind folyékonyak, a tannátja nerlvszivó 
por Allrnlmaztatnak 0 6-1 5 grammos adagokban mint taeni
fugun1ok. L I)unica g1anatuin 1

\ pnnica g1 nnatun1ban ezen~ 
kivül iso és speudo pclleticrin is for dn! e]{í 

Pellotin, " mexicói anlrnloniurn \\'illiamsi nevü kaklusfaj 
alcaloidája, mely lertier hasisnak bizon) ult: C13 Hrn NOa A nö
vényt pelloti né\'en n1úr régen alkalinazlúk gyógyszer g.)anánt 
láznál, ':e1sensfutüsnál pedig a n1érközők r::lgták azl, hog) ere
jüket megtartsák s hogv éhséget s szomja! jobban lürjenek A 
pellotin keserü, vizben alig, alcolrolhan, aelherben. acetonban 
jól oldódó táblácskákat képez Sói vizben oldhatók Hatását 
mint azt az állatokon \égzett kisérlctek mutatják, az ideges 
középponti szenen fejti ki; az állatokon először bódulat, majd 
stt.\chninn1érgczésbez hasonló tetanns észlelhető. n1eheket a 
gc1;inczvelő. fokozott ingerültsége okoz l)ha11nacologfr1( szcn1-
ponlhóI a n1oiphiun1 n1cilé sorozzák ,\dugja 00;)----008 gran1; 
mint álomhozó szert alkalmazzák. 

Pelopium ~0 .Niobium 
Pelosin = Buxinum 
Pelota, a sérvkötőnck lapos, kfírlealaku része .. mely a sérv

kaptna g)ako1ol 11)'0111Úst. 11liáltal a sé1 v kiesése 1ncgakadá
lyozlalik. A pelotákat ujabban lrólv agfo1 mára készitik. melybe 
levegő, \ iz vag) gl) ccrin \· an, hoiy .._ezáltal a nyon1ás eg.)~en
letcs leg} en 

Peltatus, a növénJneYek közölt g1 akor i jelzrí = paizsalaku, 
p o podoph) lum peltalum 

Pemetefü = l\lanuhium alh 
P~mphigusi fertőző seplicacn1icus betegség, okáról azon

han 1111l sen1 tudunk 1\ heven) pernphigus rcízóhidcggcl kczd6-
dik, majd igen magas hízzal a testen- vÖrös foltok, ezeken hah
nagi ságn 'agy ti uktojásnyi hólyagok keletkeznek Czek felfa
kadásával a láz aláhhhagy A p. acutus igen snl} os jelenség, 
kezelése tüneti s a Jáz csiJkkentésér~ s1:oritkoz-ik I{ülönhöző 
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alakjai: az idult pemphigus .<ÍJOmpholyx), a p . málignus; m~I;: 
mindi15 halálos a septicaemia miatt; a p foliaceus hol:yagJ~l 
pet;hüdtek; a Iegveszede!mesebb a p .. vegda.~s, mely1:ek ho
lyagjai bűzösek s evesedesbe mennek at s onasi sebfeluleteket 
okoznak Feltétlenül halálos 

Penész, myces, muco1,. alsób!H angu, s~abato.san ne~1 hatá
rolt gombafajok, meliek mrnt vekony szalacskak ezrei lepi}{ 
el a bomlásnak indult szerves anyagokat s azok rnthadasat 
okozzák 

Penghawar-dsambi = Cihotinn1 glaucesc:ens Kunze L o 
Penis = Himvessző, mony. 
Pental = Amj !, 1 o 
Pép = Pasta 1 o. , . 
Pépes borogatás = f omentaho, 1 o 
Pepsin-bor = Yinum pepsn11, 1. o 
Pepsin-elixir = Elixfriu.m pepshü . 
Pepsin-essenc = l~lmimm p~psrni .. .. 
Pepsinum, , c_lly1nosin11111 1 . ,en1:szh;! ,.e, a ~orog JJep~~~~ . = 

en1észtés szóból; __ a gy on1or llJ akhart_; aJan levo P?ps1nn111 In) ek 
egy. az enzymek sorába ta!lozó feimei!tun;ot valaszta~ak eL 
mel; pepsinl taitalmaz, ez a g,Jomor_ sosavaban teloldodva a 
fehéinyéket, enyvanyagokat ol~.lrnt~, p~ptonokka alalnlp .s 
így az ernésztési folyan1at.ot en1cl1 1 1x~rer t is hu~·11los _t~r11~esz~tu 
en1éE-ztetlcnségnél, rák-, diabetes inehlus esetP.1hen .JO s1ker1 el 
adható . , 

A pepsint különböző állatok, főleg ~ juh és diszno gy~m
rának nyákhártyáj'1!Jól állilják elő_ ol} mod01;,

0
hogy ~zt elobb 

megmosva fölmetélik s :l napon at o_tannyi 2/0-.as sos~voldat
tal hagi ják állani 35 °C tempera!man; a leonto!l, .Ieül.epi'.elt 
s mcgfiltiált oldatot horszeszszel vagy. u~yanannyi to~n~nj' 
konvhasóoldattal kevelik, midőn a pepsrn lndeg hel) en luvalik 
s a '!olvadék felszinén uszik mint sárgás kocsonyás anyag Az 
összeg);üjtött pepsinl poszt_ó között kisaj.to.lják ~ ~zár'.tják Az 
igy nyeit készitmény sárg_~s .. pepsrnen lnv~1! uraikat cs p_l10.~
phalokat Iaitalmaz, mel5t_ol is.metelt __f,el?l;Jas, s~JO!datta1, valo l',.1-
csapás Mtat megtisztithalo Masil~ el.oall:t.as1 mod a ~ovetkezo: 
Az állati gjomrok (sertések) niakh~i~iai. m~g~avanyitott vizzel 
vagy nagyon higitott sósmv~l 40-;-"0 -n~il palhtando_k;, a fa.Ii .. a
dék leülepités által megt'.sztitando, az.?lan lel~nzando es korul
belül 31'-nál natriurnsulfaltal tehtendo, a mikm is a pepsrn 
kiválik Ez összegyüjtve kisajtolan~ó és mcgszárit~nd? Ekként 
egy tisztátalan készilmény 11,)Clh.eto, a mely dia~yzis allal meg
tisztitható · akkor a nal!iumsnl!at es a pepton atmegy, n11g a 
pepsin vis'szamarad. Ily módon a nalrin~1sulfátnak. több i;iint 
90"fo-át vissza lehet nyerrn A n;ert tiszta pepsrnnek .n~ncs 
kellemetlen szaga, peptont nem tartalmaz, nem higroscopicus 
és jelentékeny cmészlőképessé_ggel _bir, . . . 

A ny eis pepsin több fehemyet kepes feloldarn mm! az 
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absolut tiszta készitmény A keieskedésheli pepsin nert1 tiszta, 
hanen1 tejczukorr aL keLnén) itő\ el, dextrinnel van keverve s 
eszeiint neve is különböző. Igy a pepsimzm ga/licum ann1 i 
keményilővel van keverve. hogy 1 iész bel6le savanyu oldat
ban G i ész alvadt fehérn) él old fel 12 óra alatt; pepsinum 
qe1111arzirn111 rn/11b1/e, oldható német pepsin \\'itte-féle, 70~--100 
0/„-os. 1 iésze 50 rész fehérnyét old fel; absolllt pepsin, mels 
állitólag rno r fehérnyét old fel (i\Iei ck); ez utóbbit sósavval 
S\ i upforrrníi a is készitik oly módon, hogy az 100 r. albumint 
oidjon fel A porlngall gykv. pepsinje amylurnmal s hoikősav
val van kever\e a japán készitn1ény r,zukortal az orosz pedig 
tejsa,val. A mag) ll gykv 100°/0 -os német pepsint kiván, 
rnehből 50 cgr. 1() gi vizhen 10 csepp hig sósavval oldva GO gr 
alvadt fehérn\·ét 3 nap alatt oldjon fel 3G0 melegen 

A sz.írni pepsin vizben zavarosan oldódik. de savaktól az 
oldat megtisztul: Na Cl, alcohol kicsapja, Na2 COs egJ sajátos 
vegyületté oldja s ii.) enkor többé Na Cl nem csapja ki. 

A pepsint savanJ u oldatokban 2 : 200, 0 5 : 200 ai án) han 
1~2 kanállal kell bernnni evés közben 'agy utána. Megkisé
relték rákos, hujakóros sebelue alkalmazni. hogi a sarjadzó 
fehéijéket oldja fel; alkalmazása fájdalmas s az eredmén) kétes 
'olt, amiatt felhag) lak 'ele . 

Peptagoga remedia, ama szerek csopm lja, mel.j ek az 
emésztőnedvek eh álasztását vagy képződését fokozzák s igy 
az éf:vág) al cn1elik; il3 cnck: natr chloralurn„ hig növénJsavak, 
paprika s a fííszerck n1ind, n kese1 ü anyagok kis n1enn.)'iséghcn 

Peptonisatio, 1 Peplonok. 
Peptonok, a fehérn) éknek a g; omorned; behatása állal 

keletkezett változata A fehérn) ékb61 clőszöi az ngynevezett 
enz1 rnek behatására allmmozok -- pro-pcpton - lesznek majd 
oldÍÍató peplonokká alakulnak s a vérpályába bejuthatnak. A 
tapasztalat azt mnlalja, hogy a fehérjék allmmozok alakjában 
lrasznúllatnak fel n szervezet felépiléséhez mig a peptonok a! ig 
változnak vissza fehérn.)ékké Azéil a peptonkészitmények inkább 
albumózokal tartalmazzanak s kevesebb Yalódi peptont Ama 
fohamatot, midőn a fehéinyék savak s erjesztők behatására 
útalakulnak, peptonisatiónak nevezik 

Peplon név alatt a kcieskedéshen pcpsinnc1 álalakilolt, 
oldott fehérnJ éket, husi hoznak forgalomba, ineh készitménj 
lehel olajsü1d extiactnm állomünin Jag1 teljesen' száiitott A 
peptonkészilnléll)' cket vassal, n1angannal con1binülva inint spe
ciálitásokat hozzák foigalomha 

Per összeköttetésekben megfelel a hypei . szónak, 
1 o p o. kal peirnanganicnm kal hype11nanganicn111 

Perco = l)eru cognac 
Pef'colatio, a ki\ onásnak egJ igen jó n1ödsze1 e, n1el) el a 

foh ékonJ kivonatok előállitásünál vesznek igénj be, 1 Extracla 
· Per:colator, kivonó készülék, 1 Exliacta 

Kazay G.)ógyHz. lexicon IV 3 
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Pergamen, kischh állatoknak szőrétől megfo,sztott, kiké.szi, 
telt hőre mehet krétá\ al s cni vvel varrnak be, hogy rr asra 
alkalmas' legyen .. A papir ismerete el6tt pe;gamcnre irtak ;1gi
szintén pergamenre irják a fontosabb okma~1yokat, drplomaka,t 

Pergamenpapir, hydrocelln~ose" oly [Japr.r, mely \rz.ben sz~t 
nen1 111álik, levegő nen1 hat i ~a ~ 1~en ton1ott. Oly n:odon k;
szitik, hogy a tiszta cellul?s~l?ol allo. ernvczetlen paprrt <'.eher. 
filhumpapir) kénsavba ma;tpk,. i_i;a.Jd .azt J?I megmos:ak, s 
rán1ára feszitve szárítják cs s1n1i-IJak \tlelszo, sza1usze1u, ha
sonlit az allali pergamenhn 

Pergament olaj = Bergamott olaj 
Pergelt czukor. l Sacchar um tosturn . 
Peri ... összetételekben körlll, fölött-cl Jelent \agy vala-

mely tulajdonságra alkalmazva, annak fokozását 
Pericardium ~ szivhur ok 
Pericarpi um = magre,jl6 „ • . „ . 
Periculum in mora! Sürgosen elkeszrtendo ven) ekre irt 

jelzés: a késedelem veszélyes Ily jelzési\ vényeket azonnal el 
kell készitcni minden más dolgot félretéve l Recept 

Perigonlum v perianlhium = viráglcpel 
Perinaeum = Gát, 
Periodicus = szakaszonként, eg1 enlr'í id6köziiklrcn ismét

lődő tulaJ'donsán· oly lestek sotozala, mcljck bizonyos tekin-
b' - l l. l telbcn egymáshoz hasonló szakasza rnt <cpezne e .• 

Periodusos rendszer. 18G1-1866-ban Ne\\lands angol lmvar 
flgyeln1eztetcll arra a jelenségre, ho,g)' az elen1cl~. aton1súlya s 
veayi tulajdonsáoa közölt összefügges van MunkaJa azonban ~ 
hiJ'ríyos és lökél~llen össze{dlitás miatt nem hirl érvéni.re i1;1tnr 
18()\J-./O-ben egymástól függelle!1ül az orosz Me1;dele1c.!l es a 
német Lothm J'la\ cr megoldottak a ;\le\vlands altal folvctett 
kérdést s föllc<lczlék az elemek periodusos rendszerét !fa 
ugianis az elemeket ato~nsúl.yuk. szerint r~gy rendenük el, hogy 
a 7-3()-i<5 1nenők e0yr11as ula kct sorba JUSsanuk: 

" Li," !Je, JJ, C, N, 0, F, 
7' 9. 11, 12, 1!, lG, 19, 
Na, Mg, Al .. Si, P, S, Cl, 
23, 21. 27, 28, 31, 32, :l5, 

azt tapasztaljuk, hogy a tulajdonságok fokozatosan yáltoznak 
aszerint, a mint a sorban előtc haladunk H-nel a ket sornak 
1 ulolso tagja egyesül a jobb oldalon, mig a h~loldal az ox~:
génnel képez inkább 'eg~ ülclekct A. b_aloldah „veg; el~ .eros 
Jngokal képeznek, közepefelc eme saJatsag_ gye~1gnl, a kozeper; 
indiferens tulajdonságu elemek vannak, mrg a Jobboldal veg) ei 

savi tulajdonságnak Igy 
Na (OH;, Mg \ OE-1)2, Al (OHJ:) !!_ (OH),, Si (Of!h 

'- bafisok átmenő t1tl:1jdonságuak 
P (OH)s, S02 (OH)2; Cl Os (OH) 
'- ...,,., --' 

savak 

-- 35 ·-

Valamennyi elem hasonló sorokba osztható Az egyik sor
ban mcg\áltoznak a lulajdonságok az atomsúlj nö vekedéséve!, 
azután a következő sorhan ugyanazon szabályossággal ismétl6d
nek azok. eme két sort kis periodnsnak nevezik Az elemeket 
Medclejcfl 8 periodusba oszlatta be, melyet a mellékelt tábla 
mutat A páros és páratlan számu periodusok megfelelő tagjai 
sokkal inkább hasonlítanak tulajdonságaikban eg) máshoz, mint 
a párosak és páratlanok Igy a IY a \'I sorhoz, a III az \' 
sorhoz hasonlil, stb 

A periodusos sorok els6 tagjai, valamint minden függőle
ges sor tagjai ugv chemiai mint phisicai sajálságaikban ha
sonlók eg)rrníshoz.' Jgy a Li, Na, K, l}-b„ Cs alcali fémek s a 
H-nel erős lugot képeznek, ugyszmlen a második oszlop 
Be, Mg. Ca, S1, Ba is A periodus közepén lcv6 elemek chemiai 
sajátsága átmenetet képez a periodus végén levő oszlopok lag
jainak erós savi tulajdonságához, rnmt p o. a FI, Cl, !Jr J 

A Fe, Go, Ni; Ru, Rh, Pd; Os Jr PI az eredeti felosztás 
szerint külön csopor lol képezett s a Cu sor" V a Rb sor a 
\'L az Ag sora YII periodusos sort képezett 7-7 tagot 
számlálva 

A peliodusos 1'íhla felállitása által rájöttek arra, hog) több 
elen1nek alon1súlsa nincs jól n1eghatározva; a sorok hiánJOS· 
ságáról pedig előre megjósolták az uj elem tulajdonságát Igy 
jósolta meg Mendelejeff előre a scandium atomsúl,)'ít H-nek, 
megmondotta, kogy a felfedezendő nj elem oly ox.i dokat képez 
mint az aluminium, 1 i R2 (Ofl)o, azonkivül tulajdonságai oly 
viszonyban lesznek az aluminiuméhoz, mint a Ca a ]v/g-hoz s 
el is nevezte a még ncn1 ismert elen1el ekaalun1iniun111ak 
Hasonlóképpen jósolta meg a gallium létezését is A per iodusok 
közölt levő üres helyek mind lölfedezendő elemek helyei A 
vascsoport vastag vonallal keritclt periodusüban ujabb kuta· 
lások szerint olyanok is varrnak, mel) ek nem elemek, hanem 
két-hárnm elem keverékei (cobalt, nickel). ezeket azonban még 
nem tudjuk isolálni 

Az elemeknek periodusos rendszere s phy:úologiai hatása 
alaít is van néini, eléggé még nen1 tanuhnányozott összefüggés 
(Miolati 1892) Ha figyelmesen áttekintjük a periodusos táblát 
s összchasonliljuk az egyes periodusos csoportok függőleges 
sorainak tulajdonságait, a következő 1 endszer ességet vehetjük 
észre Az első oszlopból a K, Rb, Cs az emlősök izomszövetére 
s a hidegvérüek idegrendszerére hatnak, de a szivizomszövetel 
mindegJikök izgatja majd hűditi A hat:ís a K-tól kezd;c csök
ken, s ez a hasisos tulajdonsággal s az oxygénhez való chemiai 
tokonsággal fordítva arányos A Cu, Ag é< ,w az idegeket in
gerlik s azok heves összehuzódását okozva az izmok érzékeny
ségét fokozzák; a Li és Na eme kél esopot t között átmenetet 
képez Az eddig tanulmányozott elemek physiologiai periodusos 
rendszere ez: 

3• 
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Hatás az idegekre 
,- -'-·~~----
Be Mg Zn Cd. Hg 

Ca 

Sr. II oszlop 

, Ba 

Periplocin, a Fekeletenger kötnjékén tenyésző periploca 
graeca ké1gének glycosidája; szintelen jegeczes lest, 125 rész 
viz feloldja, Mint a st1 ophantnst alkalmazzák 

Peritonaeum = Hashártya: perilonitis = hashártyagynladás, 
Permanens - állandó; permanens fehé1 - baryum sul-

~uricun1 

Permanganatok = Hype1manganatok 
Peroxydok = Hyperoxydok 
Permete, permetező, spray, az az eljárás, főleg sebészeti 

operatióknál, midőn az illető helyre finoman s állandóan áramló 
szétszorl antiscpticus \agy anaestheticns folyadékot alkalmaznak 
Lister az antisepsis fölfedezője, operatióit ugy végezte, hogy 
egv üvegből gummilabda segélyével az illető testrészre 5"fo-os 
carbololdatot permetezett; Hichardson pedig aetherl permetezett, 
mely gyors elpárolgása által fájdalomcsillapitólag hatott A perme
tező késziilék igen egyszerii: erfís palaczkba kétfuratu dugón át egy 
csfí nyulik le majdnem az edény fenekéig, eme cső derékszög
ben van meghajlitva s végén számos apró, rózsalakban elhe
lyezett luk van; a müsik nyilásán a dugónak egy gummilabda 
van, melylycl az üvegbe levegőt lehet szorilani, az a folya
dékot a derékszög alatt hajlitott csövön át finom cseppek -- per
mete - alakjüban szoritja ki 

Pernio - fagyás !. Congclatio, 
Peronin, a morphium benzylaelherének sósavas vegyülete; 

benne az OH csopor H-je az egy vegyértekü Co Ho CH, alco
holgyiikkel van helyetlesilve: C1, Hm N02 0. Co Ho C H2 H Cl 
Vizben és higitott alcoholban oldódó laza fehér por. mely mint 
álomhozó a morphium helyett használtalik de annál gyengébb 
Adagja 0 02-0 04 gram, pro die 0 06 - 0 20 gr 

Peroxychlorsav: HClO,, régen a HCl-t is ily vegyülel11ek 
tételezték fel; a perox) ehlorsav legismertebb sója a kalinm 
chloricnm 

Perosol, acidum pipitzahoinum, a mexicói perezia adnala 
- a bcnszülöttek pipitzahoacja - gyökeréből előállitott arany
sárga csillogó lemezes vegyület: Cso füo Oe Vizoldata szintelen, 
lugokkal megvörösödik de savak 1]10zzáadására ujra szintelen 
lesz Alkalmazzák mint enyhe hashajtó! 0 20-0 30 grammos 
adagokban 

Persa por, kaukazusi rovarpor L Pulvis insectoricidus 
persicus 
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Pertussin, exhactum thymi saccharat. Taeséhener által 
szamárhurut s asthma ellen készitett specialitás. Barnás, sem
leges kérnhatásn szörpsiirí\ folyadék. ize édeses, a kakukfűr e 
emlékeztelő szaggal A készitmény előállitásához előbb hb th1 mi 
és hb. ser pylliből 60'fo-os borszeszszel fluidextractumot kell 
késziteni; a készitrnény előirata a következő: 

Rp 

Megfelelő a 

Rp .. 

Extr thymi comp 600 0 
SpÍI. uini conc. 300 0 
Aq11ae destil s 300 0 
Ralíi b1 omati 22 5 
Sacchm i fwct1mm fim
dlim q11 s. ad mmsam 
totam 11500 () 

következő előiitls is 

· Kalii bromati 0 50 
Tinct thymi 2500 
Syr.. simpl 7500 
O/ei thymi 030 

Misce . D S Naponta 3-li-szer 
1

/ 2 káúés kanállal 

Pertussis = Szamür hurut L Köhögés A szamár hurut 
gyógyitása leghamarabb chinin adagolásával érhető el, a lég
változtatással is megszüntethető az L Tussis convulsiva 

Perubalzsam = Bals pe1 uvianum 
Perucognac, perco, 50 gr, gyantamentes perubalsamnak 1 

liter cognacban 'aló oldata; mint erősitőt alkalmazzák tüdővé
szeselmél Hatása a fahéjsavtól van 

Peruvianus certex = Curtex chinae calisaiae L o 
Peruvianus sal = Chininum 
Pessarium = Méhgyürií, !. o 
Pestis, ruirigyvész, dögvész, pestis orientalis, a nyirok

mirigyeknek hevenyes megduzzadása s elgennyedése, mel) et 
bacteriumok okoznak A pestis fellépésének fő tényezője a kórha
tány behnrczolása, szenny, hiányos szellőzés, rosz táplálkozás s 
általában a rosz közegészségi állapotok A kórcsiráknak a testbe 
jutása után 7 nap mulrn lépnek fel a pestis tünetei: főfájás, 
hidegrázás után az összes mirigyek megduzzadnak, fájdalma
sakká lesznek s gcnnyedésbe mennek át, A könnyebb és su
lyosabb esetek tünetei is aszerint változnak, némelykor a hahíl 
a mirigy megdagadása előtt bekövetkezik; legsulyosabb az álla. 
pot a 3. 4 napon; ha a beteg a 7-ik napot túléli, életben marad, 
hacsak valami cornplicalio nem lép közbe. A halálozás 60-90"/0 

A pestis gyógyításának első feladata a messze terjedő óvszabá
lyok alkalmazása : a prophylaxis Az egves beteggel szemben 
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sajnos, ezideig tehetetlenül áll a tudomány; a pestis bacillusait 
azonban sikerült felfedezni s most a sernm előállitásán fára
doznak a bacteriologusok.. A pestis a középkorban dühöngött 
legnagyobb mé1 vben (1317.) s Afrikából hurczolták be a mórok 
s feketehalál név alatt vall réme a continensnek. A pestis a 
messzeterjedő óvintézkedés fal] lán már igen 1itka járvány, 
legutóljára Bécsben lépett fel 1898-99-ben 

Petalum = szirom 
Pete, ovulum, a petefészekben (l. Ovai ium) fejl6dő sejt, 

csira, n1ely 01'7 111n1 átn1é1őjü, üvegszet üen átlátszó gön1-
böcskét képez; a pete az ovarinrnban képz6dik s havonta 
egyszer leválva a méhbe kerül, hol megtcr méken) illetik 
a coitus alkalmával, vagy kiürül, mint menstruatiós fal] a dék, 
1 Conceptio 

Petefészek = Ovarinm, l o.; petefészek kiirtás, l. Castratio 
Petroleum, oleum petrae, naphta montana, bitumen flui„ 

dmn. phologen (a gör.(ig pholos = fény, gigno = szülök: vilá · 
gosságszülő), k6olaj Osvilági állati és növényi részek leyegő
mentes bomlásának tcr ménye Engler, karlsruhei tanár kisér
letileg kimutatta. hogy a petroleum csupán állati zsiran) agok 
bomlása által képződhetett Az állati fehérje ugyanis hamar 
elrothadván, a zsirok visszan1aradnak s a viz által különböző 
helyeken összegyüjtetnek s idővel iszap által körülvéve lassan 
bonilásnak indulnak. A_ nagy rncleg s a nyoinás folyUín a zsír 
zsirsavakra s glycerinre bon1lik, a zsi_rsavak pedig viz1 e és 
szénh) drogénekre. rndy utóbbiak képezik a nyers pelro· 
leumot 

A különböz6 hcljeken található petroleumok összetétele 
különböző aszerinl, mily nagi nyomás alatt képződtek Talál
ható a Kaspitenger mellett llalmrníl, Perzsiában, Oláhországban, 
Gaticziában, Dalmátiában, Iyrolban, Bajor és Olaszországban, 
óriási n1ennyiségben Canadában és l)enns) lvániában. .1\ nyers 
pelroleu1110L ha az hiturncnes s sűrü, hegyi kátránynak nevezik, 
ha szincs, piros vag} fekete pctroleurnnak, ha szintelcn vag) 
alig sárgás 075--0·80 f s napthának nevezik, ez utóbbi talál
ható Bakuban. A n\ ers petrolcnrnot szaggatott lepárlás által 
három terményre 'osztják: 150°-nál átmen{í könny ü olajra 
(naphta); 150-:300°·ig átmenő, vihígitási czélra szolgáló olajra 
s nehéz kátrányszerű termékre, rnelyh61 a vaselin, paraffin, ns
phalt készül 

A pctroleum lepárlásakor 
Cimogen 
rigolen 

a kövelkező ler111ékek n1ennek ál : 
()0 cu 

canadol 
aether petrolei 
benzinum petrolei 
ligroin 
gasolin 

18 - 37° 
:17 - 50° 
50 -- (i()O 

60 - 80° 
80 -120° 

120 -150° 
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petroleum 
kenőolaj 
vaselin 
paraffin 

A kazánban visszamaradó 
tésére lesz felhasználva 

15(J -280° 
280 -300° 
300 -320° 
350°-

rész asphalt, világitcígúz készi-

A petrolenm szintelen vagi kékesen íluorescáló átható 
szagu folyadék, 85 -nál forrjon, alacson) abb h6nél illanó gyu-
1ékonJ gázokat ne tartalmazzon; sem a santalint sem a jódot 
nem oldja fel Aetherre1, zsirokka1 keverhetö, feloldja a g3an
tákat. kautschukot; pmnutbélel felszivatva s meggyujtva vilá
gitó lánggal ég Papirosra cseppent\ e ne hagi jon maga után 
állandó zsirfoltot 

A petroleum alkatrészét a Cn H211 + 2 (methan) sorozat 
tagjai képezik, annál illékonyabb és g) ulékonpbh az, minél 
alantabb állanak a tagok a sorozatban; igy a rhigolenben az 
n értéke 1-G, a lámpaolajban oly szénkönegek vannak, me-
1) ekben az n = 7-c 12, tehát csak a béllel égnek, rnig a paraf
fin. yazelin n-jétiek értéke 20--27 Fert6zni szokták terpentin
nel, mely jóddal kimutatható, azonkivül zsirokkal is 

A pelroleum hatása a benzin és terpentin között áll, a 
h6rre kenve a rnak 1obosodását, hurutját, a hám 1e,álását 
okozza, a haj pedig kihullik, ha azt petroleurnrnal kenjük, de 
c.sakharnar· 1negnö A g,J 011101 ba jut\'u n nyákhár t.; át kevéssé 
izgatja s az anpgtorgalom emelkedését scgiti el6 Megöli a 
bélférgeket s a bőr parasitáit. Alkalmazzák mint a bé1fe1fuvó
dást megszüntető szert L Oleum terebinthinae 

Petroleum-aether Aether petrolei 
Petroleum album = Iisztitott (raffinált) petroleum 
Petroleum-benzin = flcnzinum petrolei L o 
Petroleum rubrum, a különböző pelr oleumlot nísokban ter

mészetesen jön el6, gyógytári czélokra azonbau alcaninnal 
festett közönséges pctroleumot használnak 

Rp. 
Olei pclrae albac 
Te1 ebinth a/ 
Radicis a/cannae 
Macera pe1 die1 III 

500 
100 
25 

filtra 
Petroleum spiritus, lrnnadol, Jigroinolaj, a nyers pctrolenm 

átpárolásakor a 100"-on tul átmen6 rész 
Petroselinum sativum Holfm„ apinm peh oselinum L ern\ 6s 

kétnyári >etcménynövény az els6 esztcndöbcn csak husos réírn
forma g}ökerc s annak lején egy csomó háromszor szárnyalt 
levél képz6dik, második évben 1 /, méter magas szárat s sár
gás-zöld Yirágot hajt A zellerrel együtt már régen mint fííszer 
volt ismeretes Ugy a g}ökér, mint a levél egy apiin (l o.) nevü 
glycosidát tartalmaz, mely a hugyany kiüritését segíti cl6. 

1 

1 

1 
•I 

>i 

1 

1 
_i 

1 

l 
) 

t 
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A magvak illo obját L 01eum pctroselini alatt A nyáron ki
szedett s karikára metélt husos g) ökér az osztr Y gy k\ ben 
hhatalos volt s mint vizelethajtó használtatott L Apiin, Apiol 

Pettencofer Miksa, német természettudós, chemicus és a 
kisérleti egészségtan megalapitója, szül 1818. XII 18 Lichten
heimhan tizámos a physiologiai chemia körébe tartozó dolgo· 
zalai s felfedezései közül nc\ezetes a vizelet epetartalmának 
kimutatása (l Hugyvizsgálat), felfedezte a krealint és kreatinint 
a 'izeletben Számos tudo1nányos intézet választotta n1eg tag
jául, 1883-ban nemességet is kapott 

Peucedanin = Imperat01in 
Peucedanum obstr uthium, 1 Irnperator ia obstruthium L 
Peyotlin, mérges alcaloida, a melyet Lc\\in a !'e) otl ncvü 

észak-mexikói kaktuszból állitott eI6 Hels6leg nagyobb mens
Il) iségben be\ é' e ah ás! s ideges izgatottságot okoz, melyben 
az n n »jósló tehetség• lép fel Hatás tekintetében a str)Ch· 
ninnel egyezik meg. 

Pezsgés, ama töneménJ, mid6n két test, rendesen fol) a
d ék s szilárd anyag összeöntésckor a cl1emiai bomlás folytán 
képz6dő gázok Iá\ oznak el. Igv pezsgés támad. ha sarnn) u 
folyadékba Na HCO,-ot öntünk, mirnl C02 tá\ozik cl 

Pezsgő por, 1 Puh is acrophorus 
Pézsma l Mosclms 
Pfelfermann fogpaszta, l Pasta dentihica 
Phagedaenica aqua = maró viz 
Phagocyta, ig) nevezi Mecsnilrnv a vándorló lehét vérsej

teket., melyek 1ág\ protoplazmájuk arniboid mozgása ültal a 
bac:teriumokat bekebelezni s elpusztitani képesek.. miáltal az 
egyén a Jerl6ző betegségek iránt in11nnnissá lesz; ~a azo11ban 
a bacteriumok oly nag1 számnak, hogy a phagoc1ták azokat 
el nem pusztithatjúk, a lcrtóz(í betegség az egyénben !ellép 

Phallus ~ himvcssz(í; phallo . himvesszőre vonatkozó 
Pharao kigyó, tüzijáiékszer, áll 1 rész KNO„, 2 rész , kaL 

bichr omicurn s 3 rész czuko1 por elegyéből, 1nelyet kevés v1zzel 
tésztává gyurnak, lepényekké alakitanak s kiszáritanak 

Pharbitisin, a kaladana gyantája, l Kaladana 
Pharmacia cc g)ógpzerészet, gvógyszcrtár, a görög phm-· 

rnacon =gyógyszer szóból 
Pharmacocatagraphologia ,= a vényirás tana L Tiecept 
Pharmaco-dynamica ~e.- Gyógyszerhatástan. l o 
Pharmacognosia ~ Gy ógyszcrisme, l o 
Pharmacologia = Gyógyszertan 
Pharmacon, tulajdonképen pharmakon = gvógyszet, l o 
Pharmacopeles, Aristoteles idejében élt bölcs g) ökér ásó, 

kinek ncYéről a gyógyszerészek is phar111acopeleseknek ne
veztettek 

Pharmacopoea = Gyógyszerki)np, !. o . . 
Pharmacopoea universalis ,,, Altalános (nemzetközi) gyogy-

____ .,,„„. -------
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szerkönyv Az első értelemben oly mű neve, mc1y magában 
foglalja valamely id?szak összes gyóg} szer könyveinek tartalmát; 
rly munka a Gerger-Mohr-féle 'Pharmacopoea universalis" 
183:"í-ből, megjelent Heidelbergában két kötetben, azután a 
H~ger-féle co;i1menlar az é német, német és orosz gykvekhez, 
vegrc l~alog h. : )>A magyar g)ógsszerkönyv co1nmentárja«, n1el\ 
az egies ,„kés~itmények tárgyalás~n.ál hivatkozik az idegen 
g) kvek elonatan a rs A 1 emzctközr ertelemben vett universalis 
pharmacopoea o!) mű, »lenne<, mel) egyöntetüen intézkednék 
az összes államok hivatalos készitményeinek előálli'ásáról s 
tartásáról Az universalis pharmacopoea már régen tárgyalás 
alatt van a különböző bizottságok előtt, mindeddig azonban 
csak len maradt 

Pharmocopoeus = Gyógyszerész 
Pharmacopolium = Gyóg) szertár 
Pharmacum magnum = Hhus coriacea 
Pharingltis = Nyelőcső hurut 
Phellandrium, 9enanlhe ph seu ph. aquaticum, vizi bösö

vény, az ernyősek családjába tartozó kétéves növény, eg)cnes 
fe!hágó s~árn1L 3-szo~oscnr ~zimpás levelekkel; az ernyő gallér 
nelkulr 12 sugaras, k1cs111y es keskeny murvákkal · a szirmok 
fehérek \'irányunk egész területén, főleg mocsarakl;an fordnl elő 
s mélelykóró név alatt ismeretes A magvak az I magy gykv 
szerint h1v~talosak vo_Hak: hosszudad hura-csenk

1 
heugcrded, 

!ompabordas, ban~a, :> mm hosszn magvak, melyeken a felálló 
ke~1elyfogak s a brbelalp 1 ajta varrnak; a kopár.sok nincsenek 
szelvaha Az. 5 tompa borda . által alkotott völgiek alatt 
az olaJcsatornak vonulnak végrg Ne téveszszék össze a 
cicula virosával Az egész növénv, Jőleg a 111aavak 2-31)/ olaj
sze1 ü, nndot itó szagn phellandrirlt tartaln1az. r~ely vizben° nen1, 
azonban alcoholban aethcrben, zsirokhan old 1aló, a száraz nö
vényben nem lalálható; lo/o halást~l:Jn illó olaj is van a 
n1agvakban. 

. A_yhellandrinn; kis pc!agban mint gyeni\e, izgató szer az 
cm '5Zlonedvck elvalasztasal fokozza s a bcllegel< kiürilését 
elé?1~1~zditj~ s ~ ~sikarüst csökkent~, n1ivcl a gerfnczvel6 ideg
se1t1eue cs11lap1tolag hat Ila a fnss nö\ énvből állatok sokat 
esznek, kétoldali izomhüdés áll be nálok. AÜrnlmazlák 1 gr -os 
adagokban lüdil\és~<esel~nél, egyszerű és idült hörglmrnlnál, 
mely esetekben a valadekok csökkentése által cnyhiléíleu halotl 
Hendclték még mint izzasztót és vizelethajtót is Állat~rvosok 
ma is használják féíleg lovak légzőszervi 11mútjánál 
. Phenacet1~um, acetparaphcnetidin, a phenetidincsoport 
igen fontos tag.Ja, mel; el 1887-bcn fedezett fel Kast (és Hins
herg); ol) módon állitják elő, hogy nilroaellwlhenolt fclszaba„ 
duló J_l-nel _ rcducálnak, midőn ~~11) doaethylpl1cnol azaz phene
hdrn all elo, mclinek egyik H,1et acetyl-gyökkel helyetlesitve, 
phenacetm keletkezik 

' 1 

1 

1 
! 
' 

1 

1 

1 
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0 C2 H, 0 C2 flo 
/'-.... /'-.... 

1 1 i 1 

),fu, )fu GO CHs 
phenetidin; phcnacetin 

CH OC2Ho 4 179 6 4< NH CHs GO 1 -
A magy II. német Ill. angol, orosz' és franczia gykv szer int 
hivatalos. Szintelen lemezes kristályokat képez, teljesen szagta
lan és iztelen; 135°-nál megolvad; hidegviz nehezen, 80 rész 
fonó viz, alcohol jól oldja, az oldat nentralis. Tömény Hz SO. 
színtelenül oldja. ha a kénsav viztartalmn volt, hevitésnél eczet
aetherszag szár mazrk s amydophenolsulfosav válik ki; 500/0-os 
kénsavval főzve eczetsavra s phenetidinre bomlik 100/0-os 
HNO,-mal főzve a phenacetin sárga nitrovegyületekre bomlik, 
még pedig o-nitrophenacetinre : 

/OC, H, 4 az antifebrin s antipyrin csak tömény 
C0 H3 -NO, 2 HNO,-mal sárgulnak meg 0 1 gramm 

'..,NH CU CH, l phenacetin 1 cm' sósavval pár perczig 
tőzve s 10 annyi vizzel higitva, a szüredék 3 csepp 3o/n-os 
chromsavoldattól lassan rnbinvörössé váljék. A phenacetin mint 
l:ízellenes szer nyer alkalmazást az antifebrin helvelt. kellemet
len mellékhatásai nincsenek; a szervezetben az acetylcsoport 
leválik belőle s mint phenetidin végzi pályáját, majd a kén
savval vagy glycnronsavval lép a vizeletbe A phenacelin 
adagja 0 5-1 gramm napi 5 grammig. Kitünő nervinum, ana!
geticnm, főleg a nem gyomorrontástól származó fejfájásnál vagy 
lázas bántalmaknál nyer alkalmazást 

Phenacetolin, indicator gyanánt használt sárgás, alcoholban 
oldódó por, előállitható oly módon, hogy ha phenolt, kénsavat 
és jégeczetet együttesen hevitünk s a fölös savat vízzel kioldjuk 
Savak megvörösitik 

Phenalgin ~ ammoniumphenylacelamid, finom, fehér, szu
rós szagn por, vízben oldódik; alkalmazzák 0 40-0 70 gr.-os 
adagokban főleg csúzos és zsábás természetü betegségclrnél. 
Álomhozó és anaestheticus hatása is van s az opinm helyette„ 
silőjeül is alkalmazzák 

Phenamin ~ Phenocolnm 
Phenantipyrin, ösmeretlen gyárostól való csúz ellenes szer 

vizben könnyen oldódó jegeczeket képez. 
Phenetidin, amydoaelhylphenol, oly ammoniának tekinthető, 

melynek egy H atomját oly phenol foglalja el, melynek helyet
tesilhető H atomja az 1 v. é (C, H,) gyökkel van pótolva: 

N=M 
--Co H, OC2 Ho; 
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a phenetidin alapját képezi igen sok azo-szinaiíyagnak s anti
pyr eticus szernek mint p. o. a phcnacetin, l. o 

Phenerythen: C'° Hao NO,, igy nevezi Fabini a carbolsa' 
vörös festanyagál, mely a carbolsavhól aetherrel kioldható s 
annak elpárolgása után gyantaszerü fekete test gyanánt marad 
vissza. A phenerythen savakkal színes sókat képez, de lugok
kal, fémekkel is vegyül; eczetsavas alcoholos oldatban zinkpor
ral kezelve szintelen vegi ületté alakul, mely a festanyagnak 
lencobasisa Ennek alapján a vörös carholsav a fejlődő H be
hatására elszíntelenedik A phenerylhent Fabini ;) benzolgyü
rüből állónak tételezi fel s mint oxv-indophenolt isaJerteti. 

Phenoco!I, arnidoaeetphenetidin. glycocolphenelidi11 18\JO óta 
hozaa forgalomba Scher ing; a phenaeelin származékainak knta· 
lása közben fedezték fel : 

Cl! <OC2fü 
0 4 NH. CO. CH. NH = C10 lfo 02 N,, 

ol) arnmoniának tekinthető, melyben egy 11-t a C" H, 0 C, H, 
s a másikat az a,nidoeezetsav pótolja Sósavas sóját alkalmaz
zák mint antip)'reticumot az antif'elnin hel.i elt A sziv1 e kissé 
g) engilőlcg _,hat 16 tész vízben, alcoholban oldódó Hfolaku 
jegeczel'. alkalmazzák 0 4-0 6 gr.-os u-dagokban 

Phenol, L Acid, carbolicurn, Benzolvegy ületek 
Phenol-chloratum, l. Monochlorphenol 
Phenol-jodatnm, 20% jodot tarlalmazó caiholsav; fekete 

szörpsüríí anyag, antiseptieum és canslieum Alkalmazzák gly
cerinnel keverve ecsetelő gyanát. diphteriánül, lupusnál 

Phenolnatrium-sulforicirdcnm, phenolnak natrium sulfori-
cinicummal készített 30°/„-os oldata Sárgás-hat na, vizzel kev.er
hető sürö folyadék, causticnrn és anliseptienm 

Phenolphtalelnum purum. pharm Ger ma ni e III.: (Go H, OH)2 
CO. (Go H, CO); oly módon keszül. hogy phtalsavanh) dridet phe
nollal és ónchloriddal hevítenek, a kapott tömeget vizzel ki
mosssák, lugban oldjük, mely oldatból eczalsav bozZ<íadására 
kiválik Yizben nem. alcoholban és aelher ben oldódó színtelen 
jegeczekel képez 1 ''fo-os oldatát alkalmazzák indicator gyanánt 
mivel e színtelen oldat legkisebb lugrnennyiségtől is gyönyörü 
piros szint ölt 

Phenolsulforlcinsav, polysolve, török vörös olaj, Runge ál
lal a löhbi solvinokkal együtt 1834-ben fölfedezett vegyület, 
melyet eleinte csupán a törökvöröshöz használtak mint páczot 
Mint kitünii antiseplieumot Huault allrnlmazla de hamar fele
désbe ment s csak 18\JJ-ben lettek iránta ismét figyelmesebbek 
A Merek Mtal előállilolt készitmény 1 030 f s, nem olajos víz
ben oldódó szinlelen fol1adék, szaga kénes-aetheres, kissé csi
pás de 40%-os oldalban sem mar Mint desinficienst használ
ják a gége és orr nyákMrtyáinak bánlalmaiüál 

Phenolsulfosav, l Acidum snlfocarbolicum, 
Phenomen = Tünemény 

Phenoresorcin, 6i r phenol s 33 r resorcin elegye; anli-
seplicu1n . . 

0 
• , 

Phenosal, saliCj l-eczetsa\ as phenelrdm, 3+ /0 sah e) lsaY es 
56o,'0 ilhenacetin condensatiós terrnéke I .ázellenes_ szer, savan) !1, 
vizben nen1 oldódik· a szervezetben con1ponense1re hasad szet 

Phenosol, a ph~nosalt nevezik ezen néne! is képződik 
salic\leczetsavnak paiaphenetidinre való hatásakor: 

. /0 C2 Ih , , /OCH2 CO OH e, Ih , ~ Co H, , 
'N Hz 'CO OH 

parapheneticlin salie) leezclsav 
C FI ~OC2IJ5 
" 6 . 4 '--NH CO CH.O Cc.H> CO OH+II20 

A hevilésnél fig; cini kell art a, uchog)_ a . hón1é1 sé_k a 
1Wo C-t tullépje s csak addig kell azt iolylatnr, m1g egy lnvett 
kérnie alcalicai bonalokhan oldódik. 

Penyl, az 1. v. é \ Co Ho) gj ök neve, 1 Benzolszár mazékok 
Phenylac0ta111in = Antiielnin 
Phenylalcohol ~ Acidum carholicnm 
Phenylamin ~= Anilin, l. o 
Phenyldimethylpyrazofon ~ Antip)lin , . 
Phenylendiamin mela- és par aálláshan : Co fü (N H.)2 [l : 3J 

fl : !], vizben oldódó ktislá!} os por, alkalmazwk a mtntek ki
mutatását a L, Diamidobcnzol. 

Phenylglycolsav, mandolasa\ : 

CH CH ~OH 0 ' -...CO NH 
am)gdalinsav , . . , . 

Phenylhydrasin: C„ Ho "\H Nfü az anl1py1 mnek alapbas1s~, 
Antipj rin; A sósavas plten1lhydrasint a v1zelelv1zsgalatnal 

czukor kimutatásra használják 
Phenylmethylketon - H) pnon 
Phenylurethan, l Urethan. Enphor in 
Phesin. a phenaeelinnek sulfodeiivalnma: melyet a cosa-
/0 C2 H, prinnal cgyi<lejüleg állit<;tt el~ a llofima~rn~ 

C
6 
lh -Na SOa La Hoche el Comp czeg \~zben oldodo 

"NH CO CHa szürkés-feltét por. melyet cpo}y modern 
használnak mint a phenacetint Még nem állanak eleg luscrle
tek rendelkezésre mra nézve. hogy alkalmazható e a phena
cetin s antifebtin helyett 

Philtron, régi, niesés hatású szerelmi ital, melynek k,és~i
tésében a lhessaliai n6k voltak járntosak s atra hasznaltak, 
hogy a másik ne111ben szet elme! keltsenek Em~ lilkos _szet ek 
rendszerint utálatos anyagokból tíllottak (1zzadlsag, nemi szer
vek válacléka, bizonyos szagok) elkeverve oly any agok."al. rnc-
1) ek pillanatnyi n?rni i,ngerülelct o'.rnzlak, L ~phrod1sr~ca 

Phi1nosis, a htv1nanak az a koros valtozasa, n11don an,)
nyira n1egduzzad h'ogy nen1 lehel a makkon hátrahnzni ez a 
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fitymaszorulat; ennek ellentéte a spanyolgallér, ;nikor a fityma 
dnzzadt,hogy nem lehet előrehuzni (pmaphymosis) A megduz
zadt fit) mában genll\ edés áll be, mely fcszitő kinzó fájdalmat 
okoz, a vizeletkiürités pedig a szorulat miatt igen fájdalmas; a 
fit) ma beavatkozás nélkül megfeketedik s egy része el is hal
hat_ s l~ssl;etik ... azért a gennyes folyamat megakadályozása ope
iat1v elJmast kovetel 

Phiola, edény, hosszukás üvegedény vagy lombik alaku 
főzőeszköz - · 

Phlebotomia ~ Érvágás. 
Phlegma. n} álka. a lé ~zőszen ek hurutos váladéka; a régi 

chen1iában phicg111ának nevezték a szeszes és savan' u folya
délrnk retlificálása után visszamaradt részt (dephlegmatio) 

Phlegmosis, a kötőszövet gyuladása. 1, Fnrnncnlus 
. Phlogiston. égést tápláló, egy föltételezett anyag, mely 

rnmden testben jelen van s az elégésnél a testből eltávozik. 
Eme elméletet Stahl Gyö1gy állította fel s egy századon át 
uralta a chemiai bomlás magyarázatát, mig Lavoisier a mér-· 
leg alkalmazása által ki nem mntatta azt, hogy a testek elé
gésé1~él nem veszitenek anyagot hanem épen oxygént vesznek 
fel s 1gy sulyosabbak lesznek A phlogiston theoriának legmaka
c sahb h1ve volt Priestlei, ki az oxygén felfedezése által adott 
alkalmat Lavoisiernek az elmélet megbuktatására, !. Chemia. 

Phlogogen, minden oly behatás, mely a kötőszövet gyula
dását okozhatja, p u. fedűzű czi1ák, baderiumok bejutása, he
ves bőringerek. vcsicanti:ík; ii.\ enkor a kötőszövet vérbő lesz 
s a vérsavó a hajszálereken áÍsajtoltatik s gennyedésbe megy 
át L Gi uladás 

Phlogosis = Gyuladás. 
Phlorizin, 1 Fim idzin 
Phloroglucin, trioxybenzol: G„ JI, (OHL p : 3; 5] + 2 H, 0 

Sárga, ..iegeczes, vizben és alcoholban oldódó vegyület, mely a · 
resorcmnak Na OH-dal való hevitése által állitható elő, de a 
különbözö amidobcnzolok h) drolysise állal is készithető. Ily 
módon _már Pollák J és Ottinger foglalkoztak a phloroglncin 
synthes1sével s Flesch Emil dr ez utóbbi szerint elő is álli
tolla azt oly módon, hogy a symetricus tr iamidobenzol vizes 
oldatát huzamosabb ideig bevitette; midőn chlorammoniumot 
és phloroglucint nyert: G„ H2 (NH,)., + 3 HGI + 3 H., 0 = G„ Ii, 
(OH), + 3 H, NCI A resorcinból való clőállitást Barth és Schre
der fedezték fel, a nyert termény azonban nem mindig tiszta, 
mivel a képződő diresm cin leválasztása igen nehéz Antipyreti
cnm és tonicurn ; alkalmazzák a csontok mésztelenitésére. [L. 
Gy K 1899. 38 .. 39. sz J 

Phlorol, orthoaethylphenol: C, H, OH G, H,; szintelen, al
coholban s aetherben oldódó folvadék 

Phosgon, car boneum oxychloratum GO Gt., szintelen, fojtó 
szagu mérges gáz, mely keletkezik a széndioxydnak és chlor-

~ 47 -

nak világosságon való összehatásakor Ha a chloroform sokáig 
világosságon áll, szintén phosgen képződik henne. mel\' a chlo-
roforn1-belélcgzést veszé:yessé teszi „ 

Phdsot, phosphose ~ C1 eosoturn phosphoricum, l o 
. Phosphate _de fer soluble de leras = Fe1 rum Jl.' r ophos

pho~·1cun1 soln}Hle, mely nen1 vashalYaggal hanen1 kénsavas 
Yaselecscsel keszüL 

Pposphatok. phosphorsavas sók. a különbző phosphorsavak 
sói, mégpedig: hypophosphitok ' alphosphorossav sói: H, P02 ; 

Na li2 P02 ; phosphitek ' phosphorossav sói: H3 PO,; Na, HPO,; 
hypopltosphatok ' alphosphorsavsók: H2 PO,; Na, PO,; ortho
phophorsav sói v. phosphatok; H,J'O,: a H mindhárom pará
ni a heliettesithel6. !. Natr phosphoricum; 1églil p)rn- és 
metaphosphatok L Phospho1 sarnk 

Phosphatol, creosotphosphm savaether, képzéídik a cr eosot
nak lugos _horszeszes oldatából, ha arra h ichlorphospl1ci1 hat; 
nen1 eg") segcs veg.) ülct DOo 'o c1 eosotol larlaln1az \ 1örös-bar ntt, 
slírü, vizben nen1 oldód6 Cl eosotszagu folyadék, ize égető; a 
tiszta c1eosot felett scn1111i előn' e nincsen 

Phosphaturia, a vér nag) obb alcalicitása alkalmüval 
fellépő tünet, n1idön a vizeleihen nag3 ohb 1nennJ iségü oldha-· 
tatlan vag) oldott phosphát mutatható ki; a \izelet fehéres, za
varos, felrnelegitve bőven vállauak le a phosphatok, rneh ck az 
üledékben kimutathatók, l !fog\ vizsgálat. · 

Phosphitek, a posphorossav sói, l l1 hosphor.Savak. 
Phosphoguaiacol, guaiacol-phosphor ossa Yaethe1 ·. 1 ationalis 

néven o-dioxybenzoltriphosplrorossavasmeth) laether: P(Co Hi 0, 
Gils)a. époly módon állitható elő, mint a phosphatol Jegeczes 
fehér po1, 92 25°/n guaiacolt tartaln1az; vizhen n1ealehetőscn, 
alcoholban jól oldódik. lze égető de nem 1üar, s1:1ga nincs 
(-)--8 gra1nn1os adagokban is adható 111inden veszély nélkül 

Phosphonium, csupán vegyületeiben feltété!ezett gyök 
(H, P). épen mint az amrnonium; l. phosphorh5dro<ren · 

Phosphor·escentia, villódzás, némely állat, növé?iv vagy ve
gyület ama tulajdonsága. hogy bizonyos behatások után a sö
tétben. hal;ány világosságot képes terjeszteni Igy némely 
tengeri. alsoilbrendri állat. azonkivül a százlábu pinczelérgek, 
a sz. Janos bogár, a nyövén) ek közül a gombák 18-30" mcleo 
után \agaricns noctilnccus), a lák levelei, a rothadó hal- Yagy 
d1sznoln~s. _korhadó fa !\lindc1:1e tünemények részmt az anyag
csere .. rcsz!nt b1zonios bactermmok által okoztatnak, a phos
phor 1lyeten tulajdonsága is lassu élenyüléstől származik s ox1-
gén1~1entes térben nem észlelhető. A tulajdonképeni phophore~
cenl!a alatt némely vegyület ama tulajdonságát értjük, midőn 
azok di!r~sölés, ütés, melegités, előzetes megvilágitás után sötét
ben v1lag1tanak anélkül hog) chemiai bomlást szenYednének 
Il)en testek a czukor, kréta. melyek ütés, törés közben, a chi
ninun1 valc1ianicun1, chininurn hvdrochloricun1, 1nelyek dörzsö-
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!és közben phosphoresd!nak (a ch valer eme ,tulajdonságát 
Landerer X. F. a sósavas chininét e munka sze1zéí1e fedezte 
fel). Hasonlóképen phosphorescál a csill~m hasit~s közben, a 
rubin. g) émánl a Crookes csö' ekbcn villamos aram alatt, a 
llnorcalcinrn megolvasztás után, a Bcqnerel állal eléíállitolt ba
rvnrn calcinm és tronlinm kénegek. Halmain kén-calciuma slb 
mely~lrnt világiló s1ámlapok bekenése alkalmazzák, L \'ilágitó 
kövek Beqnerel, ki e tüncméni nyel eléíször foglalkozott; azt 
tapasztalta, hogy a phosphorescenliát is n a. sugarak idézik 
elö mellek tlnorescenliát okozzák s kisérlclci következtében 
azt' hiszi: hoav e két tünen1ény egy és ugyanaz, csak ídőtarla
loinban külö~lbüznek eg\ n1ástól l':gy látszik, hogy a fén,) sarki
tás, fémelÍorditás lluorescenlia s a phosphoresccnlia ég) mással 
összefüggéí, eléggé nem lanulmánrnzotl tünemények, legalább 
eme lüneménj cki:ek csaknem ngv&negy testen való jelentke
zése erre enged következtetni, p o. némely chininsó polarisál 
a poláros fény sikjára a legtöbbje activ, sokjuk fluor esc~l s 
némel.1 ök phosphorescál; a legtöbb tlurescáló anyag a polaros 
ién1re acliv L Hadioacliv sugarak, \'ilágitó festékek 

Phosphor, 1 Phosphorns 
Phosphórchocolade, '/, miligr tiszta phosph01 t lai talmaz? 

chocoladc bomhonok, 3-+ da; ahot adagolnak naponta 1ach1-
tisben szenYedő gyern1ckeknek, 

Phosphorguaiacol = Posphoguaiacol, Guaiacolr1m phos
phorieun1 

Phosphorhydrogen, háromféle ismer cles. Gázalaku · Pfü, 
melvet 1783-ban Gengcmber fedezett fel s Graham s Thenard 
tamÍlmánvozolt Elóállilható phosphornak alcoholos KOH oldat
tal való 1Í1elegitése állal; vizes KOH-dal való késziléskor a kc
letkczéí gáz a képzéídéí folyékony phospho1hydrogé~1téíl me_g
gyulad Hendkivül kell"ernetlen fokhagymaszagu. merges gaz, 
chemiai 111lajdonságai megegyeznek az amrnonmm gyökkel, 
g) ógylanilag nem fontos Folyós phospho1Jrgd1 ogén: Pz H., 
1815-ben Thenard állitta elő phosphorcalciumnak rnelegv1zzel 
\aló összehuzása állal, melv esetben eréísen lehütötl edényben 
a P2 fü mint szintclen, fén_ylöréí folyadék gyül össze; 30"-nál 
forr. levegéín magától meggyulad s intensiv iénynyel ég el A 
<zilárd plwsphorhgdrogén: p, fü sárgás-fehér szagtalan por. 
melyet Hosc H. fedezett fel oly módon, hogy folyós phosphor
hydrogént tömény sósavba vezetett, midéín a p, H2 lecsapódott; 
200°-nál gyulad meg, ülésre felrobban 

Phosphoroxydok, két oxyd ismeretes: phosphortrioxyd P2 Os, 
melv fehér. fokhagymaszagu por, levegéín hamar phosphorpent
oxvtldá alakul· képzéídik phosphornak kevés lcvcgéín való el
égCSse alkalmá~al A phosphorpcntox) d: P2 Q, fehér, vizs~iv,ó 
por, ké!lződik phosphornak oxygénben vagy levegéín való elege
sekm; ·vizre dobva sisteregve melaphosphorsavat képez 
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Phosphorsavak, a következő savak ismeretesek: 
H2 P(h ~ ac h0 pophosphorosnm; 
[{„ P02 ~ ac phosphorosum ; 
H2 PO, = ac h0 pophosphoricum; 
H, PO; = ac. phosphoricum; 
f{,p, Q, = p)rophosphorsav; 
HPO, = mclaphosphorsaY L o 
Phosphorus, \illan), 3-5 v é. negaliv elem, mel) sz ah ad 

állapotban nem jön cléí, hanem phosphalok alakjában a talaj· 
nak jeientéken) alkat1észét képezi, honnan a növémekbe s 
állati szervezetbe kerül s a csontok képződésére használtatik 
fel; lahílható bonyolult szén Yeg) ülctck alakjában az agi vcléí
ben, idegekben, tojássárgájában A phosphort 1669 ben Brandt 
majd Kunkel fedezte fel a !mg) beszáritása állal B) ert mara
dék száraz lepárlásakor Csonthamnból - meli szabályos cal
cinmphosphfülról áll - 1771-ben Gaim és Scheele állitották 
eléí, cherniai sajátságait pedig Lavoisier állapitotta meg. :\evét 
onnan vette. hogy sötétben élcmülése által világit, mely gö
rögül phoshoros-t jelent Előállitása ugy történik, hog) a 
megéírölt csonthamut H2 so,.val keverik, midőn Ca SQ, csa
pódik le s savanyu Ca H, (P0,)2 keletkezik, mely utóbbi 
izzitáskor melaphosphorsavas sóvá alalml: Ca(P0,)2 Eme 
sót agyagrelortában szénnel fehérizzásig hevitik, midéín phos
p!10r szabadul fel, mely \iz alatt felfogva megsürithetéí s béí
rön álsajlolva iudaklJa öulhelő A csontok átlag 11% phos
phort adnak Az igy n~ ert phosphor sá1gás, viaszszerü, fé1n
fén1 ü lest, csak viz 'agy peh oleum alatt tartható, mivel a le
' cgéí oxigénjé\el. hamar egjesül s meggiulad; halogenekkcl s 
kénnel is egyesül. F s 183. 113°-nál viz alatt olvasztva sűrü 

f"én) löréí folyadékká ohad, levegö kizárása melleit 29_0°-nál forr, 
géízének sürüsége 02 akkma mint a h1drogéné, mrbéíl mole
culái J atomból állóknak látszanak lenni Levegéín állva annak 
ongénjével P2 Oo-dá majd savanyu szörpsürü folyadékká ala
kul, száraz levegőn n1eggyulad, en1e tünen1ények ozon s Hz 02 
képzéídésével varrnak egybeköt\ e, mi a tcrjedéí fokhagymaszag
r ól felismerhető. 

1000 gr.. viz 0 002 gr.-ot old fel beléíle, 100 gr. alcohol 
0 i, aether 1.'l. chloroform, CS2 2 1észl, olajok i részt, sós viz 
és kén szintén oldalba viszi A CS2-os oldatból a phosphor gyö
nyörü giémánlszinü rhomboedeiekben jegeczedik ki. A jegéí
czös phospho1 nedves lc\;egőn \:ilágil az önként r11eggyuladó 
phosphorhyd1ogén fejlödése folytán. A közönséges phosphor 
nem poritható, hanem 50--G0°-os vizben eréíscn rázva finom 
cseppekké hullik szét Ha a phosphort leveg6menles helyen 
vagy C02 gázban hosszu ideig világosság ~ féíleg ihol) asuga
rak -- hatásának tcszszük ki, vag_y pedig beforrasztott csőben 
!00°_C-ra hevítjük. alaktalan vörös plwsplwuá alakul át, 
mely szag és iz nélküli test f. s 2, törése kagylós, vasszinü, 
Kazay, Gyógysz Le:i.ikon IV 4 
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levegőn nem változik, 260-on felül légüre_s térbe11 m~gol".asztva 
közönséges phosphorrá alakul; C02-ben ;)30°-ra hevI!ve 1bolya
szinü majd fekete tűalaku oszlopokat képez; a közönséges 
phosphor oldószerei nem halnak reá, dörzsölés- vagy ülés alatt 
nem a.vu] meg, ellenben 270"-nál P2 Oo-dá ég el, oxygénnel he
ves d~Íranással, Pb02-daL HNOa-mal heves hatás nélkül ég el 
Rendesen kénnel s arsennel van fertő2'e, melv utóbbi fertőz-· 
mény ej tette tévedésbe Fitticat, ki kétségbev múa az ar sen ele-
miségét -

'Ismert tény ugi anis, hogy a phosphor ammoniagáz behatása 
folv!án egy fekete módosulatba megy át, mely Flückiger meg
fig}elései szerint nem más mint arsen (Archiv. Pharm. 1892 
159. oldal) Most f Fittica tette njabban beható vizsgálatai tár
gyává ez érdekes megfig)elést s scnsaliós megg)őződésre ju
tott (Chem Ztg 1900 ±83, oldal). Először is phosphur l vizfür
dőn 200/

0
-os ammoniákkal melegitett egy tágasabb lombikban, 

majd hydrogensuperoxyddal oxydálta s azt találta, hogy külön
böző menuyiségü arsen képződik aszerint, amint vörös, vagy 
szintelen a phosphor s hogv mily szerri;l oxydálja Az oxyda
tióhoz használt hydrogenhyperoxydot, salétromsavat és ba
riumsuperü:Xj do!, mely utóbbiakkal 26°/o arsen ké1nődö!t az 
amorph phosphor oxydatiójánál Synthesis utján is előá!Iitotta 
az arsent phosphorhól olyképen, hogy 2 gramm amorph ar
senmentes phosphort 12 9 gramm finom ammoniumnitráttal 
jól összekevert és egy üvegcsőbeu óvatosan fokozatosan 
180-200"-ra hevitett A lassn kihűlés után a szürkés-fehér, 
savanyu reaclióju tömegben az arsen összes reactióival bebi
zonyitható volt s 8- -lOo:o képződött a használt anyagokból 
Mindezek után azt a körntkeztelést vonja le, hogy az arsen 
nem elem, hanem pbosphorvegylilel és minthogy az ammo
ninmnitrát hevítéskor szétesik vízre és uitrogénoxydnlra, való
szinüleg a phosphornak nitrogenoxydul vcg) ülete, meli nek kép
lete PN2 0 lenne 

Ezzel szemben a jeles anorganisla Clemens \Vinkler, ada
tokkal bizonyitja, hogy Fittical fölfedezése sajnálatos tévedés
nél nem egyéhb s az előállilott arsen csak fertőzmény s a 
PN2 0 képletnek megfelelő vegyületet a leirt módon nem is 
lehet előállítani 

A villany zsinat eldörzsölve s a bőrre kenve azt lobo
sodásba hozza, levegő hozzájárulása mellett meg is gy ulhat s 
nagy fájdalmat okozva mdy sebet ejt 

A villanjból 0 5-1 milligramm valamely oldószerrel a 
gyomorba jutva ott égető érzést kelt s főleg az epeváladékok 
által vitetik szét a szervezetbe; a gyomor nyákhártyáira nem
annyira, mint inkább a gyomorhélre s vékonybelekre hat izga
tólag s már 0 001 grammja hányást okozhat A szervezetbe 
jutott villany a máj sejtjeit izgatja leginkább, mi a zsirképző
dést mozditja elő, az albuminatoknak pedig gyors szétesését 

l 
1 

1 
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okozza (hugyany jelentkezése az minában) Állatokon végzett 
kisérletek kétségen kivül helyezik, hogj a villany az idegsejtek 
anyagforgalmára élénkilőleg hat s a csontok nöYekedésére is 
befolyással van, amennyiben azok minden részökben tiimöt
tebbek lesznek A phosphornak mérgező adagban való beve
vése után a betegek heves hasfájásról panaszkodnak, 880/0-uk
nál, undor, hánj ás lép fel, a lehelet phosphorszagn, a hánya
dék nsálkás epés, sötétben világit; a mérgezés további folya
mán sárgaság lép fel. az érlökések mind gyengébbek lesznek 
a hőmérsék 37 ---39 8° közt váltakozik, később azonban alászáll 
az s a halálnál 31 2" is lehet 

Az akaratos izmokban gyakran rángatódzás lép fel, az 
ivarösztön emelkedett, az aggódás, fejfájás nagy, legveszélse
sebb tünetek a vizel<:! elrekedése s az izmok hűdése, melyeket 
a vesék zsiros elfajulása s a ger inczagy ban fellépő vérömlények 
okoznak Halál után a gyomor nyákhártyája duzzadt s ki is 
lehet evődve, a máj, vesék megnagyobbodtak s zsírosan elfa
jultak, hasonlóan elfajulnak a sziv, az agy, a gerinczagy edé
nyei s idegsejtjei Gvnfagyárban dolgozó munkások állcsontja 
elhal, ha a fogak szúvasok, mivel a villany a levegőben szét
oszolva azok csonthárl) ájával érintkezik 

A villan}! olajban oldva s igy fejet alakjában adagolva 
0 6-5 0 milligrammos adagokban jó eredménynyel alkalmaz
zák zsábálrnál, migraine, angina pectoris, paralysis agitans, agy
lágyulás eseteiben, nemkülönben hagymáznál a kimerülés kor
szakában, midőn az uj sejtek szétesését s kiürülését mozditja 
elő. A gerinczvelőböl kiinduló hűdések eseteiben, főleg b1 azok 
az ivaréletbeli kihágások eredményei, jó szolgálatot tehet Leg
gyakrabban rendelik rachitisnél, csontlágyulásnál, csonttörések 
után. Régi orvosok váltóláznál nagyra becsülték. 

Mérgezésnél követendő eljárásokat l Antidota czim alatt 
A phosphor kimntatására két jó eljárás van, 1. Mitscherlich 
féle, mely abból áll, hogy lombikban a vizsgálandó anyagot 
kénsavval savanyitott vizzel forralják, midőn a függőlegesen 
álló Liebig-hűtőben a viz lecsepeg s phosphorgőz száll el, mely 
levegőn oxydálódva világit Ezzel az eljárással pár milligramm 
szabad phosphor! is kimutathatnnk sötét helyiségben A Dusart
B/ondlot féle eljárás abban áll, hogy a megvizsgálandó anya
got hydrogénfejlesz!őbe teszszük, midőn a fejlődő H a szabad 
phosphorral s a posphorsavval is phosphorhsdrogént képez, 
mely a H lángjának magvát szép zöld szinüre festi; a phos
phorhydrogén tartalmn H-t ezüstnitrát oldatba vezetve, abban 
fekete phosphorezüst csapadék származik 

Phosphorus chloratus, kél chlorid ismeretes: PC/s = phos
phorchlorid és PC/o = phosphorpentachorid; az első vegyület 
szinlelen, 1 66 f s bűzös maró folyadék, mely keletkezik fölös 
phosphornak és chlornak egymásra való hatása alkalmával. 
Yizzel hevesen egyesül sósavvá és phosphorsavvá; az utóbbi 

4' 
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kristályos színtelen test, melj cl 1810-ben, Davy,_ álli~o.tt elő ol.y '/ 
módon, hogy PCZ.-ra addig vez~t~tt Cl g~zt, rmg szila_r~. vegyi:
letet kapott Az organicus chem1m analys1shen hasznal1ak, mi
vel a (HO)·l tmtalmazó szémeg0 ületekből a Cl által. az (OB) 
csoportot kiüzi s azzal sósavat s phosphorchlondot kepez. , 

Phosphorus jodatus. J;á:o':11 jodid ismcre:es Ph Pls es 
PJ„ melyek vörös nedvsz1vo iegeczhalmazt kepeznek 

Phosphorus oxydatus = Phosphorox;dok L. o 
Phosphorus sulfuratus: P2 s,, sárga viaszszerü massa, phos

phornak és kénnek egymásra való hatásakur keletkezik 
Phosphose = Creosotnm phosphoncum. I~ o • . „ 
Phosphot creosotkészitmény. melyet ~n;s3vet all1t elo 

Páiisban ah módon, hogv 12 r NaOH-ot es 3/ r creosolot 
1.'l5 r vizb~n lassanként s foh tonos hűtés közben 153 r phos
phoroxychloriddal eleg;it; a· n} ert .. o.lajszerü folvadékot hig 
szódaoldattal jól megmossa s megszantia 

Phosphotal = Phosphatol 
Photogen = Petroleum. 
Photographia = Fényképezés. 
Photometria, fényerősségmérés. Az olpn készüléket, n;ely~ 

hel fénvfó1rások féni·erejét egymással össze lehet hasonhtam 
l)hotometernek, az eljárást photon;etriánal~. r;_evezzük L~mb.er'. 
és Humford pho!ometere egy feher ernvobol s az ~!ott all;i 
fapálczából áll. Ha a két f ényforníst a pálcza elé _áHttiu.~ .. kel 
különböző erősségű árnyekot kapunk Ha a meg~:ne1endo fen,r
forrást a pálczához közelebb vagy távolabb v1szszuk addig, 
mig árnyéka az egységül. szolgá!ó fényf'?rrás füny~kával le~z 
egyenlő, ez esetben a fenyforrasok e1 eie ugy aran1 hk eg) -· 
máshoz mint az erniőtől való távolságaik négyzetei: 

[ : [1 = I2 : rt 2 
Bnnzen pholometere kis papirernyőből áll, melynek köze·· 

pén zsirfolt van s a papir függőleges állásban egy cze~1tim.ete
relue osztott vizszintes lapon ide oda tolható. Ha a kel feny
forrást a mérő eszköz két végére állitjnk s az ernyőt addig 
tologatjuk a giengébb fonás felé, mig_ a zsi.rfolt n;indkét. ol
dalról nézve nem tiinik fel többé fenti szabaly szennt a feny
erősséget kiszámithatjnk A photometriáhan alapegységül az u. 
n normalgiertya . lángját veszszük, .mely gyertyáb?l 1.0 
szál nyom egy kilogrammot A napf_eny 1 meter tavolbol J 

60000 n01málgyert;aféninek, a Hold fenye 1
/ 10 n01 malgi•eitya 

fényének felel meg egyenlő távolság mellett · J 
Photophobia, fényiszony, fénykerülés, különböző sze?'- .. 

bajok kisérője, mely az ideghfütya h1lérzé~enységé1e _vall F_e- \ 
kete szemüveg alatt a szem k1p1hem magat s a ha] elmuhk ..! 

Phtaleinek, 18'70-ben Baeyrr által felfed~zett f~stékek, ~e- 1 

Jyek a phtalsavanhydridnek phenolok~a ''.alo h_atasa~or kep- .. 1

1 
ződnek Ilyen anyagok lugokban szep mtenz1v szmnel ol- · 
dó dnak 

i 
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Phtalein anyagok az eosin, lluorescin, phenolphtalein, l. o 
Phtalsavak, henzoldicarhonsavak, a benzolból származtat

hatók le, ha abban 2 H parányi a (GO OH) gyökkel helyette
sitünk: e, H. (GO OH)2; három isomer módosulat lehet eme ve
g) ületekben: 1, ortlwplztalwu, mely a naphtalinnak s alizarin
nak HNOs-val való oxydatiójakor keletkezik Vizben, alcoholban 
oldódó fehér kristályok, erős hevitéskor vizet veszitve. phtal
savanhydriddé alaknl; 2, isophtalsau, mely colophoniumnak 
HNO,, izoxylolnak chromsan al való OX) datiojakor keletkezik ; 
vizben alig, alcoholban kissé oldódik, baryumsóját a viz jól 
oldja, mig a töbhi phtalsavas ba1ynmok abban nem oldhatók; 
3, lerephlalsav, terpentinolajnak s általában terpeneknek 
HNO,-val való oxydatiójakor keletkezik Fehér, vizben, aether
ben alcoholban nem oldódó pm. L Naphtalin és Acidum 
benzoicun1. 

Phtisis = Tüdővész. L o 
Phtir iasis = Tet\ esség 
Phyllanthus Niruri, az euphorbiaceák családjába lm tozó 

növény Keletindiában, Jáván, Portoricó szigetén. Hazájában a 
füvet vagy forrázatát székrekedés, vizkór és sárgaság ellen al
kalmazzák; jó gyóg) szernek tartják idült >ér has és vállóláz 
eseteiben is 

Phylloxanthin, !. Chlm ophyl 
Phyllum = levél, folia L o 
Physa = szél, bélgáz 
Physalis Alkekengi, L Baccae AJkekengi 
Physica, a görög physis = természet szótól származol! 

elnevezése a természettudomán)oknak; mai értelemben azon
ban a te1mészettudományok ama ágát jelölik eme névvel, mely 
az élettelen természeti tárgyakon végbemenő tüneményekkeJ 
foglalkozik Mivel pedig eme tünemények csnpán pontos meg
figyelések segélyével tanulmányozhatók, a physica tapasztalaci 
alapon nyugvó tudomány, mely a hypothesiseket is csak akkor 
öleli fel, ha mathematicai nton azok helyessége bebizonyitható. 
A természettudomány föbb ágai a következők: 

1, physica vagy természettan, mely a testek külső álla
potának megváltozásával járó tüneményeket táig) alja; 

2, clzemza, mely a testek anyagtÍt képező elemek lnlaj
donságaival, azok elváltozásaival foglalkozik L Chemia. 

3, Csillagászat és meteorologia 
1, Te1mészelrajz, mely a természeti tárgyak külső Jeirá

sára szar itkozik, mint p o .. ásvány-, növény-, állatian 
5 , Élettan, mely a szerves testek életműködésének tör

vényeivel fogi alkozik 
A természettan ujabb álláspontja szerint az összes ter

mészeti tünemények a mozgásra vezethetők vissza, eme moz
gások a test egészben vett tömegén jelentkeznek mint p o 
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gurulás, szabad esés, iugás, vagy a t~rgy hyp'otheticu; apró 
részecskéin, tömecsein uyitvánulnak, mmt p o. hang, ho, feuy, 
villanyosság stb E szerint a tárgyakon yégbei;nenő tüneménye
ket a physica külön csoportokban targyalia Eme csopor
tok ezek: 

Általános mechanica vagy erőműtan, mely magában f?g
lalja a kinematikát ~ely a mozgással, s epne~ t?rvény,e1v~l 
foglalkozik, ·a dynanucát mely a mozgas targyat. es ok:it, 1s 
magyarázza. A részletes erőműtan kü_lön fogl~lko7:1k. a szilard, 
folyékony és gáznemű testek ~ozgás~ tüneme'.1ye1v<;l I~e !ar
tozik még a hangtan - acusllca -, 1s: A p~ys1ca masod~,k r_esze 
tárgyalja a test, moleculáin3:k mo7:gasana v1s~zave~eth~to tm_ie
ménveket, e reszhez tartozik a fenytan: ophca, hotaa, calonca 
mágnesség és electromosság l o. 

Physiologia = Élettan L o . 
Physostigma venenosum, 1 F aha calaba~1ca Calabarbab 
Physostigminum, es_erinl'.1:1· a physost;gi;na venenos~~· 

Esere növény. n'chogo, istemlelet-bab termes~nel~ 3:1calo~da~a_, 
az angol gykvben hivatalos: C~, H.1 Na 02; ~zn; es __ 1z nelkül1 
jegeczes vegyület, 4_0°-nál megl~gyul, 100°-nal ele'_lyul ~ veres 
szinü lesz (rubresenn), mely szmt a chloroforn:i '.olvesz1, _aet.~er 
nem· eme szín előáll ha a calabarbabot forrov1zzel leon!Juk, 
vagy' ha a physostigmint oldatban tartjuk, S02, !J2 S, N<;2 Sa f.' 
az oldatot elszinteleniti, mig, f(, co,_ Cn o, FI. elomozdJtja 'lZ 

nehezen, aether, chloro!orm, benzol, CS. jól oldja, ugys~intén 
ammonia s a maró égvényes folyadékok. Fe2 Cle,-bol Fe2 
(OH)o-ot csap le .. Savakkal sókat képez, :nelyek boml~k~nyak, 
legállandóbb a salicylsavas só A physosllgmm a pup11lat ha
mar és tartósan szükiteni képes, mit könnyezés és a szem 
alkalmazkodó izmának összehuzódása kisér Bevéve vagy bőr
alá fecskendezve az . elválasztó mirigyeket közvetlenül ingerli 
még akkor is, ha _azok a_lrnpi~nal hüdit!ettek i hasoi;lóképen iz
gatja az izmokat is, a sz1vveres ennek folytan ernsebb l;s; a 
szívizomzat ingere által A lélegzés eleinte szapora, kesobb 
azonban gyérül, végre a légzőideg~ö,zpo~1t_ hűdése folyt~n a.z 
meg is szünhetik ('> ves~k és vereJ_lekm11!gy~k ,elvalasztasa ~s 
nagy a közvetlen mger altal, valammt mehver zes, t~r l1esel~nel 
elvetélés állhat be. Helybelileg alkalmazva az érzekenyseget 
fokozza, töményebb oldatban azonban anaesthesiát ok~,z._Innen 
magyarázható meg az agy és gerinczagyra gyakorolt h~~tl\í ha
tása A physostigmint 0 4--3 milligram~os ad~g?kba,n JO sikert 
rei adják meteorismusnál, tetanusnál is megk1ser eltek a reflex- ._:, 
érzékenység csökkentésére, de a tünet;k cs'.lk suly?sbodtak __ .•·.1 

utánna Főleg a szemészetben alkalmazzak ~ÜD: !0 aranyu o_l- __ 
datál a pupilla összehozására; igéi;yl_ie ;eszik ~e~ a szemmoz
gató ideg hiídése alkalmával, a, szn:arvany eloe~esen,ek meg
akadályozása végett glaucománal vegzett operaho utan, syne
chiák feloldására is. Az állatgyógyászatban mmt laxans szert 
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alkalmazzák 0'10-10 ar ányu oldatban bőralá fecskendezve. 
Sói inkább használatosak Ezek közül használtabbak: 

Physostigminum salicylicum, eserinum salicylicum: Cm ff.1 
Na 02 e, Ho o, ; a magy II osztr \'II német III. helvét, dán, 
holland és amerikai gykvek szerint hivatalos, színtelen vagy 
sárgás jegeczeket képez, 150 r vízben és 12 r. alcoholban ol
dódik A salicslsav reactióit adja, 1 Physostigminum Adagja 
prn dosi 0 001, pro die 0 003 gramm 

Physostigminum sulturicum, eserinum sulfmicurn: ( C1s H" 
Na 02)2 H, SO,; fehér vagy sárgás, igen nedvszívó por, a német 
és amerikai gykv szerint hivatalos, 1 Phys0stigmin 

Physostigminum-pseudo, a rnncuna-dióhan előjövő alcaloida, 
a physostigminhez hasonló. 

Phyto növény. 
Pihytolacca decandra, alkörmös-bogyó L Baccae phy

tolaccae 
Piaemia = Gennyvérüség. ama veszedelmes jelenség, mi

dőn valamely nagyobbmérvü gennyes fekélyből a gennysejlek a 
vérbe szívódnak fel. 

Pia mater = lágy agykéreg, 1 Agy,elő 
Pichur-im, 1 Faba pichurim 
Picnometer, folyadékok fajsnlyának meghatározására szol

gáló, krb. 20 cm3 ürtar!almu üvegdugós üveg, melynek olda
lára egyszer s n1indenkorra föl van irva a beléférő viz sulya 
Ha Yalamely folyadék faj suli át meg akarjuk határozni, meg
mérjük az üvegbe férő me11111 iség sulyát s elosztjuk a már 
fölírt vizsulylya!. P. o. ha az üvegbe 22 50 gramm viz fért 
bele, benzinből 15 75 gr a benzin fajsulya lesz 15 75: 22 50 = 0 70 
1 Fajsuly , 

Picolin .. a-methylpyridin, a py1idin homologja s abból ugy 
állítható elő, ha egy H atomját methyl-g1 ökkel helyettesítjük: 
C6 H,. N CH, Három isomerje ismeretes. Szintelen, 0'9ií2 f s 
folyadék, vízzel s alcohollal elke' erhető. Sedativum és ner vi
num A picolin bennfoglaltatik a nicotinban és a stry chninben 
l o és Alcaloidák alatt 

Picratok, a picrinsmnak jól jegeczedő sói, vizben nehe, 
zen oldódnak, ütésre, hevitésre kivétel nélkül felrobbannak
II.) enek p. o„ a kaliun1-. natriun1-, amn1oniu111-picrinicun1, me 
lyeket szövetek festésére s pyrolechnicai czélokra használnak-

Picrnsav, lrinilrophcnol. L Acidum picricurn. 
Picro . .. összetételekben éleset, kcscrül, undorítót jelent 
Picroaconitin, acraconilin · Nepalin 
Picropodophylln, a podophyllotoxinből alcaliákkal való. 

elbontás alkalmával szál mazó gyantanemli anyag (1 Podophyl
lin), mely fonó alcoholban és chloroforrnban oldódó jegecze
ket képez 0 3 grammos adagja hash'\jló de nem alkalmazzák 



Picrofoxin 
hivatalos 

56 

Coccuiin L o az angol gy kv szerint 

Piezo . összetételekben H) omásl jelent 
Prnzoelectromosság: a poláros tengelJ ekkcl biró jegeczek 

ama tulajdonsága, hogy ezen tengelJ ekre gyakorolt nyomás alatt 
annak irányában electromos áramot indítanak, 

Pigmentanyagok = Festan) agok 
Pigmentum lndicum, color Indicus = lndigo. L o. 
Pigneoli, a pinus pinea termésének hámozott mag' ai, rnel.) ek

ból aethericns olajat párolnak Régebben mint resolvens szert 
alkalmazták infusnmok alakjában L Pinus pinea. 

Pikkelysömör, psoriasis, igen makacs, sokszor nem gj ó
g.)ilható jóindulatu bőrbetegség, mely a bőr különböző hel0cin 
fellépő, élesen határolt bcszü1 ődrnényekb(5] áll ; a kissé kiemel
kedő beszűrődmény szürkés, lekaparható 'ag) lehárnló pikke
lyekkel van fedve A különböző alaku s ménü bántalmak kü
lönböző né\vcl jelölte!nek A kezelés nehezen \ihelő keresz
tül a beteg házánál, hanem kor házban, hol a heleg mindig 
szem elölt van A kezelés heh beli és általános Az elsfí keze
lésnél, főleg ·annak megkezdésénél fő elv az, hogy erős izgató 
szerekkel a kitörőben levő psoriasist nem kell elmérgesitcni, 
hanem akkor kell hozzákezdeni a kezeléséhez midőn a kór 
már megállapodo!l 

Elsős01ban ilyenkor a pikkelyek ellávolitásáia kell törekedni, 
melyet kén-, kátrány-, szödafürdókkel, \'leminkx oldattal lehet 
elérni, azután a beteg pokróczha burkoltatik, hogy izzadjon s 
a kóros helick salicylkenőcscsel kenetnek be. Pár napi ily
módu kezelés után a pikkelick lehnllanak s most meglehet 
kezdeni a nyilt kóros hel} gyógykezelését Legjobb sze1ünk 
erre a lüo/o-os chrysarobin kenőcs, mel; cl a mcgtfünadott he
lyekre naponta kétszer kell bedörzsölni; eme kezelést addig 
kell folytatni, mig a kezdetben iboly aszinüre festődött bőr vilá
gosabb, norrnalis szinti lesz. :\.z nrczon, fejbőrön levél pso1 in
sisra higanyoxydkenőcsiit kell alkalmazni Dicsért sze1 ek még 
& psoriasis ellen a kátrány, py1 ogallol, naphtalan Belsfí gy ógy
szere az arzén vag) nagy adag jódkálium, ezek azonban egy
n1agukban ne111 vezetnek czélhoz 

Pii. a pilnla röviditése onosi vény e ken 
Pili ~~ szőrök, hajszálképződmény ek 
Pili cibotii, l Cibotium glaucescens. 
Pili gossypii = Lana gossipii 
Pilla, szemhéj, palpebrn, a szemgolyót takaró két bőrredő 
Pillangósak, papilionaceák, a leguminosák rendjében, 1 o 
Pillyanin, a lycopodium saumrusnak, egy Dél-Ameiikáhan 

honos növénynek alcaloidája, melv 'izhen, alcoholban oldódó 
fehér jegeczeket képez; sói a levegőn szétfol1 nak A pyllianin 
valószinii képlete C1, If„ N, 0, h1drogenáramban lepárolva oxy-

1 

1 

1 

1 
1 

1 
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amylnicotint ad: C12 H" N2 . OC, H11 . Igen encrgicus szer. rnelj 
az idegrendszerre hat, 010 gr. egy kutyát megöl faenifugum 

Pilocarpidinum. a folia jab01 andiban a pilocar pin mellett 
előjö>ő alcaloida, melynek nilrátja: C10 H14 N, o., HNO, mint 
diap'10reticu111 használtalik, !. P1locarpinum 

Pilocarpin, jaborandin: e„ HH o, N, = 430; a pilocarpus 
penna!ifolms (l Jaborandi) leveleiből s kérgéből előállitott al
ca.loida, mel.) \izben, alcoholban, aetherben oldódó, sárgás, 
swnpsürii fol) adékot képez A levelekből oly módon állitható 
elő, hogy az összeapritott drogot 850/0-os alcohollaI, mely mé" 
0 f' 'o ao.rn10niát tartalmaz, hidegen jól kivo11juk, a lugos folya~ 
dek.ot sosavval pontosan közönbösitjük s a szeszt lepároljuk; 
a \lsszamaiadt fol)adékot még melegen hosszu időre decan
!atorha hel) ezzük Az alsó barna 1 észt a felsó, illatos, g) antás 
1 észtől eh álaezt\ a ammoniáYal közönbösitjük s vacuumba n 
,füo C-nál addig concenliáljuk mig chlorarnnionium válik ki be
lőle Kil1ülés után anmi vizet adunk hozzá a menn, i a chlor
ammonium fcloldásáhÓz szükséges s a szlirléze!t folvadékból 
az alcaloido! alcohollal kivonjnk s ammoniával kicsapjÜk A pi
locarpm szerkezetét illetőleg a vélcmén, ek eltérők, valúszinü
leg a ppidinnek cg,1 származéka az s falán az alábbi képlet
nek felel~1c meg: !gy minden valószinüség szerint a tropinek-

L 1!0 hez tartozik, mivel bomlástermékei hatás 
1 tekintetében az al1oµiunal ~ nicoliu11al 

C, If4 N C N (Cll0 ) 1 egi eznck meg 
1 i A pilocarpin a H, SO,, HNO,, HCI 

C0-0 savval jegeczes sókat képez, melyek köny-
nyen széllolynak s elbomlauak jaborinra; izük csipős, keserű 
ntóizzel J{J + Hq J, oldattal sárga válmányt képez A pilocar
pin sósavas sójából 0 02 gr embernél a bőralá fecskendezve 
béí ll) álfol) ás! okoz, a carotisok erősen lüktetnek, az érverés 
2~--10-cl magasabb s 15 peicz nmlva hő izzadás áll be, mely 
han.)1ngertel lehet párosulva s 11/ 2 óráig tarthat s az en1ber 
súlsvesztesége 4 kilot is kitehet A tünetek ug\anazoll okok 
fo]) tán jönnek létre, mint az amylnitlilnél, ugya{1Cz áll a hozzá 
veg,i!eg közel álló nicotinra s physostigminre is. Szembe csep
pen!\ e mi oticus hatása van mint a physosti"minnek · főleg a 
szemészefoen haszmílj:ik ilitisnél, ideghártyal~válásná( nagyon 
d1csénk idült dohánymérgezésnél beálló látási zavaroknál Ki
tiinő diaphoreticum és expeclorans szamárhnrn!nál. astmánál. 
crouprníl, diphteritisnél, mely utóbbinál specificumnak tartják 
0 00;)-·Ü 01 grammot hóralá fecskendezve 

„ ~ el<int;füe jöh;t mint. elhajtó szer, a haj növését állitólag 
eloseg1l1. :\Iergezesnel atropm fecskendezendő a bőr alá Számos 
sói közül használtatnak a következők: 

Pilocarpinum hydrochloricum: C11 H16 1'"2 O, HCI: a magy 
ll oszti YII német III fr anczia, dán, holland és helvét Ül 
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gv kv. szeiint hivatalos. A magpr gykv. szer int a' képlet: Cn 
El. N O 2HC1=512 8-nek felel meg, Szintelen, átlátszó, nedv

szlv;ó Jeg
4
eczek, alig keserü, összehuzó, izü, víz, alcohol f~loldja, 

aether, chloroform nem. fömén; kensavas oldata szmtelen, 
két morzsa kal chromáttal rázva megzöldül Na OH- o~dalba 
dobva olajszerű cseppé olvad, mivel ilyenk~r szab.ad bázis ke
letkezik, mel; később eltűnik Hatását 1 Pilocarpmum alatt 

Pilocarpinum nitricum: C11 H!, N, .02 HNO,.: az angol gykv 
szerint hivatalos; ugy alkalmaztahk mmt a hasis 

Pilocarpilium phenylicum, aseptol~n : C11 H16 N,_ O,: OH C, H, 
Szinten, olajszeiü folyadék, melyet UJabban amerikai 01 vasak 
tnbeiculosisnál, rnalariánál 0 020/0-os vizoldatban fecskendeznek 
bőralá. . 

Pilocarplnum salicylicum, - sulfuricum, - tanmcu':11, -
valerianicum nem használatos sói a basisszerü pilocar pmnak 

Pilocarpus heter ophyllus, p pennatifolius } Jabor ~n,di; „ 
Pilula, labdacs [a latin pilum ~ labda. szo k15'smyi~esebol], 

keményebb tésztaállományu massáb_ól alak!lott f~ll'.orso , nagy
ságu gömböcskék, melyek sulya 0 Ü;)-Ü 30 gr. ko~ott valtako
zik, az ama1111ál kisebbek granulálmak, az emennel nagyobbak 
bolusoknak neveztetnek 

Pilulaformában minden szilárd s igen sok !oljékony szert rei: 
<lelhet az orvos, azért igen tág keretü szabály okba , vonhat~ 
össze a pilulamassa elkészitése, ineiy: nen11:~„ak ~. n1as~at alkoto 
szerek tulajdonságainak tökel,et,es isn::eret~t .k~vetelI, hanem 
nagy av akorlatot s sokszor talalekonysagot 1s igenyel Az or".o
sok a bvény megírásánál a kötőanyag mevá!asztását rendszermt 
a gyógv szer észre bízzák, mindazonáltal a pilula-r ecept.ek a }eg
dltozaÍosabbak aszerint a milyen az illető anyag tula1donsaga; 
jónak láttam a . pih1lafo'.mában rendelni. _szolrn:_t szere!<et 
aszerint csoporlositam, ammt rnag1~kat. a .!rnl?n~ozo hasznah;1 
szokott kötőanyagokkal szemben viselik \1gyazma kell a ke
szitőnek, nehogy a felesleges mennyiségü anyagok hozzáadása 
által a labdacsmassát elrontsa 

A labdacsok állhatnak a hatóanyagból (hasis), vivőszerből 
mely a hatóanyag könnyebb kezelhetővé tételére szo~gál. s ve
hiculumnak neveztetik s a külőszerből, mely az elobb1elu~ek 
tésztanemü tömeggé való alakitására szolgál. A kölőszer lekm
tcttel a többi anyag minőségére, lehet poralaku, extractum
állornányu vagy folyékony 

1 PilIZlák vehiclllwnmal ' kötőanyaggal; ide tar loznak 
ama pilulák, melyek több-kevesebb nyákot tartalmazó l?O~
anyagokból hí~, á}Iomáp.l'.Ú kötőanyagoldrnl gy~ratnak massava ! 
a porok kötokepcssegök s~ermt k~velkezoleg _sorakoznak. 
carho tiliae, amylum. pulv. cmnamom1, pulv acon, bolus. alba, 
dextrin, pulv. liquiri'.iac, pulv altheae,, pnlv, salep, !:(':;nnu ara-_ 
bicum, tragacantha es sapo; a h1g allomanyn kotoanyagok, 
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viz, alcohol méz, sirnp, glycerin, melyek kétszerann)Í édes-
, gyökérport, a hig kivonatok, melyek ugyanannyi s a súrü ki· 
vonatok, melyek '!, r. édesgyökérport kötnek meg Ha az or
vos nem rendelkezik az összeállításra szolgáló anyag felöl, ren
desen extr .. taraxaci vagy cxtr liquirit. liqnidum veendő s an
nak neve a vényre feljegyzendő A pilula elkészítésénél pedig 
ngy járnnk el, hogy a hatóanyagot elkeverjük a vivőszerrel 
s apránként adjuk hoszá a híg vagy félsürű kötőanyagot s 
egyenletes massá<á gyurjuk A rnassa akkor jó, ha a mozsá1-
ból fölválik s a képléskor nem repedezik szét eme fok eltalá
lása gyakorlat dolga 

2 PilIZlák bolmsal, kaolinnal; oly szerek rendelése alkal
mával, melyek szerves anpgokkal elbomlanak, kötőany agul min
dig bolust vagy kaolint s vizet használunk, hintőpor gyanánt 
pedig talcnm venetumot, alumen plnrnosumot vagy bolnst al
kalmazunk Ily módon állítandók elő a pilulák az argent nilri
curnból, kal hypermang kal. chloricurnból, hydr.. bichlor corr ,;
sivumbó', nemkülönben ha abba savak vannak rendelve, p o. 
pepsin 8s sósav, mely azonban az első módszer szerint is ké
szíthető 

3. Pillllák uiaszszal, olajo1'Iwl ,s balz.snmokkal; eme pilu
lák kölőan;·aga a cera flava vagy a lanolin, melyeket megol
\asztva közönbös anyagokkal (bolus alba, magnee, carbonicum, 
pulv liquir) pilulamassaállományuvá gyurunk s készletben 
tartunk s illó-olajokkal, creosottal készitendő pilnlák alapanya
gául használjuk Hasonlóképen készíthetünk viaszos massát a 
copalbalzsammal, santalolajjal, olajokkal, rendesen cubeba
porral alakítva massává 

4 Labdacrnk száraz kötanyaggal; ide ama anyagok tartoz
nak,rnelyek már maguk is jó massát adnak bizonyos oldó
szerekkel, p. o. az aloe, extracta sicca spirituosa, gummiresinák 
nem nagyon tömény alcohollal, mint a pilulae laxantes készí
tésénél is elő van írva A chininum sulfuricumból többféle mó
don alaki Ihatunk pilulamassát: a) egyenlő mennyiségű dextrin
nel s pár csepp vízzel; b) valamely lágy kivonattal készült 
hígy massa 1

/ 4 óra mulva képlékeny lesz; e) minden gramm 
chininre 2-4 csepp hig kénsavat \éve meleg mozsárban jó 
massát kapunk, mely azonban gyorsan szárad; d) 1 gr. chinin 
0 10 g1. czitromsavval s pár csepp vízzel képlékeny massát ad, 
de a kivitelnek igen pontosnak kell lennie, mivel egyetlen fö
lösleges csepp viz vagy kissé több sav a tömeget rnegfolyósitja. 

5. Labdacsok, melyek arryagában cliemiai folyamatok 
merrnek végbe, ily esetekben az összekevert massát a pezsgés 
megszüntéig állani hagyjuk s azután ujra átgyurjuk egy kép
lékeny tömeggé. (L még Pilnlae Blandii) 

6. Folyadélwlmali labdacs alakban való kiszolgálásánál a 
folyadékot ( extracta fluida) sűrüre bepároljuk s azntán alakít
juk labdacsokká 
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Ha a pilulamassa már nem tapad a mozsár ház s ké.plé
keny tömeget alkot, akkor a pilulagép lapján kissé conspergál
juk s megmérjük, sulvát pedig a receptre feljegyezzük. 
tota massa .. . . . csak azután fogunk a massa kisodrásához s 
felosztásához. Ha az egyenletes ru.ddá sodort massát a pilula-· 
géppel kivágtak, kevés hintőporral tenyerünk vagy erre szolgáló 
tálacska segélyével meghengergetjük hogy egyenletes felületet 
nyerjenek A behintésre, ha a vényen erre külön rendelkezés 
nincsen, a rad liquiritiae porát használjuk. L Conspersio Ama 
pilulákat, melyeket valamely anyaggal kell bevormi, igen gyen
gén conspergáljnk, l Obductio Az egyes pi!uláknál előforduló 
miífogásokat l az illető czimek alatt 

Pilulae ad dentes, pilulae odontalg pilulae opii ad dentes, 
fogpilulák : 

Rp 

Rp. 

Camphorae gr.-ma 1 
Opii pll/U. 

.Exfracti bellad. aa g1 2. 
O/ei ca1 yoplzyl/01 yutt X 
Pulu. py1etlzri qu. s. 
Fiant pilulae pónd g1. 0 05. 

* 

Opii pll/U 
Pulu rad bellad 
Pulu. rad. pyreth aa gr. 5. 
Cerae flavae g1 7 
01. amygd. gr. 2 
, cajeputi 
, cargoplzyllor aa g. X V 

Fiantpi/u/aepond gr. 005. 
D. S ilz odvas fogba teendő. 

Pllulae 
zetesebhek 

aloeticae. a hril gykv. régebbi készilményei, neve-

Rp 

Rp 

Aloes soccot1 (] 
Sapon medic 3 
O/ei macid gult X 
Conseru 1osar qu s 
Fimit pilul. N° 40 

Consperge 

Aloes pulu 
Assae foetid 
Sapon medic. au 2 0 
Spir. 11ini q. s. 
Fiant pillzl N" 40 
Consp. p11/u. cinnam 

Rp .. 

Rp 

Aloe.s pulv. 
Pu/v. gentian 
Alcoho/is q11. ' 
Fiant pilul p, 

Conspe1ge. 

10 
.5, 

015 

Aloes pulu. 
Feni su/f'urici aa 10 
Alcolwlis q11. s 
Fiant pilulae N° 80 

Consperqe 
l. Pilulae Rnffii 

1 

1 

1 

1 

1 

J 
1 
1 

1 
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Pilulae anethinae purgantes : 

Rp .. 
Aloes soccotrinae gr: 80 
Colocynthidum 
Scammonii aa g1: 8 0 
Resinae jalapae gr 6 0 
E:rt1. hellebo1i gr. 40 

Alco!wlis qu .s ut (lant pilulae pond g1 0 20 
Pilulae Asiaticae: 

Rp. 
Acidi arsenicosi 0 25 
Pulv. piperis nigri 

" liquiritiae aa 4 50 
Mucillag gummi wabici qu s 
11t fiant pilulae N9 100. Comp 

Pilulae assafoetidae, p. galbani composit, 
et americ 

Rp. 
Assae foelidae p11lu. 
Gulbani pulv 
1vlynlwe p11lu.. aa g1. 2 O 
Sacchari faecis gr. 1 0 

Balneo uaporis uquae liquefac
tis mi.sce 11t fial massa, e qua 
fo1mentw pi/11/ae N° 30 Consp 

Pilulae Augustini pharm Austr V 

Rp. 
Aloes pufo g11n 
Pulv. rad. Ii1ci gnn 
Sca111111onii 
Colocynthidum 
P11fo. Jalapae 

' Mynhae 

1.200 
15 0 

„ Gwnmiarab. aa g1 5 0 
Spir. uini rect 700/0, q11, s ut 
fiant pilulae pond g1. 015, lr
ro1 entu1 cu1n aetlzere, neve con

Pilulae Bacheri : 
spe1gant11r: 

R.p. 
Ex/1. hel/ebori 
Pu/v Mynlzae aa g1: 2 0 

Pulu ca1dui ben qn s. ut (lant 
pilulae pond 0 05 

Pharm anglic 
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Pilulae Bellosti 

Rp 
anti-syphylitic 

Hydrwgyri viv 
A/oes pulu aa gr 30 
Rhei rad pulu gr 1 5 
Scam moni i gr 1 0 
Pip. nigr p11lv g1. 0 50 

Melis dep11r. qll. s. ut fiant pi
lulae gr .. 0 20 Consp. Bujakór" 

nál naponta 1 pilulát 
Pilulae Blancard, pilulae feni jodati, phar m 

lae feni jodurati, yasjodíírös labdacsok 

Rp 
l'lllv ferri 5 
Aquae dest s 7. 

Ingere in lagemzlam am
. · pliorem el sensim adde: 

Hung II piln-

Jodi pzni . 8. 
agita moderato donec fluidum /ere deco/01 evadit; illm filtrn 
el filtratwn illico commisce cum 

Mellis albi crndi 5 
el euapora ad grnmmala 13 

addifü tum 
l'ulu rnd altheae 

» , liquir. a a 5. 
fonnentzu citmime in mortario feneo pilulae N' 120 sempe1 
pulue1e féui, copiose tectae, qHae siccatae denique cum solutione 

Bals. de falu part 1 
Aethe1 is Slllf pm t 3. 

obdnctae el siccatae sewentur. 

Minden pilula 0 05 gr ferrum jodatumot tartalmaz, mely 
azonban, daczára az obductiónak, hamar felbomlik. Ad1ák napi 
2-5 szemenként a ferrum jodatnm javallatai alapján 

Pilulae Blaudii, pilulae ferruginosae, pilulae ferri carbo
nici, Blaud-féle vaslabdacsok Egyike ama gyógykészitmények
nek, melyek előállitására csaknem minden gyógysz~résznek 

van egy •kitűnő< módszere, mely módsze1ek legtöbbje azon
ban nem felel meg a Blaud-pilulák igazi követelményeinek 
Blaud eredeti előirata az 1839-iki Bulletin de Therapiae sze
rint ez: 

Rp. 
Gmnmi tragacanth g1: 6. 
Aquae dC'I simpl. drach 1 

cui in mortai io porcellaneo ad 
spissitudinem densiorem mace

rato adde: 

1 

1 

1 

1 

l 
1 

- 63 -

Sacchari albi pulv. drach 1. 
. FeIIi mlf orydul.. unc 1/

2 
nmce el tere ut fial masm Jw

mogena; nw1c adde 
Kalii Sllbcmb pulv. unc. 1/

2 

el tere, donec massa colorem 
uiiidelll acceperit. Ex; massa [01-

mentm pilulae N° 48 
. Eb~ől ,:iz. e!őirásból kitünik, hogy Blaud a fenum carbo-

mcum kepzodeset >el! e fel alapuI a pilula elkészitésénél mind
azon. ;i1óds7:erek s elői;atok tehát, melyek ezt figyelme~ kivül 
~agypk, s;;amba sem Jöhetnek A jó Blaud-pilulák készitéséhez 
1eg~czes sokat kell venni s lehetőleg oly kötőanyagot válasz
tarn, mely nem ad könnyen megsavanyodó massát: az al!hea 
pora erre ;i czélra tehát alkalmatlan A mindennapi gyakorlat
ban hasznait Blaud-labdacsok jelenlegi előirata ez: 

Rp .. 
FeIIi mlf oxydul c1yst . 
[(alii cm bonici c1 yst aa 10 0 
l'ulu sacchari 
l'11lu .. liquú itiae aa 2 0 

Mucillagin gummi arabici qH. s. 
111 fint massa Fonnentw pilu
lae . , ' 100 Consp p11lu cinnam 

A ferrum sulfuricumol s kalium carbonicumot előbb kü
lön-kü_lön elp?ritjuk. majd együtt addig keverj Ok őket erős 
nyoma_ss.al,. mz~ a keverék szép zöld lesz, ez a ferr. sulf át
alaki;lasat Jelzz; ezután_ adj':.k hozzá a kö!őanpgokat 

lraxler L k1probalt elo1rata ez: 
Rp 

Feni .mlfú1ici cryst 
NatJ ca1bon c1yst aa 100 0 

l edige ad puluerem uiI idescen-
lelll, dein admisce 

S accha1 i albi 
Dertrini 
Aquae destill s. aa 50 O 

ln balneo uapo1is ad siccnm 
euaporn el maswm viiidescen

lem con/1 itam sewa . 
• „ Eme készitmény pár csepp vízzel gyurva szagtalan zöld 

h
szmu, elnem bc:mló massát s pilulát ad, mely a gyon;orban 
amar feloldódik 

l 
A ~ilula készítésénél végbemenő chemíai bomlás egi•eii-

ete szermt: · 

2 Fe S04 + 3 H, o + 
·~--.~-~-

?.!S.E!_, = 2FeCO, + 2K, so. + 3H, O 

35728 27582 23146 ''347'76 5388 
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láthatjuk, hogy az előiratok szerinti rnerrn) iségben még hom· 

latlau !{ CO, marad vissza; nem tudni, 'aljon 13laud sz:imitott 

e erre, ~nnyi azonban bizonyos, hogy a képződött K, SO 1 és a 

bomlatlanul maradt K2 C03 a therapeuticus hatást fokozza, 

amenn)ihen az a ntóhbi gvomorsavat közönbösiti, minélfogva a 

ferrocarbonat nem a gyomorban, hanem a belekben bomlik 

cl s szívódik fel, a kaliumsnlfút pedig a belekben az osmosist 

meginditván, a ferrosó felszívódását előscgiti A Blaud-labda

csok eddig megjelent előirntainak száma meghaladja az 500-al 

Plulae cambogae compositae, phar m anglicana 

Rp 
Glllii pll lv 
Aloes pulu 
Pulu cinnam comp aa 0 50 
Sapon medicin 1 00 

Sy1. simpl q11 s 111/ pi 111l .V0 20. 
Con•pe1g pulv cinnam 

Plulae cascárae sagradae 

Rp 
Ext1 

Pulv 

cascaJ sagrnd 
f'1angulac 
alocs 

200 
100 

» geniiun(/c aa 4.0 0 
Sapon. medicina/ qu. s 111 fimll 

pi/11/ae N° 800 Obd11ca 
Pilulae catharticae compositae . 

Rp 
Ex tr colocynth comp 0 20 
Resinae jalapae aa 
/{alomelanos aa 0 GO 
Gutli O 15 

Spi1. vini qu. s ui. [lant pillll 
N° 10 Illinanlm balsamo ael
here solulo. É.-Ame1 i!wi gylw 

Pilulae chinini sulfurici Chininpilulákat az általános leinís

nál emlitett módókon kivül oly módon is lehet készilcni. hogy 

1 gr. chininre 3 csepp glvcer int veszünk 
Pilulae coeruleae, 1 Pilnl hydra1gyri 
Pilulae colocynthidum composit = Pilulae calharticac 

composil L o 
Pilulae conii comp. phar m angl 

Rp. 
Extracti coníi gr 1 0 
lpecacuanlt p11lv pr. 0 2 

Sacchati f'aec1» q11. s. e q1za far" 
me11t11r pilulae N° 20 Consp 

' 1 

i 
J 

Pilulae copaivae, copalbalzsam pilnlák: 

Rp 
Cerati copaiuae 
Pulu .. cubebarum aa q11. uis. 

Formenl11r pil11lae pond 0 30 gr 
Consperge magnes. carboniqo 

Pilulae creosotali : 

Rp. 
Creosoti carbon. 3 0 
Sapon medic 3 5 
M agnesiae 11st 1 5 

111 f pilul N° 30 

Rp. 
Creosoti carbon 10'0 
Magnesiae 11sl 5 0 
P11lv. liquü: iad 6 0 
P11lv. carrageen 6 0 

M f. pilulae N° 100. Consperge .. 

Pilulae creosoti .·· 

Rp 

Rp 

Rp .. 

Creo.soti fagi gr. 5 0 
Palv .s11cci liq11ir gr 5 0 

. P11lu. rad liq11ir gr: 10 0 
Fzant lege wlis pilulae N° 10rJ 

' 

Crcosoti f'agi partes 3. 
Olei amygd. dulc p. 3 
Adipis lanae 

Magnesiae 11.slae aa p. 1 
24 óta mulva alakittassék pilu

lákká Amerikai gy kv 

Creosoti f'agi 
Natr carbon 

' 

3 
2. 

dörzsöljük addig mig szivós tömegei kapunk s rad. liqu porá
val pilulákká alakitjnk 

' 
Kazay, Gyógysz Lexikon. IV. 5 
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Rp 
Pulv benzoes g1: 5 O 
C!eosoti fagi gr 10.0 

tere ad perfectam solutionem deni adde 
Bora e is pulv gr: 2 5 
Glyce1 ini conc gr: 20 0 
Pulv glychyn h gr 15 0 

Fiant massa pilular. fo1111ent11r 
pílulae N° 100 

Pilulae creosoti Jasper, 100 pilulára való massa 

Rp 

Substanz 0025 0 05 010 

----
Pnlv magnes carb 050 0 70 100 

--------

, sneci liquir 350 3 50 525 
·------

> rad. Iiquir. 450 500 650 
-------

Cr eosoti fagi 250 500 1000 
-------

Iragacanthae 250 050 100 
-- --- --

Aquae dest qu s. 200 200 

A pilulák cznkorral vonandók be 
Pilulae cynoglossi, régebbi időben universalis gyógyszer

nek tartották s mindennemü görcsös bántalomnál s fájdal
maknál adták mint csillapitót 

Rp 
Pulv. rnd cynog/ossi 
Opii pw i 
Semin hyosciámi aa 4 0 
Mynlwe gr 6 0 
Olibani gr. 50 
Styracis 
Caryophyllor aa gr. 2 0 

Fonnentur pilulae pond 0 20 
Compe1g. e p11lv. rad liq11iI ii. 
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Pilulae Dioscoridae: 

Rp 
Acidi arsenicosi 0 05 
Dexirini 100 0 
Aq 11a dest s guftas 100 
Formentur pilulae N° 100 

Pilulae Dzondii antlsiphylític .. 
Rp 

Hydrag bichlor con 010 
Extr: liquiritiae 
P11/u altheae aa 1 50 
Fo1 mentur pilulae N° 3 0 

Mivel a sublimat a szerves anyagokkal elbomlik, a Dzondi 
féle labdacsokat ily alakban nem lehet rendelni, hanem bolus
sal s vízzel kell a massát elkészíteni 

Pilulae ferratae, pílulae feni Iactici phar m Hung. lI 
Rp 

Feui /actici 10 
Pulu rad liquir 
Glycerini quanlum exigilm 
111 fial maisa gram. 20 

ex qua formenl1u pitulae N° 100 q11ae solulione balsami de 
toill aelherea bis obductae el siccatae in vitro rite clauso .se1' 
vent11r. Continet pilula quaevis f'erri lactici 0 10. 

Pilulae ferri carbonicl = Pilulae Blaudii. 
Pilulae ferri jodati = Pii. Blancardi 
Pilulae ferri lactici = Pilulae ferratae .. 
Pilulae ferruginosae = Pilulae Blaudii. 
Pilulae galbani comp = Pilulae assafoetidae composit 
Pilulae hydrargyri seu coeruleae: 

Rp 
Hydragyri uivi gr:. 2 .. 
Con.seruae rosar: gr. 3. 

Terendo misce exactissime, deinde continua trituatione adde 
pnlv rad. liquirit gr 1 Formentnr pilnlae N° 40 .. DS Bujakór
nál, láznál s székszorulásnál 1-5 pilnlát bevenni. 

Pilulae hydrargyri subchloridl comp .. phar m anglican. pilu
Iae Plumeri 

Rp 
Calomelanos 
Stib .. mlf aurc aa gr: 
P11/u. res guaiaci gr: 
Olei ricini gr: 

Formentur pilulae N° 20 Consp. amylo 
tolntano aethere soluto. 

10 
20 
10 

seu illinantnr halsamo 

5* 
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Pilulae ipecacuanhae phar m angl. 
Rp Pulu ipecac comp gr. 30 

Bulbi scillae 
Gummi ammon aa 10 

Fiant massa cum faex .. sacchari, formentur pilul pond 015. 
Mint köptetőt alkalmazzák 

Pilulae Jasperi, l Pilulae creo•oti Jasper 
Pilulae Kieewein aperitivae 

Rp Extr cascar . .sagr, 
11 rliei aa 
" belladonnae 

30 

Podoplzyllini aa 0 50 
Pulv cascarae sagradae qu. s ut fiant pilulae No 50 Obduca 
saccharo dein argento foliato 

Pilulae laxantes sec pharm Hung. 
Rp. Pulu. aloes gr: 400 

, jalapae 600 
_ , .sapon med 200 
Olei anisi guttas 5 
Spir:. conce11tr qu s. ut 
fiant pilul. pond 0 20 

Pilulae laxantes Dr, Lovrich : 
Rp. Pulu. ext~ aloes, 

Extr .. rher aa gr 3 0 
» colocynthid gi 1 0 

Spir. vini qu. s. ut f massa pilularum, ex qualor m pilul N° 40. 
Consp magnes carb DS. Este 1 szemet renyhe bélmozgásu 
egyének székszorulásánál 

M 1 

Rp. 

Pilulae Morelli 
Rp 

Creo.soti fag 24 0 60 0 
Clzinini tann 24 0 24 0 
Pepsini 24 0 24· 0 
Opii pari 24 24 
Pulu r liquir. 84 0 1100 
Ext1. gentian 70 0 60 0 
Olei meth pip. XXVI LX gutt 

a. pilulae N° 1200 Obduca argento foliato. 
Pilulae Morisonis cathartlcae: 

N' I Mitiores. 

Aloes pulu 
Res jalap 
Colocynlh. 
Crem tari. aa 50 
Trae aloes comp. qu. s. 
ut fiant pilulae pond. 
gr. 0 15 Consperge 

Rp .. 
N° II Fortiores, 

Aloes pulu 
Extr scil/ae 
Colocyntlz. 
Gutti 
Crem tart. aa 50 
T rae aloes qu s. f 

piL pond. 0 15. 

ifü__. -------
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Pilulae odontalgicae, !. Pilulae ad dentes 
Pilulae odoriferae, l Cachou. 
Pilulae olibani Delioux, szappant és tömjént egyenlő mennyi-

ségben tartalmaz · 
Pilulae opii ad dentes, l Pilulae ad deutes 
Pilulae opii cum sapone phar m anglic. el american 

Rp 

Pilulae 

Pulu. opii 
Sapon nalrin 
Aquae dest .. 
forment pilul p 

phosphori pharm germ 

Rp 

p 1. 
p 4 
p. 1 

015 gr. 

gr 20 
1200 
600 

Chloroformii qu 

Plwsp/101 i. 
Bafr tolutani 
Cerne flauae 

s ad solutionem Fiant pilulae pond. 0 15. 

Rp 
* 

Pl10spho1i 
Ch lom fonnii 
Bals lollllani 
Amyli 

gr. 010 
10 00 
300 

Farin. <ecahs aa 
Fiant lege ar tis pilulae N° 100 

350 

Pilulae Plumed = Pii hydrarg}fi subchloridi. 
Pilulae purificantes, vér tisztitó labdacsok; nagvobb cl te r

jedtségnek örvendenek az u. n. Erzsébet-pilulák',' Pserho ffer 
labdacsok, Seehoffer balzsampilulák : 

Pilulae Se! Elisabethi. Pilulae Pserhofferi 

Rp. 
Plllu. a/oe.s gr 100 

,, Jalapae ,, 2 5 
ii sapon i> 5· 0 

Spir vini qn. s ut 
fiant pilulae pon .. 0'15 
Obduca cum saccharo 

Rp. 
Palu .. aloes 200 

:. sapon 
» colocynth aa 50 

F iant cum alcohole 
massa, ex qua form 
pilulae forma O pond 
015 Irrorandae suni. 
cum tinct lignorum 

Pilulae Seehofferi.. 
Rp 

Pula .. a/oes 60 
1i 1 liei 
,, sapon aa 2 0 

Extr.. centaurii qu .. s ut fiant pilulae pond 0 2 Cosp e. liq pulv 
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Pilulae rhei, rebarbara pilulák: 
Rp .. 

Pulv ihei radicis 

Pilulae rhei 
Rp. 

Evtr: rhei sicc. aa gr. 10. 
Fonneni. pilulae pond 0 20 

compositae, angol, franczia és amerikai gykv. 

P11lv rhei rad 
» aloe> saccol 
» myrrlwe 

30 
225 

150 
015 

Formentur 
bevenni 

> sapon med aa 
O!ei menlhae pip. 
Faecis sacchari 

pilulae N° 60 Consp. DS. 
t, 00 
Egyszer e 1-3 pilulát 

Pilulae Ruff'ii L i\fassa pi!ularnm 
Pilulae saponis compositae: 

Rp. 
Opii pulu. 

Rnffii 

05 
20 Sapon venel 

Misce terendo el cnm aqua dest formentur pilnlae No 25. 
Consp. pnlv cortic cinnamomi 

Pilulae scillae comp. pharm anglic 
Rp. Scillae siccatae p11lv 1 5 

Zingiberis pulv. 
Gwnmi ammon 
Sapon med aa 
Sacclr. faecis 

10 
20 

Formentur pilulae No 30. 
Pilulae •Schweizer•Brandt, 

Rp 
Extr selini gr. 15 

» achileae mosch, 
» aloes 
» absynthi 

tiifol fibr 
» geniianae aa gr: 1 0 

Pulv gentianae rad. qu s. ut fiant pilulae No 50 
Eme labdacsok az 1894. évi 97 949 sz. b. ű. m 

kitiltattak a magyarországi gyógytárakból 
Pilulae Seehoff'eri, L Pilulae purificantes 
Pilulae stomachicae seu nervino-tonicae: 

Rp. Fellis tmui inspis.s. 
Extracti q11assiae aa gr .. 15 0 
Pulu flav. aurant. 

» valerianae aagr 10.00 
Fiant pilulae ponderis gr 0 15 Consp. p.. cinuamomi 

rendelettel 

Rp 

Rp 

F. l 

Pilulae Strahlii 
I 

Ext1: rhei comp 3. 
» » simpl. 9 

Feni carbonici 0 3. 
Extr a/oes 1 0 
Olei anisi g11tt. 4. 
Fiant pilul pond 0 15 
Consperge e cinnam 

Ili 
Extr r hei comp 9 

' > simpl 3 
Bismuthi mbn 
P11lv. ipecac. aa 0 3 
Fiant pilul pond 0 15 
Consperge e. cinnam 
Pilulae terebinthinae: 

Rp 
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Rp 

Rp 

Olei terebini 
Muci/. gum arab 
Pulv r:. liquir 

a. pi!u!ae No 20 .. Consp 
Pilulae ung„ hydrarg. cinerei 

Rp 

lI 
Exlr. rhei comp 

:.> )) ~impl 
Feni ca;bon 
Pulv. ipecac. 
Olei anisi g11tt.. 
Fiant pilnl p 

Consperge 
IV 

6 
9. 

0.3 
022 

8 
015. 

Extr: rhei comp. 4 5 
' aloes 225 
>· colocynth 0 6 

Camplwrae 0 9 
Fiant pilul p 015 

Consperge 

10 
20 
60 

Hyrargy1i vivi 5 0 
Lanolini 100 

Exlingue hydrargyrum exaclissime terendo, adde · Pu!v rad. 
allheae. qu. s. ul f. pi!nl~e No 100 Consp 

. P1mentae fr'.'ctus, prper Jamaicense, fructus amomi, jamai
kar bors, az Antrll~kon tenyésző myrtus pimenta L. eugenia 
p1menla pc 11 me!er magas örökzöld fának gyümölcse, mely 
a. cube,bahoz hasm:!rt, csak~ogy nagyobb, tetején pedig rövid 
brbeszar va?; A heJ az ola3tartók mralt görcsös, sok csersavat 
tartalmaz. 11.etreke,zes gy~mölcse m!ndegyik rekeszében egy 
egy vesealaku. ma~ va'.1 farlalmaz 3- 1o/o illó olajat (1. ol. 
p;m) ~~nt cs1karast csrllapitót a caryophyllus javallatai alap
.iar1 ad.Jak 

P!mp!nella anis~m, l Anisum vn!gare 
P111~p1_n,ella sax1fraga, L tömjénes pimpinella, az ernyő

sek csa!adJaba tartozó évelő növény, mely egész Európában el 
van !eIJedve, gyökere a . német II. gykv szerint hivatalos. A 
gyökér . h?sszuda<_l, ,végefelé knpalal{uan vékonyodó, csavaro
dott i krvul bar,uas,sarga s, finoman gyürüzött, hegy efelé mélyen 
s szcle_sen harnzdalt. Harant metszetben a puha vastag kéreg 
oly szeles mmt a bél ~ befelé sugaras üányban elhelyezkedett 
vorhenxes balzsamtarlokat mutat; a likacsos faállománv sárga, 
a cambmm sötét, velőállomány nincs.. Tartalmaz 0 4o ; petre-
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zselyemhez hasonló szagn illó-o}ajat, 100/0 gyantát: ~o/o jeg:~zes 
czukrot, pimpinelint Alkalmazzak poralakban 1-1 a gram1aval 
mint a nyákhártyák s vesék elválasztását' növelő szert 

Pimpinellin, a pimpinella saxifraga gyökeréből alcohollal 
kivont anyag; hosszu, színtelen jegeczek, csipős izüek a peuce
daninhez hasonló halásu 

Pimpó = Taraxacum off. 
Pinacon hexvlenglvcol: C (Cfü)2 OH C (CHs)2 OH = C, HH 

0
2

; alcoholb~n és 'aetheÍben oldódó színtelen jegeczek 
Pinang = Ar eca, Belel 
Pincze, aquarium, ama szerek raktárhelyisége, melye!< 

szobahőnél vagy nagyobb világosságnál elromlanak vagy elpat 
rolgásuk, szaguk által a mellékhelyiségek levegőjét is elronta
nák A jó gyógytári pincze hőmérsékletének + 8 + 12 Co közt 
kell lennie A pinczében egyszerű e~ő~ ~llványo~ tarta~nak l~g
alsó sorban a nagyobb üvegekben allo illatos vizek, tmctm ak, 
olajok, syrupok; másik polczon kenőcsök, egészen külön he
lyen a savak s gjJJlékony anyagok. Kisebb méretű P?lcz~kon 
az illatos olajok,- extractumok stb foglalnak helyet A pmczeben 
kell lenni egy erős impleáló asztalnak, decimalmérlegnek s egy 
jól beüvegezett kézi lámpának; szabad lánggal a pinczében 
járni nem szabad 

Plnen, australen, lauren; a legtöbb terpenes illó-olaj,. fő
leg a terpentin föalkalrészc: . Go H, f:: H1. H. CHs [1 : 2: ~] = C10 

Hm, közönségesen terpennek 1s nevezik l Oleum terebmt . 
Pinguis, 3. Kövér, zsíros; olea pingnina = zsíros olajok 
Pinna = toll, szárny 
Pinnatifolius = szárnvas-levél 
Pint, plnte, különböző' nagyságu űrmérték, mely a latin 

pinctus = megjegyzet szótól kapta nevét. Nálunk 1 pint= 1 me
szely, 2 itcze volt = 1515 liter .. 32 pint = 1 akó, Hl pmt = 
1 köböl régebbi számítás szerint. 

Pinus, fenyő, a különböző fenyőfák általános neve; a co
niferák osztályát képezik 1 o. Pinus abies L _seu abies exc~lsa = 

veres jegenyefenyő; p balsamea sen abies cana?ensrn; p. 
nigra = feketefenyő; p pnmilio = törpefenyő; p. s1lvestr is = 

erdei fenyő stb Ezek részben terpentint, részben illó-olajakat 
adnak, l o 

Pinus, pinea, olaszfenyő, mandolafenyő, Olaszország v!M
keinek jellemző fenyője, mely 12-16 méter magasságban aga
zik el s igen lapos koronát képez, 13 cm hosszn toboza 
(turriones pini) 2 cm hosszu, keskenyzászlós magvakat tartal
maz, melyek kellemes mandola izüek s nnces pineae néven 
ismeretesek s olajat is sajtolnak belőle; az olaj zsíros s pigc 
nolinnak is nevezik 

Pinzetta,~° Csipesz 
Piócza = Hirudo, 1 o. 
Pion, pus = Geny, l o. 
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Pipacsvirág = Papa,er rhoeas 
Piper album, a fekete borsnak meghámozott gyümölcse, 

Piper nigrum 
Piper angustifolium = Matico, l o. 
Piperasinum, diaelhylendiamin, egyike az igen hathatós 

hug;savoldó szereinlrnek, mesterségesen előállított alcaloid
szerü termék ; hóhoz hasonló, iztelen, nem maró vizben jól 

/NH"' oldódó jegeczes tömeg, mely képződik az aro-
H e CH maticus disulfonpiperasideknek magas hómérsé-

2 I 
1 

2 ken kénsavchiorhydrinnel való széthasitása alkal-
H C CH mával Meisels Vilmos dr Virchow és Biesenthal 

2
"' / 

2 tanárok kisérletei szerint a piperazin a hngysa-
NH vat még a lithinm carbonicnmnál is jobban oldja 

sőt a kevert alkatn concrementumokat is fellágyilja (hugysav, 
phosphatok, oxalatok) Eme becse; tulajdonságánál fogva 1 gram
mos napi adagokban vízben oldva kiváló eredménynyel adható 
főleg köszvénynél hngyköveknél, hólyagmosásra, bőralá fecs
kendezve a köszvényes góczokba (lüo, o oldal) 

A piperasinnak condensatiós termékei s vegyületei (sido
nal, urosin, lycetol) már nem válnak be mint hngysavoldó 
szerek. 

Piperaslnum tartaricum = Lycelol 
Piper caudatum = Cnbebae · 
Píper Cayennensae = Fructus capsici annm 
Piper cubebarum = Cubebae 1 o 
Pipere, mindama - közöltük gyógyszertári - czikkek, 

melyeket valaki azért használ, hogy bizonyos tekitrletben magát 
kellemessé tegye. A szó a latin piper = bors szóból származik, 
jelezni akarták ezzel a piperéskedés drága voltát, mivel a bors 
a régebbi időkben csak az igen gazdag emberek fűszere volt 
[Borsos ár = igen drága] 

Piper Hispanicum = Capsici fruct 
Piper jaborandi, l Jaborandi 
Plper Jamaicense = Pimentae fructus 
Piper longum, makro-piper, hossznbors, a keletindiai szigete

ken tenyésző chavica officinarum Mign, seu piper officinarum 
DC. knszó növény kalászvirágzata, mely 4 cm hosszu 6 mm 
vastag lehet, a virágok helyett a tengelyen gyakran bógyók 
vannak Verhenyes-barna, fűszeres izü és szagu drog, mely ke
vés illó-olajon kivül chavaint tartalmaz, l. o Hatása a pi per 
nigrummal egyezik meg. 

Piper methysticum = Kava-kava. 
Piper nigrum, L fekete bors, török bors, Malabar, Sumatrn, 

Java, Borneo erdeiben, a Malay félszigeten, Siamban, Philippini 
szigeten, és Nyugat-Indiában tenyésző évelő, kuszó cserje a 
borsféiék családjában; a növény villásan elága7Ó levelei pele
alaknak 5--7 erős érrel, a virágok a levelekkel átellenben ka
lászokat képeznek vagy pedig vastagger inczü többsoru füzért. 
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A gyümölcs ülő, husos, száritva magáuosau vagy' 20-30-ával 
a nyélczén csüngve kapható a kereskedésben A fekete gyü
mölcsburok szár~dás után ránczos s a nyélcze maradványát 
valamint 3--4 lebenyes bibét is rajta lehet találni. A héjától 
megfosztott borsot »piper album« név alatt tartják a gyógytá
rakban A gyümölcsburok kl\lső részét puha hám képezi, mels 
setét-barna gyantát tartalmaz, az érintő irányban levő paren
chymsejtek által képezett középső rétegben keményitő s illó
olaj van A fehérnye parenchymszövete sugaras szerkezetü s 
alaktalan lágy, máskor tűalaku anyagot tartalmaz Tartalmaz 
16-20 10 illó-olajat, mely terpentinhez hasonló összetételü; 
2-30/0 piperint (l o ), a középső gyümölcsfalban zsiros olajat 
s 5o/o ásványsót 

A bors hatóanyaga a piperin, mely a bőrre alkalmazva 
azt megvörösiti s magasfoku gyuladást okoz; a piperin vízben 
i1em oldható s a szájban nem okoz égető érzést, azt az illó olaj 
okozza A gyomorban az elválasztásokat fokozza s az mezon, 
szemben, lábszáron_ bizsergő érzést kelt fel. Nagyobb mennyi~ 
ségben bevéve a· gyuladás tünetei lépnek fel, a ny ákhár tyák 
elválasztása QŐ s a hngy és ivarszervek izgatottak 

A piperint 06-1·0 grammos adagban (5-10 szem bors) 
váltóláznál alkalmazzák főleg iszákosoknáL Mint háziszert a hó-
szám késleltetése végett szedik A bors főleg mint fűszer jö
het tekintelhe zsiros eledelekhez mellékelve. 0 5-1'5 grammos 
adagban a cubeba javallatai alapján alkalmazzák 

A borsot magas ára miatt csak a gazdagabb rómaiak 
használták fűszer gyanánt s magas ára közmondás alak
jában is fennmaradt azon áruk tréfás elnevezésére, melyek 
igen drágák · borsos tírnak; szintén a bors magas árára vonat
kozik a 'pi per e• szó is, 1. o 

Piper officinalis = Piper longum 
Piper Tabasci ~ Pimenta, 
Piper turcicum = Capsicnm annunm 
Plperidln, a pyridin hydrnderirntuma: Cfü (Cff2)" NH, 

folyékony alcaloid, mely a piperin alcoholos oldatának KOH-dal 
való elbontásánál képződik : 

Cu Hm NOa+ fü 0 = C12Hto o, + c, Hio NH 
-~, ---- ~ 

piperin piperinsav piperidin 
Szintelen, borsra és ammoniára emlékeztető szagu folyadék sók
kal eg) esül s mint ilyen is az ammoniához s aethylaminhez 
hasonlóan hal: ha a H-t vamely savgyök helyellesili, az igy 
származott vegyület a piperinhez hasonló hatásn lesz, mint p 
o .. benzolpiperidin: Co H10 C1 Hö 0 N Ha pedig a H helyére alco
holgyök lép, erős lugosha tásu, vizben oldódó folyékony vegyület 
képződik, mely savakkal sókat képez: methylpiridin; Co Hio 
CH, N. stb. ilyen vegyület p o a coniin is (a normalpropyl-
piperidin), l Alcaloidák 
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A piperidin borkősavval egy sót képez, mely eg,Jenlő 
mennyiségü chinasavval kitünő hngysavoldó szernek bizonyult 
s a sidonalnak nevezett, hatástalan piperasin készitményt kiszo
ritja a használatból. 

· Piperin, a kfilönböző borsfélék gyümölcsének alcaloidája, 
isomer a u10rphinmmal: 2 (C, Hio C10 H, Q, N); a borsból alco
hollal kivonható s egyhajlásu, szintelen fénylő tűket képez, me" 
lyek vizben nem oldhatók s igy iztelenek; a laccmnst nem vö
rösiti meg s savakkal nem képez közvetlenül sókat, csupán só
savval fémchloridok jelenlétében Borszeszes oldata csip.ős, 
KOH-dal főzve felbomlik piridime és piperinsavra: (C12 ff10 0,) 
Hatását 1 Piper nigrum alatt. 

Plperonal, heliolropin: Cs Ho o,, a piperinből elóállitott 
mesterséges illatszer, melyet mint antiseplicnmot s antipyrelicn
mot is használnak 1 grammos adagban főfájásnál, láznál, l. 
Heliotropin, Parfomeok 

Pipetta, tnlajdonképcn borszivócsövet jelent ; a quantita
tiv chemiai analysisben egy osztályzattal ellátott hosszu, alul 
finom csappal ellátott csövet neveznek eme névvel, mely cső
ből a volumetricns oldat cseppenként adható a megvizsgálandó 
folyadékhoz mindaddig, mig a kivánt mennyiség szükséges; az 
elhasznált reagens mennyisége a pipetta oldalára égetett beosz
tásnál leolvasható Az eredeti pipetták egyszerü hegyes végü 
csöv"1< voltak. melyekbe a reagens folyadékot föl kellett szivni, 
innen vette nevét is; a teleszivott pipetta felső végét ujjal be„ 
fogva a folyadék nem folyik ki csak akkor, ha njjunkat a nyi
lásról föl-föl emeljük. 

P ipitzahoa l Per egia adnata. 
Pire, bíbor-pire 1. Coccionellae 
Pirositó = Carminum 
Piros mályva l Malva arborea 
Piscidia erythrina, a Ieguminosák közé tartozó amerikai 

drog, melynek fluidcxtractnma >Jamaica Dogwood" név alatt 
ismeretes s mint narcoticnm s hypnoticnm ajánltatik 2-8 
grammonként adagolják. 

Piscota, az olasz biscotta (a latin bis cocta = kétszersült) 
szóból, biscnites, elnevezése a lisztből tojással, vajjal és czukor
ral készült könnyü, parázs süteménynek. Igen tápláló s mivel 
nem romlik, igen hosszu ideig eltartható tápszer; különböző 
gyógyszerekkel praeparálva is alkalmazzák főleg a gyermek
gyógyászatban l Panis laxans, gilisztapiscota 

Pistacea, az anacardiaceák fája a mediterrán vidéken; 
nevét az arab fnszták szóból vette, mely azt fejezi ki: hólya
gos mogyoró. Zöld, olajos, édes magvát mandola helyet hasz-
nálják süteményekbe (pipernus); a pistacea lentiscus szolgáltatja 

.„ a mastixot l o 
}!'\"\~~<\\\.\.'<'' fiisi:lttuu, bibe, termő, a virágnak azon főrésze, melyből a 
_,, . hrmek (l o) gömbjében keletkező virágpór által történt meg-
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termékenyités után a termés képződik Pistillumnuk nevezik a 
porczellán keverő mozsarak keverőjét is, mivel alakja a bibéhez 
hasonlit 

Pituri = Dnboisia 1. o .. 
Pitypang ·~ Taraxacum 
Pityriasis, bőrkorpásodás, börbetegség, mely a felbőr kü

lönböző helyein lép fel s annak igen finom lemezekben való 
leválásában nyilvánul; az egyszerű pityriasist okozhatja a bőr 
táplálkozási zavara, midőn az vagy kevesebb faggyut választ el 
s ilyenkor a bőr száraz s repedező lesz, vagypedig épen a fel
lépő bő faggyuelválasztás (l. faggyár) okotza azt s a faggyumiri
gyek sejtjei szolgáltatják a lehámló epidermisréteget; eme két 
ok a pityriasis gyógyitásánál figyelembe veendő 1 Cosmetica. 

Pityriasis versicolor, közönséges bőrbetegség, melyet a 
microforon fudur nevű bőrgomba okoz és a bőrön piszkos
sárga, májfoltszerü, korpádzó felületek alakjában jelentkezik 
Gyenge desinficiens szerekkel való erős dörzsölés után csak
hamar elmulik. A gomba sejtjei a leválott pikkelyeken mint 
igen apró, fekete pontocskák, csoportokban ülnek 

Pluria .· Gennyvizelés, a hugyivarszervek gennyes meg
betegedése alkalmával fellépő gennytartalmu vizelés, mely csupán 
helyi megbetegedés tünete 

Pixis, görög szó, szelenczét jelent; általában a gyógyszer
tárakban használt faedényel< neve, melyek növényi anyagokat 
tartalmaznak A pixiseket a finom és csinos kivitelű s könnyen 
tisztitható porüvegek mindinkább kiszorítják a használatból 

Pix, általános neve a különböző fák s kőszén száraz le„ 
párlása s azok különböző rectificálása által készült termékek
nek, melyek magyarnl kátrány, sznrok név alatt vannak for
galomban l. az alábbi készitményeket A pixek igen fontosak a 
gyógytárban, mivel belőlük lesznek előállitva a benzolszár
mazékoknak nevezett lázellenes és antisepticus szerek egész 
seregei, iparilag is igen fontosak a belőlük előállitható anilin
festékek miatt, melyeket közönségesen kátrány-festékeknek 
neveznek J. Benzolszár mazékok 

Pix alba„ = Resina pini Burgundica seu terebinthina coct d 
Pix Burgundica, = Resina pini Bnrgundica, L o 
Pix graeca = Resina pini Burg. 
Pix liquida abietinarum, resina liquida empyreumatica, 

pissa, fenyőkátrány, Angolországban és Francziaországban a 
pinus maritima L fájának szenesitésekor, szárak lepárlásakor 
egyidejűleg nagyban nyert termék. Közönségesen 1000-2000 
köbméter fát szenesitenek el egyszer e, midőn először világitásra 
használható gázok távoznak el, majd magasabb hőnél kozmás 
faeczet s kátrány párolog el, mely erre alkalmas szedőkben 

lesz lehűtve; a fákból átlag 14- 16"/o kátrányt lehet igy nyerni 
A jnniperus oxycedrusból előállitott kátrány Cade olaj 

néven ismeretes l O!enm cadinum. 

1 

1 

' 
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" A fa, cellnlose anyag~ eme ;nűveletnél alkalmazott nagy 
ho behatasa a!att felbomlik s. ,a faban levő gyantás anyagokkal 
s czi:Jror-tannmvegyekkel saJatszerü kozmás anyagot alkot, 
eszermt a fak~trány a legkülönbözőbb szénhydrogének elegye, 
melye;1 egy vizes, „ kozm~s szagn, könnyü folyadék úszik, mely 
~ozmas faeczet neven ISmeretes l Acetnm Iigni empyreuma
llcnm 

. . A kátr~ny készitését . már Thc„ophr~stus körülményesen 
leirJa, de ma„r az aegyptomiakisrnertck, mivel a faeczetet már 
~e~alz~amo:asra al!rnlmazták s azt a juniperns oxycedrusból 
alhttotak elo s cednonnak nevezték, l Oleum cadinum 

. A fenJ:őkát;ány sű;ü, n:i:ulós, b_aruás-fekete szemcsés folya
dek, szag'.' athato kozmas, vizzel razva azt savanyu kémhatá-· 
suva teszi, (eczetsa~).„ de abban ig~~1 kevéssé oldódik, mig al
c?hol, ae.ther, CS2, illa olajok oldjak, meggynjtva vörös fénylő 
langgal eg 

A fenyőkátrány főhatóanyagai a toluol, xylol cumol me
thol s külön.böző keserű olajszerü hydrocarbűrök: 1;icamar: kap
nomor, enpron, pyrox.anthogen, a~on~ivül paraffin, üaphtalin, 
ant~rac~n, pyrocat.echm mely ntobbit lehet főhatóanyagának 
tekmtem; van meg benne cedriret s pittakalnak Í1evezett 
a~1yag, gyanta s szén J\ fenyőkátrány hatóanyagai a pyrocatec-· 
hm, eczetsav, aceton es metin !szesz, ezen szerek hatása a 
sze~·veze~re nincs~~1 ann3:ira tarl1:1ln1ányo~va, hogy 1uegluduánk 
l}atar_ozm, hogy ~z osszhatast melyik alkatresznek tnlajdonithassuk. 
AJtalanos hatasat a következőkben lehet összefoalalni. Kis mér 
tekbe~ ugy a„ bőrön, ~nin~ a nyák.hár tyákon vérYelenséget okoz 
az edenyzet osszehuzasa altal, mmek megfelelőlea a nvákhár
tyák s bele~ ~1~.ál~sztása csökken.. nagy".bb rnen~yiség'ben al
kalmazva bovei useget s lobot okoz· a vizeletelválasztást a v e
sék iz~atá~a által e.n;eli .s az bővei~ tartalmaz gyantákat. Vég
?i edmenyeben az ru gkózpont működését csökkenti mire az 
izmok ~lernyedése áll be s a halál is ezokból áll be, mivel a 
g_vuladas a belekben nem oly mérvű, hogy halált okozna· a ha
lalos ada~ megállapitására eset még nem fordult elő, egyizben 
egy matmz 600 gr. kátrányt ivott meg de felgyógyult 

. Alsóbbrend~ lényeket (patkányok, férgek gombák, bac
~~rmmok,). megöli, elpusztitj.a. A ~átr~nyos vizet (! Aqua picis) 
J? eredr:iei1y~yel lehet. ad?i belsoleg idillt gyomor- és bélhnrut
tol. \ügg~ emesztetle_nsegnel, makacs g2gehurutnál, mint 'vizelet-
1'.aJtot holyaghurutnal; rendelhető a kátrány maga is caps. gela
tmos!'e-ban, pilulák.ban 0 25--0·30 grammos adagokban Leg
elteijedtebben kűlsoleg a különböző parasitiir bőrbántalmaknál 
alkaln~azzák . kenőcsök alakjában, nemkülönben csúznál mint 
elvon~s;e;t„; Ilyenkor is o:"ak~dni l~ell a tul~o~< mennyiség al
kalmazasatol, mert alkatreszei a verbe felszivodva kellemetlen 
tüneteket okoznak, a vizelet és ürülék feketére lehet ilyenkor 
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szinezve A kátrány gőzét mint fertőtlenitőt is , alkalmazzák 
főleg magánlakásoknál; gőze a nyákh~r tyákat g:ynladásba ejti 

Pix liquida betulinarum, ol rnsc1 seu betnlmum, dug,get; 
nyirfakálrány; északi Oroszországban a betnla. alba (nynfa) 
kérgéből előállitott kátrány, mely sok pyrocatechmt tartalmaz 
Külsőleg idült izzagnál alkalmaztatik a közönséges kátrány he
lyett, mivel nem oly kellemetlen szagu 
· Pix liquida communis, bitnmen fagi, bükkátr ánJ'., a . magy 

II. gykv szerint hivatalos, Az erdei bükkfa (fagus srlvallca L) 
fájából á!litják elő oly módon mint ~ ter;yők,átrfoyt s attol 
abban különbözik, hogy a terpentmolaJ szenkonegeit nem t~r
talmazza, hanem ehhelyett bőven van benne creosott s rgy 
szaaa is kellemetlen, füstre emlékeztető Főleg külsőleg alkal
ma~zák mint a fenyőkátrányt Erős desi1_1ficiens s. a v_iz n~m 
hat át rajta, azért a kátr.ányozott ponr~t s p~~nt, mmt ~rz
hatlan fedőanyagot elteriedten hasznal1ak annalmkabb, mrvel 
azok a rothadás, korhadás csiráitól mentek s sokáig tartanak .. 

Pix liquida lithanthracis, pix liquida mineralis, resina e.m
pyr enmatica lithanthracis, kőszénk~trfny, .bitnmen A_ ,k?s_zer;
ből képződik midőn azt száraz leparlas ala veti~< a vr!ag1to gaz 
gyártásakor. ·Oiajsűrü, csaknem fekete, lugos kemha~asu folya
dék, levegőn megkeményedik, ezoknál fo~va a vele atrtatott fa, 
vászon vagy papir a nedvességnek ellenall s nem rothad el 
Alcohol. aether, benzin jól oldják. Alkatrészer: , „ 

Folyó szénkönegek : Szzlárd szenkunegek: 
Benzol, Cumol, Naphtalin, Reten, 
Toluol, C;mol, Fluoren Chrysen 
Xylol, Propyl Antin acen, Pyren, 
Savak: Lugok: 

Phenol, Pyrocatechin, Anilin, Collydi!", Acr idin, 
Cresol Hosol Pyridin, J.eucolm, Koridin 
Phlor~l Guaia~ol Picolin, lridolin, Viridin 
s ezek aetherei stb Lutidin, Kryptidin, 

sth · végre asphalt anthracen, kozmás gyanták és szén.. A kő
szé~kátránynak gyógyászatilag legfont.osabb allrn.t~észét a phe
nol képezi, !. Acid. car holicnm, azonluvül az amim, anthra~en 
melynek származékai hatalmas lázellenes gyógyszereknek bizo
nyultak Külsőleg a fakátrány javallatai alapjá°: alkalm~zzák 

Pix liquida mineralis, ásványszurok = Prx lrqmda hthan, 
thracis 

Pix navalis, hajószurok = l~ix nigra, fe~ete szurok , 
Pix nigra, p navalis seu sohda, atra solrda, fekete ke~eny 

szurok; a fakátrány átpárolás.a alk~lmával a g.ö; ebbe~ vr~sza
maradó, kiküléskor megkemenyedo an~ag Sztla'.d•, fenyl;i fe
kete, kagylós törésü amorph anyag, kez melegenel follag)ul, 
kellemetlen szaou · viz nem 75oio alcohol csaknem telieseu fel
oldja s az oldat ;, kék la~c~1n,st megvörösiti, az oldatb?l vízzel, 
eczetsavas ólommal teher, Fe, C/6-dal barna csapadekot ad. 
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K~H !ugban áth,ató szagot árasztva, oldódik, sav hozzáadására 
rllo-zsrrsavak szarmaznak belőle. 

. A szurok alkatrészeit képező anyagok tanulmánvozva 
nn~csenek, magas hőnél abból paraffin, naphtalin s anthracen 
~zarn;az1k. Alkal~azz.ák tapaszokha s kenőcsökbe mint enyhe 
zzgatosz;rt. s ~ntzseptrcnmot. A szurok oldatával bevont tárgyak 
a levego es, v;z behatásától megvédctnek, azért főleg \astár 
gyak h_evonasara s laccok készitésére alkalmazható 

P!x solida = Pix nigra 
Prx sutorja, ?zipész szurok, a fekete szuroknak terpentin

nel, viasz?zal ~s. vrzzel való főzése által előállitott képlékeny 
r;:ias.sa Mrnt hazrszert alkalmazzák kelésekre midőn a terpen· 
trn izgató hatása ér vémesül. ' 

PI.acenta = lepény, a placus = lapos latin szóból; pla
centa lrn.1 . · l~·mmagpogácsa, l. Linum 

, Plajba_sz rr = Ung cerussae, a német belei-weis = ólom
feher. s~obol elmag)arositva; a cerussának (plumb. carbonicum) 
<; plaibaszhoz ,anr;yzban van köze, hogy a graphitot régebben 
olomtart~lr;iiu asvanyr~ak t.artották, !.. Plumbago Graphit 

PlaJbasz-por', hler-\\ers-por = Plumbnm carhonicum, cerussa. 
Planta = növény, növevénv, !. o 

, ~1.antago, ut!la1~~· .az aj.akosviráguak rendjébe, az utifiífélék 
cs.ala,d1a~a ta_rtozo„ noven} ck Földön elterülő épszélü, csak ke
' esse, el~!jazo .er?s „ e;ezetü lev~lekke~ Yir ágzatuk hengeres, 
n;ere'„ s.zar?n allo fuzer, a !ermo fedovel nyiló tok, utak men
~en _koz?nseges g3ornok A plantago major levelei tojásdadok 
3-::i. er nek, ~ le'.'éh1 yél mély barázdás. a párta barnás; a p 
med'.a level~r eUrpt1cusak, mindkét oldalon szőrösek; az igen 
hos~zu P?rzok ~ ozsaszmüek; a p. lanceolata levelei lánrlzsásak, 
a. lokoqaz; 4-::i szegletes, a virágzat a levelek fölé magasan 
kremelkedzk. Plantago psyllinm L (bolhaulilap11). déli Európá
b~n honos, melynek magvai semina pnlicariae név alatt hasz
naltattak muc1llagók~szitésre m_int a birsalmamagvak; a plan
la~o arenar.ra magvar! is szoktak e néYVel jelölni, de ezek kiseb
bek,. fel~etek, ~ nczr; oly fén} esek L Semcn psyllii. Obsolet 
~ffzcmahs noveny, .regehben főzetét mint febrifugumot használ
tak,, a leveket pedig sebekre főleg czipő állal feltört sarokra 
tettek, melyre összehuzó hatásánál fogva hatott gyógvitólag. 

Plasma = Protoplasma, l. o. · 
Plas.~od~um .~ e nyálkagombálmak falnélküli, határozat

lan for ma.1.u, rde-oda csuszkáló csoportja 
Plastrcula, Haeckeltől eredő elnevezése az élő protoplasma 

legkisebb egységének 
Plasticus = Képlékeny, formálható 
Platina, polyxen, éreny, PI = 1913, két-, négy vegyértékü 

ne;nesnek neveze.tt elem, mely nevét a spanyol plata · . ezüst 
szotol nyet le; mar a XYI században ismer lék Brazíliában hol 
a Pintó folyó aranytalmu homokjából mossák, EurÓpába 
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1735-ben hozta D'U!loa spanyol mathematicus; mjnt külön fé

met Watston irta le 1750-ben 
A platina termés állapotban található főleg Mexico, Cali

fornia aranybányáiban rendesen kerve vassal, iridiummal, palla

diummal, rhrodium-, osmium-, rulheniummal, s ihenkor 

f s 17-19, mig a tiszta platináé 21 i. Ónfehér, réznél lágyabb 

fém, jól nyujtható, fehér izzásnál kovácsolható s csak durranó

gáz lángjában olvad meg 20000-nál. azért érczeiből kiolvasztani 

nem is lehet, hanem oly módon állitják elő, hogy a platinér

czet kir ályvizben oldják, s a besűritett oldatot 1250-ra hevitik 

midőn az irididinm elpárolog; a maradékot sósavban oldják s 

arnmoniumchlorid oldattal sárga platinsalmiák alakjában [(NH.)2 

Pi Clo] kicsapják, a palladinm oldva marad A platinsalmiakot 

mésztégel5 ben dnrranógáz lángjában megolvasztják s mintába 

öntik A platina igen ellenálló tulajdonságu fém, vegyületeiből 

is csekély behatásokra kiválik Felületén a gázokat megsűriti 

s azok egyesülését elősegiti anélkül, hogy ő maga változást 

szenvedne; az ily hatást nevezik cataliticusnak vagy contact

érintési hatásnak,· A H áramba tartott platina izzásba jön a H

nek az 0-nel. való heves egyesülése által okozott hő miatt Ezen 

tulajdonságoú alapszik a Döboreiner-féle gyüjtókészülék s a ben

zinspray nevü sebégelő műszer 
A platina értéke 7 -8-szorta magasabb az ezüstnél de né

melykor az aranynál is drágább. A chemiai andalysisben mint 

igen indiferens anyagot fölhasználják olvasztó tengelyek gya

nánt, sói pedig érzékeny reagensek, mivel azokból fümek vagy 

Ingok jelenlétében a czukor is fokete amorph csapadék alak

jában választja le a P t: (platinmohr) 

! 

Platinchlorid, ezen elnevezés alatt tulajdonképen - elég 

helytelenül -- a hydrogenplatinchloridott értik, mely két básisu 

sav s a levegőn szétfolyó barnajegeczes tömeget képez: l. Hyd

rogén-pla!inchlorid. A közönséges platinchlorid ~ Pt C/2 és pla

tinchlorid = Pi Cl4; az első vizben nem oldódó, szürkés-zöld 

szinü port képez, a platinából keletkezik, ha azt 2500-ra hevitve, 

chlorgázba tartjuk; a többi fémek chloridájával oldható kettős

sókat alkot, melyek a hydrogén-platinchlorid sóinak tekinhetők 

-1 
.! 

1 A platinchlorid vörös, levegőn szét nem folyó jegeezeket képez, 

előállitható a kereskedésbeni platinchlorid oladatból Ag NO.-ol

dallal való kicsapása s a maradéknak H, SO, fölött való elpá

rologtatása által 
Pladincsésze, a cbemiai analysisben a magas hőnek kitett 

anyagok főzésére, olvasztására használt kisebb- nagyobb csészécs

kék; egy ily kisebb csészének tartását egy platinlemez s huzal-

1 

1 

lal egyetemben a magy, II. gykv is megköveteli. Platincsészé- J 

ben nem szabad olvasztani: kénalju fémeket, jodidokat, bromi- „, 

dokat, vagy midőn kovasav, kén, selen válik szabaddá, nem- / 

különben lithiumsókat s nitrntokat, maró aljakat, fémoxydokat 

Plenck marószere = Liquor corrosiv Plenckii. 

___ -J 
! 
1 

1 ,, 
1 

.1 
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1 

1 
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1 
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Plessimeter, tallérnyi elefántcsont lemez, melvet az orvo

sok " ko~ogtató megfi~yel~si m,ódszernél használi1ak oly mó

don, !1og' azt a megv1zsgalando bel) re fektet\ e ujjal vagy kis 
kalapacscsal reá ütögetnek · 

Plethora = Bővérüség, pozsgásság 

, fleura = Mellhártya, összeköttetésekben gvakori s mell-
hartym a vonatkozó dolgot jelent. · 

, Pleuri!is,: mellhárt.) agyuladás, a lüdőgy uladás ál!ei jedése 

fol.J tan, fellepo lobos folyamat, mely époli lefolyásu mint a tüdő
gyuladas, l. Pnenmonia 

_ f llnius 6aius Secundus, idősb Plinius, a Kr u. közvetlen 

els~ evt1ze_d~k, •egnagy_obb. te1mészettudósa szül 23, megh 79, 

a .\ eznv k1tore~~lrnr Stabiae_ban kéngőzök által megfulasztva 

l\~nt. katon~ be1.ar„ta Ger'!'muát, Dár;íát, Spanyolországot s Afri

ka! IS S szelesk~rn termeszettudomanyi iemereteit XXX\'II kö

t~toen ~aii:yt~ hatra: >Natnralis historiae libri" melvet 2000 ré

gibb m~bo! alhtot! össze s Tilus császárnak ajánloÍt. 

,Muve1 az ~gesz középkorban egyedüli fonásai voltak a 
termeszettndomanyoknak 

. .. ~l~mbe, fog~lomp, explementnm ad dentes, odvas fogak 

kitomesere haszna!t an~a~ok, Az osztr V. gykv szerint hivata

los v_olt egy ily fa]la kesz1tmeny, mely i0-70 gr Sandarac és 

m,ashxnak 200 gr. alcoholban .yaló oldalából állott, melv folya

dekot asbest porra_! fla~tr~Hn~llománynvá kevertek s ugy tÖm

kk a fogba Igen JO kesz1tmenyt ad egyenlő mennyiségü mas

l!x, aether • alumen plumosum kever éke Igen jó massát adnak: 

Rp .. 

Bondi féle plomb: 

Mastiches 40 
Res pini 5 
A etlw is 40 
Solue el adde 
A.sbesti pulv.. qu s 
fiai massa explement 

Rp 

Wür th féle: 

Resinae copal 100 
Alcolwli 1 75. 
Asbesti pulv q11. s. ut 
fiai massa explemcnt 

Stehle !éle plomb 

Rp. 

G11ttape1cha 50 
Cerne albae 1 O 
Olei caiiophyl gutt 1 O 

. A gutlape;chát és. viaszt melegvizzel képlékeny massava 

g) nquk s ,ez'.1tan kever.1ük bele az olajat s a kész massát ta

pasz !ormav~ ma'.axáljnk Használatkor eme plomp meleg viz
ben megpulutando 
Ka1ay, Gyógysz lexikon IV. 6 



C) 

Rp 
Schiifer !éle plomh 

Guttaperchae 
Mastiche' aa 25 
Forróvíz alatt egy
nemű massává ke-
verve, kímalaxálandó. 
Hamlálatkor föl kell 
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Rp 
Winkler, féle. 

Cerae a/b. 5. 
Mastíchá 15. 
Alcoholis q u s ut 
fial nw,sa explemenli 

lágyitmzi 
A fogorvosok állandó fogplombja arany-. ezüst- vagy pla

tinaötvényhől áll valamely csementszerü anyaggal keverve 
Plumbago = graphit, a graphit eme nevét onnan vette, 

hogy eleinte ólomtartalma ásványnak vélték sajátos szine miatt· 
L Graphit 

Plumbum, Saturnns, ólom: Pb = 206 39, kékesfehér fémes 
elem, igen puha, jól nynjtható; f s. 1125--11 36, olvadáspontja 
33i", fehérizzásnál elpárolog Az ólom már igen régi idő óta 
isn1eretes, az ó-testan1entun1 óphéret = szürke néven c1nliti, 
a görögöknél polrtbdos néven volt fölemlitve A természetben 
nem fordul elő szabadon csak igen ritkán, hanem kénegei meg
lehetősen elforjedtek s ezekből is állitják elő Pb S + 3 0= Pb 0 
+ SO és PbS + 4 0 = PbSO, +2PS + 2Pb0 = 3Pb + S02; 
Pb SO, + Pb S= 2 Pb + 2 S02. Az ólornoxydnak magas hőnél 
C-nel való reducálása alkalmával is fém Pb képződik: Pb 0 + 
C =Pb j-CO 

Az ólom a tiszta destillált vízben a levegő 0-je állal oxy
dálódva, mint oxyd oldódik, de ha a vizben snlfatok varrnak, 
azokkal a képződő ólornoxyd egy nem oldódó kérget: Pb so, 
alkot, mely az almot a további oldódástól megóvja; ezen tulaj
donsága miatt az ólomból készült eszközök a nagyon tiszta vi
zet megmérgezik, mig a snlfáttartalmuakra hatástalanok Leve
gőn hevitve könnyen oxydálódik, hig HCI és fü SO, nem hat
nak reá, HNOa-mal nitrogénmonoxyd képződése közben plum
bnm nilricummá alakul Fh SO,-val leöntve felületén oldhatlan 
Pb SO, képződik, mely az alatta levő olrnot megóvja a kénsav 
behatásától.. Oldalaiból Zn vagy FC által kiválasztható s il) enkor 
az illető fémre mint fantánzó tömeg rakódik le Sói összehuzó 
édes izüek s sósavval megsavanyitott oldalaiból fü S-ne! fekete 
Pb S-t lehet kicsapni, mely H NOa-ban oídva s megszür ve, kén 
savval fehé1 Pb SO, csapadékot ad 

Az ólom két v. é elem s vegyületeiben a rézhez hason
lóan egymásközt is kapcsolódnak atomjai, dc varrnak Yeg1üle
tek, melyekben mint négy v é. elem szerepel: 

Pb 
1 /"-o olomsuboxy; Pb = 0 = ólomoxy; 

Pb 
02 = Pb = ólomdfoxyd; Pb = Ch ólomdichlorid ; Pb CZ. 
ólomtetrachlorid. Az ólomsók mindannyian mérgesek 
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Plumbum aceticum basicum solutum, acetnm lithargyri, 
ac~t~s plumbi basicus, extractum Saturni, liqnor plumbi suba
cet1c1, .acetnm Saturni, acetnm plumhicnm; olenm-, balsamum 
pl_u~nbr ~en Satur_ni, plun:bnm tertia parte accticnm liquidum; 
hasisos olomacetatoldat, olomeczet A magy II gykv. szerint : 

Rp. 
Plumbi acet. cryst p 300 0 
Plumbí oxydati pulv. 110 0 . 

Mise e optime ín mOitarío, ímmítte ín cucurbitam el affwzde. 
Aquaedestil/atae símpl 50 0 

Twn ca/efac ín balneo aquae, donec míscella ex tata 
alba non fúeríl, dein adde: 

. . Aquae destil/atae feru 950 0 
M1sce optzme, claude vas et miscel/am, quae tanlo siet 

temporí' spalío ut depurelw~ fi/tra 

123-1,24 f~ s szintelen, átlátszó fal) adék, édes-fanyar 
izü, lugos kemhatasu, lfo SO,-val, Na OH-dal fehér csapadékot 
ad, .meli ntób_bi a kémszer f?lösében oldódik; a csapadékról 
leszur t _fol) adek _ferro?yankalmmmal ne adjon nagyon barna 
csapadekot I•.errzchlondoldat vörös szinti csapadékot ad. Mu
cr.ll~go .gummz arabicivel átlátszatlan kocsonyát képez s ebben 
kulonbozzk a Plumb acet solutumtól L o 

Az oldatban félsavas· és kétharmadsavas eczetsavas ólom 
'.'an((C2 fü 0)2 O, Pb2] és [(C2fü 0)2 o, Pb•J mitgyógyszerkönyvünk 
1gy Jelez: 2_Pb (C2 Hs 02)2. Pb (OH)2 = 889 'J; a csapadékban 1/, 

eczetsavas alom van, melyhez állás közben a levegő C02-ának 
behatásár~ kicsapódó ólomcarbonát járul 

A nemet, orosz és franczia gykvek készitménye 3 rész 
plumb. acet crystall. 1 rész lithargyrurn és 10 r vizből ké
szül. _Alkalmazzák külsőleg mint összehuzó szert borogatás ok 
alalqaban a plnmbum aceticum crystallisatum jallatai alapján 

Plumbum aceticum depuratum cr-ystallisatum, plumbi ace
tas, sacch~rum Saturni, acetas plumbi acidulus, cerussa acetata, 
sal plnmb1 sen Saturni, dnlcos seu mel Saturni · tisztitott eczet
savas ólom, ólomczukor (mivel édes izü) (CH; CO. 0)2 Pb + 3 
H2 0 = 379 A fennt nevezett n n normalis ólomacetátot 
már Basilins. Vale?-tinns ismerte s oly módon készitik, hogy a 
fir;oman l'.~ntott hthargyrumot 45°/0-os eczetsavban enyhe hő
n~! !'elol~Jak, s a. képződő ól?msót vizből kijegeczitik s enyhe 
honel szarzt1ak Szagtalan, szmtelen, áttetsző egyhajlásu oszlo
pokat vagy táblákat képez, melyek még mindig tartalmaznak 
alagos sókat, azért a magyar gykv l kiadásában elrendeltetett 
hogy az árnbeli sónak 400 grammja oldassék fel 600 gramm 
leparolt v1zbcn s 3 gramm töménv-eczetsavval keverve a 
m_egsz~rt fol7adék jegeczedésig párologtassék be; a bepárlás
nal mmdadd1g kell 2 gr eczetsavat adni az oldathoz, mig szin
telen 1egeczeket kapnnk A jegeczek édeses, majd undoritó 

6' 



- 84 -

fémizüek, 1 75 r. vizben 8 r alcoholban oldódnak. az oldat sa
vanyu kémhatásu s levegőn állva C02 felvétele folytán fehéren 
megzavarodik Ammonia fehér P/J02 H2-t csap le, nemkülönben a 
szilárd égvények maró oldatai is, mely utóbbiak által keletke
zett csapadék az illető kémszer fölösében oldható HCI és a 
halvagok tömény oldatai fehér Pb Cl„ a KJ pedig sárga Pb J2 
válmá11\ t ad Töménv EJ, S(h-·val fehér ólomsulfát válik ki s 
erős eczetsavszag érezhető. a Pb 504 hig savakban nem, forró 
HCl-ban Pb CL-dá oldódik, Chrómsavsókkal sárga, Na OH-·ban 
oldódó csapadékot ad, mig a H,, 5 vagy ammonkéneg által le
választott fekete Pb 52 oldhatatlan A vizes oldatból Zn darab
bal sziniílmot lehet kiválasztani; a jegeczes só '75o-nál jegecz
vizében megolvad 100°·-nál vizmentes lesz; 280°-ra hevitve is
mét megolvad s básisos só' á alakul át, az izzitott ólom acetát 
gőze megg) ulad s nyujtható fémszemcsét hagy hátra. A magy 
II. osztr. VII német III. dán, angol, holland és amerikai gykv 
szerint hivatalos, 

Az eczetsavas ólom a sértellen bőrön annak megváltoz
tatása nélkül szivárog át a szervezetbe, a nníkháityákra hatva 
a fehérnyévelC12 H12 023 S1s Q23 SPb vegyületté alakul s mint ilyen 
az egész szenezetben elterjed s hig savak állal nem hontatik 
el A szájb3 \é\e undoritó fémizü, a niákhártyák összehúzód
nak, vérszegények s lepedékkel fedettek lesznek A g)omorha 
jntva annak nyákhártiáira erőteljesebben iísszehuzólag hat. ezt 
azonban nemsokára az izomzat elernyedése s vérbőség váltja 
fel, mely g; uladásos folpmatot, pörkképződést végre halált 
okozhat A vérpályába jutott ólomfehérnye az egész szervezet 
edényeinek izomzatára összehuzó hatást g) akorol, az ani agfor
galom utján a képzőanyag mlíködését hátráltatja, mi az ehá
lasztások s a hőmérséklet alászállásában nyilvánul 

Az acut mérgezések ólommal felette- ritkák, eilenben a 
chronicusak annál gyak01 ibbak s ols egyéneken jelentkeznek, 
kik lithar g) rummal, miniummal vagy más ólomvegyületekkel 
dolgoznak; eme vegyületek a gyomornedv sósava állal ólom
chloriddá alakitta!nak s mint ilyenek a fehérnyével eg1 esülve 
szivódnak át a vérbe, l Ólommérgezés 

Heveny mérgezésnél bonczoláskor a belek s gyomor nyák
hártyája fehér lepedékes, összelmzódott, későbbi folyamatok 
után gyuladt s pörkkel fedett; idült esetekbcu a vesék szem
csésen elfajultak, az idegsejtek sorvadtak s azokban is szem
csés elfajulás találhatö, a hűdöll izmok egészen elvannak pusz
tulva, a bőr alatt alig van zsitszövet Legtöbb ólmot találhatni 
a vesékben, májban és csontokban, mig némely szervben a 
viztartalom aránylag magas, igy az agyban, májban, tüdőben. 
lépben, vesékben 0·6-:1o/o-kal. a vérben 5o/o-kal is több a viz 

Az eczetsavas ólomnak kitűnő hatása van olv hasmené
seknél, melyek fekélyesedéstől függnek; vérhasnál, 'nyári huru
tos hasmenésnél opiummal összekötve is sikerrel használható 
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Vérhányás, bélbeli vérzéseknél egyike a legbiztosabb szereink
n~k. ,nemkülön}:ien sikerrel adható hörgtágulásnál, tüdőüszkösö
desnel belehelesr~, nemkülönben tüdővizenyő né!, vérzéssel járó 
heyeny veselobnaL tüdővészesek kimeritő izzadásánál mindig 
opmmmal kapcsolatosan, mivel igv a mérgezést el lehet 
kerülni. , 

, Külsőleg igen elterjedten használtatik mindennemü gyula-· 
dasos, hurutos folyamatoknál, üszkösödő fekélyekie, kievődé
sekre, eczemára sth 

_ Adagja belsőleg 0 05-0 30 gr naponta 3·-szor por- vagy 
p1lulaalakban,. nemkülönber~ végbélkúpokhan; külsőleg mint 
aqi;a yonl~1 d1, aqu~ plumb1c31 stb. Heveny mérgezésnél hány
ta tok es kensavas sok adandok, mely ntóbbiak az ólomsókkal 
oldhatatlan Pb 504-ot képeznek; idült mérgezést !. Ólommér
gezés ala lt 

Plumbum aceticum solutum, saccharum Saturni so!utnm 
acetas plnmbi acidulns solntus, oldott eczetsavas ólom, ólom~ 
cznkor-oldat, a magy I gykv szerint: 

Rp.. 
Plumbi acetid dep 50 gr 
Aquae de1t simpl 300 gr 

_Paretur ex tempo; e Küls,őleg használják A magy. IL gykv. 
!ly neven 1

/ 2-szer szabalyos kemszert tartat: 1/, Pb (C2 H, 0 2)2_ 
,) fü 0: 0 !89? gt . 1 köhczentiméterben. Rp. Plumbi acetici 
CI}_st 18 92. Solve m tanta aquae dest1llatae quanlitate, ut so
lut1b 100 centime!ra cnbica efficiat Sulfatok, kéneaek kimuta-
tására használják b 

Plu,m~um byomatum, ólombúzeg : Pb Br2 = 367 ; fon óviz
ben oldodo feher por, mcl} cczetsa,as ólom és Na Br oldatai
nak ö~s,zeöntése allrnh;1_ával keletkezik 0 02-0 06 grammjával 
adagoljak lupnlmnal fa.1dalmas moni metevcdéseknél. 

Plumbum carbonicum, plumlmm snbcarhonicum cerussa 
ven:ta; album plumbi, ólomcarhonál. ólomfchér, blei'.weis-pm 
(plaJlrns~por, m1:,c!1 lett a cerussának plajbász neve); szénsavc.s 
olom nevvel .1elolrk ugy a normalis mint hasisos ólomcarbcna
tot; ~ szabályos plnmbun;' cm bonicum: Pb COs a természelben 
ts _ el?f?.1 ~nl s az arag,onrltal 1somorph átlátszó tíialaku vagy 
tejszmu .1egeczeket kepez, mesterségesen pedig ólomeczet s 
~mmon:_. c~rb~mcnm, o.lda!~nak összeegyelitése s a csapadék 
ossze~yn1tese altal kesz1thetó; ez azonban sem az iparban sem 
a _gyogy~szatban nem használlatik Fenti nevek alatt mindig a 
bas1rns olomcarbonatot: 2Pb CO, Pb (OH)2 éttik. Eme készit
ményn~k régi, hollandi előál!itási módja abban áll, hogy ecze
tct es olomlemezeket tartalmazó fazakokat elhasznált cserző
any.agok?a ásnak, el ~ lóJlanajjal fednek be; bizonyos idő mulva 
bas1so,s olomacet_a'. kep~od1k, mely a rothadó lóganaj C02-ának 
bchatasa alatt hasisos olorncarhonáltá alakul, melyet az ólom-
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lemezekről letöltenek s kimosva megszáritauak Előállitható a 
plumb. acet. basic. solutumból, ha abba CO,-t vezetünk: (C2 H, 
0,), Pb 2 Pb 0 + H, 0 + 3 C(j, = 2 C2 H, O, + 3 Pb .co,. ~me ~é
szitménv apró jegeczeket kepez s nem oly valuta feher mmt 
a hollarÍdi készitménv Kis mennyiségben előállitható eczetsavas 
ólom oldatnak hydrocar bonatokkal való elegyitése által 

A magy, osztr, német, dáu g1 kv szerint hivatalos cerussa 
keverékét képezi az. 1/ 3-aias: (C03 ) 2 Pb,, (OH),, ezer,ikivü! 1/„ 1

/, 

és 1/
1 

alas sóknak Iztelen, szagtalan igen tapado - mnen a 
cerussa név - por, vakitó fehér, eczetsav, hig HNO, pezsgés
sel feloldják, az oldathan ne legyen kimutatható a calcinm car
bonátja vagy snlfátja, melJ ekkel hamisitani szokták Fajsul1 a 
5 5·-64, hevitve 850./0 ólomoxydot hagy hátra 

Az ólomcarbonat úgy a hámtalan mint a hán;fosztott fe
lületen át az eczetsavas álomhoz hasonlóan felsz1vodik s mmt 
amaz, összehúzólag hat Alkalmazzák por-, tapasz- vagy kenőcs
alakban mint száritó és összehnzó szert külsőleg fekélyeknél, 
gynladásos folyamatoknál. hámfosztott felületekre az eczetsa".as 
ólom javallatai alapján. Tapadós volta miatt ponder ekbe m~ill 
fehéritőt alkalmazzák lenolajjal vagy firnisszel eldörzsölve JÓI 
fedő festéket képez, mely azonban csakhamar megbarnul a le-
vegő fü S-jének behatása alatt . . • . 

Plumbum chloratum, plnmbnm mnnahcum, olomchlond: 
Pb C/2 = 278; szintclcn jcgcczes por, édeses összehuzó izü, ~40 
rész viz feloldja; előállitható ólomcczetbő1, ha abból .1 reszt 
5 rész vizzel föleresztve addig adunk hozzá sósavat, mig csak 
válmány képződik; a váladékot néhány óra mnlva összeg) üjtv.e 
s hideg vizzel kimosrn mcgszáritjnk Melegben megolvad s ln
hülve szaruszerü tömeget képez 5: 1000 arányn oldatát mint 
összehúzó szert alkalmazzák főleg rákos sebekre Különböző haj
festő és cosmeticns szei-ek alkatrészét képezi 

Plumbum chromicum. chrómsárga, párisi vagy lipcsei sárga, 
czitromsárga por, mely keletkezik az eczelsavas óiomoldatnak 
valamely chrómsavas só oldatával .való keverése által. „ • 

Plumbum cyanatum, ólomcyamd: Pb (CN),; rendluvul mer
ges vegyület, mely az ólomacetát oldatából fehér csapadék 
alakjában válik le ha ahhoz KCN oldatot adunk . • . 

Plumbum cyanicum, ólomcyanat: Pb (CON),; feher ,Jege
czes vegyület meh' az ólomsók oldatából kalinmcyaniddal való 
eleg) itéskor ~álik Íd Levegőn hevitve szikrázva elég s fémes 
ólmot hagy hátra 

Plumbum hydrooxydatum, ólomhydroxyd: Pb (OH)„ képző
dik akkor, ha ólom sokáig áll tiszta vizben, vagy ha ólom
nitratot ammoniával elegyitünk Fehér por, vizben kevéssé, Na 
OH, KOH-ban jól oldódik 

Plumbum hyperoxydatum = Minium, 1. o. 
Plumbum jodatum, plum mm hydroiodicum, ólomjodid: 

Pb J, = 461; a német l[ és angol gykv szerint hivatalos, elő-
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állitható oly módón, hogy ha 11 í rész eczetsavas ólomnak 100 
r vizben való oldatához 10 rész KJ és 100 rész vizből álló 
oldatot öntünk s a czitromsárga válmányt szűrőn 60 r vizzel 
kimossuk s enyhe hőnél megszáritjuk, 1400 rész hideg s 200 
rész forróvizben oldódó finom por, KJ, fémjodid oldatok, alco
hol, aether feloldják hevitve megolvad, ver essé lesz s jodjának 
egyrészét ehesziti 1 rész Pb J, 2 rész salrniákkal eldörzsölve 
2 rész vizzel szintelen oldatot adjon, ellenkező esetben ólorn
chromát van jelen Alkalmazzák 0 30 grammos adagokban gör
vélyes, bujakóros, tüdőyészes betegeknél, külsőleg tapaszok 
vagy kenőcsökben mint oszlatószert a jód javallatai alapján olv 
esetekben, midőn a jód izgató hatását kerülni kelL , 

Plumbum nitricum, ólomnilrat salétromsavas ólom: Pb 
(NO,), = 33; az angol, amerikai és orosz gykv szerint hivata
los s oly módon állitható elő, hogy ólomoxsdot hig HNOs-ban 
oldanak fel s az oldatot kijegeczitik Szintelen, áttetsző octae
dereket képez, 2-3 r hidegviz feloldja, melyből ammoniával 
fehér váhmíni t [Pb (Ofl),] lehet lecsapni, a szintelen fol1adék 
pedig H, S-ne! lecsapva s megszűrve elpuffanásig hevitve, ma
rádékot ne hagyjon maga után Az ólomnitrat hevilésnél re
cseg, majd NO, gőzöket bocsátva elbomlik s ólomoxyd marad 
hátra. Alkalmazzák az eczetsavas ólom javallatai alapján. Kü
lönböző hajfestőlrnek s fényképészeti aranyozó folyadéknak 
alkatrészét képezi. Könnyebb kezelhetés végett rudakba is 
szokták önteni 

Plumbum oleinicum, 1 Emp!. diachilon simplex 
Plumbum oxydatum = Litharg3 rum L. o 
Plumbum peroxydatum = :VIiniurn L. o 
Plumhum phosphoricum. orthophospho1 savas ólom: Pba 

(PQ4)2, fehér csapadék alakjában válik le a>: eczetsavas ólom 
vizoldatából, ha ahhoz fölös natr phosphoricum oldatot adunk 

l'lumbum subaceticum = Plmnb acet hasic solnt 
Plumbum subcarbonicum, l Plumbum carbonicnm 
Plumbum sulfuricum, kénsavas ólom: Pb S04, a természet-

ben mint anglezit fordul elő; elő:íllitható valamels oldható 
ólomsónak hig kénsavval való kicsapása állal Fehér, vizhen 
oldhatatlan por, tömény kénsav forrón keveset felold belőle, 
m1g borkősav és fölös ammonia elegvében mc<rlehetősen oldó-
dik Mint festéket alkalmazzák ' " 

P!umbum tannicum, csersavas ólom, a német s közvetve 
n magyar gylcv. szerint hivatalos (1 Ung plnmbi tannici), elő
állitható oly módon, hogy 10 rész ólomeczetet 50 rész vízzel 
feleresztünk s :18 rész tanninból és 50 rész vizből álló oldatot 
adunk hozzá, midőn csersavas ólom (C21 Hm 011)2 Pbs + 3 H2 O 
válik ki, melyet nehány óra mnlva összegyüjtve s vizzel jól 
k~mosva megszáritun.k s poritunk Szag és iznélküli halvány
sarga por.. alcohol, viz nem oldja; erős hatásu összehúzó szer 
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s mint ilyen jó sikerrel használható üszkös sebekra, decubitnsra 
hintőpor vagy kenőcs alakjában 

Plumbum tannicum pultiformis, a német n g) kv szerint 
oly módon készül, hogy 8 rész cserhajat elegendő vízzel 1

/, 

órán át főznek s a 40 résznyi szűr edékhez 4 rész plnmb ace
tic. basic. solntnmot adnak, midőn 12 r nedves, kenőcsállo-· 
mányn válmány jön létre, melyet 1 r borszeszszel kevernek Ugy 
használják mint az előbbeni készítményt 

Plumerii pulvis, l Pnlvis Plumeri 
Plumosus 3. = Pehe!yszerü, tollas 
P„ M„ = Pondns medicus, orvosi suly. 
Pneuma = Lehelet, szellem, átvitt értelemben levegő 
Pneumaticus, általános neve mindazon dolgoknak, melyek 

főtényezőjét levegő képezi; p. o pneumaticus párna = lég
párna; pnenmaticus cura = belégző gyógymód 

Pneumon = Tüdő, l o 
Pneumonia = tüdőgynladás, lüdőlob, a tüdő nyákhártyái

nak részint meghűlés, részint valamely izgató ansagnak beju-· 
tása (chlor, mérges gázok és izgató porok) által okozott heveny 
gyuladásos folyamata. mely rázóhideggel kezdődik s a léleg
sésnél kinzó szurással, nehéz légzéssel s magas lázzal jár; a 
tüdőnek megtámadott része lobos izzadmáiwokkal van meg
telve s ennélfogva kemény, dagadt s a bordákon a fekvése 
pontosan kikopogtatható, A légzések szaporák, a köpet hólya
gocskákkal teli s sokszor véres, rozsdaszinü, a láz a hetedilc 
napon gyorsan (crysis) vagy lassan száll le (l_ysis) s megkezdő
dik az izzadmányolc felszivódása, mit natr salicylicnmmal lehet 
elősegiteni. 

A tüdőgyuladás kezelésénél elsős01 ban a szivműködés sza
bályozásáról kell gondoskodnunk, mit digitalis adagolásával ér
hetni el; a tüdő tájára jeges borogatást. m~gas láznál naponta 
többszöri vizes lemosásokat, lepedőzést kell alkalmazni hogy a 
hőmérsék alászálljon .. A fullasztó köhögés csillapítására morphi
umporokat, a kiköpés előmozdilására senega-, ipecacuanha
forrázatot nyujtsunk. Gondoskodnunk kell a székelés előmoz
dításáról Italul a bet"g híísitőket (limonada, hideg tej, savó, sós 
ásványvizek), erősítő gyanánt cognacot, asszubort kapjon, enni 
úgy sem tud. A köpetre nagy gondot kell fotditani, mert az ra
gályozó, főleg ha a földön megszárad s seprés alkalmával a 
levegőbe jut Ha az izzadmány nem oldódik fel teljesen hanem 
szétesik, az cavernák„ üregek képződésére vezet s láz, lesová
nyodás s éjjeli izzadások mellett tüdővészszé fejlődhetik 

Podagra, chiragra = Köszvény. L o 
Podalirius, Aesculapius fia, testvér évei Machaonnal elkí

sérte Agamemnont Trója alá s ott mint orvos működött, 
Podophyllinum, calomel vegetabile, resina podophylli. a 

podophJ llum pel!atnm gyöktörzséből előállitott resinoid anyag, 
a magy IL német IIL helvét, angol, dán és amerikai gykvek 

- 89 -

sz~rint hivatalos s oly módon állitható elő, hogy 1 rész gyöke
ret 4 rész tömény alcohollal kivonnak s az igy nyert tincturát 
három~zor annyi vizbe öntik, 1nel.Y kissé sósavval n1eg 'rolt 
savan)'tlrn; a válmányt 32°-nál megszárítják Halvány zöldes
barna por, mel) alcoholban, aetherben, ammoniában oldódik 
Hatóanyagát a podophyllotoxin és picropodophvllin képezik 
Hatás tekintetében a higan3os hashajtókkal egvezlk meg, csika
rást n,em okoz s ezért főleg a gyermekgyógjászatban lehet 
h~sznat venni Alkalmazzák pilula vagy poralakban h) ,1sciamns 
kivonattal együtt 005-010, gyermekeknél 0005-0 01-003 
grammos adagban 

Podophyllotoxin C2a H24 o, + 2 H, 0, sátgás-fehér keserű 
por, a podophyllin hatóaniaga; oldódik alcoholban, aetherben 
chloroformban ".lkalmazzák miflt drasticns hashajtót O 005-0 008 
grammos adagokban; még hőralá fecskendezve is halálos bél
g)nladást okoz Alcaliák elbontják, midőn picrnpodophyllin és 
hatástalan podophyllinsav képződilc belőle 

~odophyllum peltatum, rnczatalp, (innen neve: talplevelü), 
vadczi\rom, mandraka, a berbeiideák családjába tartozó nö
vény E-Amerikában a Hudson öböltől New-Otleansig s le Flo-· 
ridáig; többnyári fű 1-2 m hosszu kúszó gyöktörzszsel s 
paizsalalm hasított levelekkel, melyek között nagy fehér virága 
nő. A gyümölcs czilromszerü s mint hashajtót ismerik raceon 
berry, May Iemon néven. A gyöktöizs a kereskedésben 2-20 
cm hosszu lapos dat abokbat1 lalálható számos görcscsel bo
rítva, melyek az évente lBlmlló szárnak felelnek meg; a hal
vány-barna gyökétkék könnyen lelörnck róla A gyöktörzs 
vöihenyes-barna, törése sima. lisztes; lrnrántmctszelben igen 
vékony parar éteget mutat, mely a kifejlell velőállományt veszi 
kör ül, melyek vékonyfalu parench) msejtekből állanak telve 
kemén) ilőszemcsékkel s néha oxalsavas m6szszel Tartalmaz 
3-50 o gyantát (podophyllint), berberint, saponii<l és kevés 
csersavat L Podophyllinnm 

A podophyllumot 1731-ben ismertette Catesby 
Poklosság = Lepra L o 
Pokolfü = Atropa belladona. 
Pokolkő = Argentnm nitricum fusum 
Pokolszökés, így is nevezik az ujjakon fellépő antluaxot 
Pokolvar = Anthrax, L o. 
Polarisatio = Fénysarkilás 
Polarisator = Fén) sarkitó készülék, oly műszerek, me

lyek a fénysugarakat rendes és sarkított sugárra választják szét 
visszaverés vagy törés által 

Fényvisszaverődésen alapszanak a Nörrenberg, Biot stb 
féle készülékek, melyeknek szerkezete röviden a következő: 
Belő! feketére festett fémtok alsó végén egy tükör van, mely
ről az 55° alatt reáeső fénysugár a cső másik végén levő tü
körre vettetik Ha a második tükröt ah állásba hozzuk, hogy a 
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sugarak 55° alatt érintsék, hogy az alsó tükörrel párhuzamos !e
gyen, akkor sarkitolt fényt fogunk kapui L F énysarkitás. 
Fém törésen alapszanak a kettős törésü jegeczekhől szerkesz
tett polatisatorok, mely e'.< legeg.1 szeiübb alakja a tur malin-fogó, 
mely qiptetőbe illesztet kél forgatható fémkorongból áll, mely 
koi ongok nyilásában eg) -egy - a kristál) tengelyl) el párhuza
mosan hasitott - - turn1alinlen1ez van. Ha ~ két lemez lF'\ fek
szik egirnáson, hogy tengelyeik egnr.ással párhuzarno~ák. a 
sarkilott fén) átmegy rajtok, de ha valamel) ik lemezt elforgat
juk ugy. hog; a tengeli ek épen merőlegesen haladjanak egy
másra, az első által sarkitott fénysugár a második lemez által 
elrij eletik s a műszeren nem hatol ál lén) sugár .\Iin<len kettős 
törésü jegecz igy 'iselkedik a ténimel szemben, ilien p o a 
Nicol-féle hasáb.. L o. · 

Laurent polari-str obomele1 e (félárnyékkészülék) kereszt
metszete: 

IJ····· (1 IS] t. ____ _ 1 i IS] 1 
d - A e b P a 

e 

a) sárga fényforrás, meliről a sugarak P polarisáló Nicol
hasábra esi:ek, hol sar kitva lesznek: eme sarkitott fény b üveg
lemezre esik. meli lemez félig le van fedve eg) 0 11 mm 'as
tag, leng el) é\- el párhuzan1osan csiszolt quarczlen1ezzeL 1ninél
fogva annak láltere felében homályos, <le az A hasáb forgatása 
által mindkét fél egi etilő !10málj ossá tétetik; innen a sar kitolt 
fém sugár a C csőbe helyezett activ oldalon hatol át, rnel1 rez
géslapját bizonyos mértékben elferditi s csak az esetben hatol 
az át az A (analysáló) Nieol-hasáhon, ha azt vizszintes tengeli e 
körül jobbra foi ditjuk mindaddig, mig a beüllitotl fén) erőssé
get nyerjük. Az elforgatás szögének mérésére az e korong be
osztásai szolgálnak, a d kis távcső pedig a b !áttér pontosabb 
megfigyelésére való. ' 

A készüléket használat el{ítt az analisator forgatásával ugy 
álliljuk be, hogy a b !áttér mindkét fele egyenlően legyen meg
világitva, eme pontot a scálán 0°-val jelöljük s a 200 mm 
hosszu csövet megtöltjük a megvizsgálandó anyagoldattal s ismét 
megnézzük a lállé1 t: ha az anyag laevogyr volt, a !áttér balfele, 
ha <lextrog) r, a jobb fele sötétül el s eszerint az analysator
hasábot halra lfü!)' 1'obbra kell forditani mia a normalis· viláai-

u ' ' b b 

tási fokot elérjük A számitási módszert alább tárgyalom 
Wild polari1t1obometere hasonló alapon \atl szerkesztve 
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I= 
/J/ () x () 111 ::::1 =======: 
A dé b a 

/i/I 
p f 

. Az_ f f~nJforrásból a fén:y a P Nicol-prizma által sarkit
ta!Jk s ig} JU! az a csőben levő foh adékrétegen át a !áttért 
képező b Savart-féle lemezekre, mel\ ek két, az opticai len
ge!} re 45° alatt hasit ott mészpátlemezhől állanak Eme lemezek 
a készülék Nicol-hasábJainak hizon:yos állásánál az u n inter
ferentia csikokat mutatják s ezáltal az analysator- és pola1isatorra 
ható poláros fén} sikjának legcsekélyebh elváltozását is jelzik. A 
d távcsőben é diaphragrnán fonálkereszt van, A = az · analy sa
tor N_icol-hasáh A készülék~! ug) álfüjnk he, hogy a láttéi:heu 
lehetoleg az mterferenha csikok ne latszassanak, ez a pont is 
0"-val jelöltetik, a töhbi rész megegyezik a Lanrent polarisa
torral A kör beosztásra rendesen már az illet{í eltérésnek meg
felelő sulymennyiség van grammokban kifejezve 1000 cm'-re 
vonatkoztatva irva · 

Valamely testnek hajlitóképessége függ: 1 , a folyadék
réteg vastagságától, töménységétől, frisseségétől s ezekkeÍ egye
nes arányban áll, a hőmérséklettel pedig forditva aránvos 
\ralan1ely oldal vagy anyag fajlagos eltérilése 11e111 n1ás, rilint 
ai észlelt el!éritési szög osztva 'a fol) adékréteg hosszával és 
sürüségével: 

[a J = ---"-- hol 
h. s 

[a] = a keresett fajlagos eltéritési képesség; 
a = a vizsgált an:yag észlelt eltéritési képessége valamely 

szinü fénysugárra nézve; 
h = fol~'adék~éteg_ hossza dec;metcrekben kifejezve; 
s ·~ a folyadek fa1sul.1 a Szokták még a következő érté

keket is heheh ettesiteni: 
p = '.0?' s r.-ben oldoll activ anyag grammokban kifoje

zett rnenny1sege; 
q ~ 100 s. r -ben az oldószer mennyisége; 
e = s. p; ezeket figyelembe véve 

100 a 
[a]=----

h s ]l 
mivel s .. p e s az egyenletben egyedül ismeretlen 

100 a 
C=-~~~ 

h [a] 
1. még Circularis polarisatio, Hugyvizsgálat, F én)Sarkitás 

Polaristrobometer, 1 Polarisator. 
Politura, politurozás, az a míívelet, mid<ín valamely lesi

mitoll fát alcoholos sellakoldattal kennek be majd szárndás 
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után horzsakőpor és viaszbó álló pasztával lecsiswlják s ujra 
bekenik, míg szép fényt kap az Jó politurt ad a következő oldat 

Rp. 
Laccae in tab alb. 45 0 
Sandarncae 30 0 
Spir vini 300 0 

Pollen ·~ Hímpor. !. o. 
Polonium, 1808-ban Curie P által felfedezett uj elem, mely 

chemiai sajátságaiban a bizmnthoz hasonló Előzetes megvilágí
tás után 400-szor erősebben sugározza ki a radioactiv sugara
kat (!. o) mint az uranium, 

Poloska, acanthia lectnlaria, már a r~gi görögök ismerték 
korüsz, a rómaiak cimex néven s kígyómarás ellen használták 
A felemásszárnvuak rendjébe tartozó 5-6 mm átmérőjü ro
var, mely Indiáhól került Európába s legelőször Stras-bnrgban 
jelentkezett a Xl században 

Poloskafű = Ledum palustre .. 
Poloskair'ló szerek, cimicifngák: 

Rp 
F rond Sabinae 
Colocynthidum 
_F'1uct capsici annui 
Kalii cmboniciaa1000 

fial infúswn vel tinclrua ad coli q11. v11 

Labdafecskend'ővel a megtámadott hel) re kel Iövclni. Jó
nak bizonyult a poloslcák és petéinek elpusztitcísá1 a a sublimüt
nak alcoholos és terpentines oldata Polosk:is lakásokat Iegczél
sze1 übb oly n1ódon kitisztitani, hogy az üres lakásban _egy na
pi a vaay egy éjen ál ként és carboll gé5zölöglctünk el izzó szé
ne~1 s "ezután az ablakokat és ajtókat jól bezürjuk, midőn a 
képződő fojtó gőz a poloskákat kiöli 

Polutio = Magömlés, 1 o,. 
Polvo ~e la condessa = a chinakéreg porának régi neve 

L China 
Polvo di Bachia = Cin vsarobin 
Poly „ „ „ összetételekben gyakori s füalálrnn ilyenkor so

kat, nagy mennyiséget jelent 
Pólya, fasciculum, kötözőani ag, meh Iyel a sebre alkalma

zott kötanpgot rnegrögzitik . A pólyák organlinból, muhlból, 
calicóból vagy flanelből készülnek s 6-10-15 rneter hossznak, 
5-8 --10--12-15 cm szélesek s hengeszer l\en fel varrnak gön
gyölítve 

Polyaemia = Bővérüség 
Polyarthritis = Sokízületi csúz 
Polychrestum Glaserii = Kalium snlluricurn L o 
Polychroit = Crocin, l o 

j 

1 
-~t 

1 
j 
1 
j 
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Polychrom = Aesculinum 
Polyclinica, midőn az orvostanhallgatók az előadó tanár

ral a betegeket az erre szolgáló hel) iségben felkeresik 
Polyforminum insolubile; ha több vegyértéklt phenolokat 

ím maldeh1 dben ni elegen oldunk s még azon melegen fölös 
ammoniát adunk hozzá, magas fo1maldeh1 dtartalma oldhatatlan 
vegyületek keletkeznek melyek erős bacteriumölő lulaj_donsá
guak; föleg a resorcint alakitják át ilyfmrnán polyformrnná s 
mint a jodoform pótszerét alkalmazzák , 

Polyforminum solubile, di-resorcin-hexameth) lentetramrn; 2 
molecula resorcinnak 1 molecula forminnal való combinatiója 
Alcoholhan és hidegvizben cldódó fehér jegeczes test, vizolda
tából melegicéskor formaldeh) d 1 álik le. Antisep'icnm külsőleg 
is belsőleg is 

Polygala amara, keresztYirágfíí, csészeszárn.i fíí, az egész 
földön ten) esző dudva mintegy 250 fajjal, üres szárral. a leve
lek pálhái cső1 é nőnek össze, a 1 irágzat füzér Régebben az 
egész növén) t (herba polygalae) gyógytárakban tartották mint 
amara tonicát. Ohsolet off 

Polygala senega, l. Scnega. 
Polygalae, !. Pol.igala amma 
Polygonaceae, (sokszögü sokbüh kü) sóskafélék a. közép

ponti magvnak rendjének egjik csalüdja., több 11) árt füvek 
czikkekre tagolt szflrai s váliakozó púlhüs lev~lekkel Ide tar
toznak a pohánka, r heum, stb 

Polygonum fagopyrnm = Pohánka 
Po!ymeria, !. Isomeria 
Polymorphismus, sokalalmság l Allotropia 
Polyp, daganatszerü szövettultengések, lcglöbbn) irc körtc

alakuak s vékony szárukkal valamely testlir eg ny ákhár t1 áján 
ülnek s idült hurutot s vérzéseket okoznak. A polypokat leg
jobb kivágni, nehogy tultengve nagyobb felületet foglaljanak el. 

Polypodium filix mas, l Filix mas 
Polypodium vulgare, filicnla dulcis, édes gyökerü páfrány, 

kőn1éz. a harasztok osztályába tartozó, páf1 ánykinézésü növé1;iy, 
főleg sziklás helyeken nő; gvökere csipős-édes s régebben mrnt 
sűlvellenes szert használták 

, Polyporus fomentar'ius, L Agar icns chir urgorum 
Polyporus officinalis, l Agaricns alhus 
Polys,ilve, kenőcssze1 ü massa, mel) az acid sulforicinicüm 

és acid sulfoleinicurn natr iEn1~ és an11noniun1 sójának keve
réke; a ként, jódot jól oldja s hamar fölszivódik, minélfogva 
használható kenőcsalap 

Polystichum filix mas = Filix mas l o 
Polysulfidök. Kalium sulfuratum 
Poma acidulosa, fructus poma mali, savan0 u alma, vad

alma. a p.irns malus L almafélék családjába tartozó fának gyü
mölcse, mely az osztr Y gykv szerint hivatalos volt s a magy 
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Il gykv is felvette a közvetett hivatalos szerek soráha, mivel 
vele készitteti házilag az extractum feni pomali-t Az érett sa
van3•n alma vizen kivül tartalmaz almasavat (1 acidum malicum), 
czukrot, dextrin!, pectint, aetherszerü illatos vegyületet, kalium-, 
natr ium-, calcium-sókat almasan al, vasélegsókat, fiatalkorában 
keménvitőt melv később czukoná alakul át L Ferrnm malicum. 

Poma aura'nti i immatura, !. Aurantinm 
Poma colocynthidum, L Colocynthis 
Poma cydoniae, birsalma, L Cydonia 
Pomade (a franczia pommade szóból), kemén1ebb álla

mán) u kenőcsök, ezen értelemben dir ect a hajkenőcsöket ér
tik alatta, de régebben azon kenőcsöket nevezték így, melyekbe 
reszelt almát kevertek: ungnenlum pomalnm. tehát a pomatnm 
csak jelzője volt az unguentumnak de később minden k~nő
csöt poma!um névvel jelöltek. Pomade néven nevezik az rllat
szergyárlásnál használt illattal telített zsírt is L Parfüm A kü
lönböző pomáde-kat, !. Ung. pomadinum alatt 

Pomade glaciale, jégpomade, l o Ung pomad glacialc 
Pomade martiale Velpeau 10 gr ferrnm sulfuricum és 

30 gr_ disznózsirból ké•zül 
Pomatűín, tulajdonképen almási jelent, de mi, el régebben 

sok kenőcsöt almával kevertek el. átvitt értelemben a poma
tum név alatt unguentumot kell érteni 

Pomatum antipsoricum Helmerich pharm. gallic: sulfur 2 
rész kal. carbonic aqlla comm oleum amygdal aa 1, axungia 
7 rész. Rüh ellen, l Ung sulfmatum simplex 

Pomatum camphoratum, phar m gall. Rp Cerae a!Oae 2, 
Adipis suilli 10, liquefactis admisce Olei camphor 10 

Pomatum hydrargyrosum = Ung h' drargyri . . 
Pomatum, linimentum hyrlrosulfuratum Jadelot: Rp .Ole1 se: 

sami 1 OOO, sapon, natr ii alb 500, kalii sulfurati 9, O!et thym1 
4. M f u Az itt nem található pomatumokat l Ung. alatt 

Pompholyx, zincum OX) dat nm crudum 
Pomum amoris sen paradisiacum, paradicsom 
Pomum hyerosolymitanum = a momordica balsaminea L 

indiai kuszó növény hosszukás gyümölcse, obsolet oflicinalis 
Pond ~ hollandi fon!, l Orvosi mértékrendsze1 
Pondus = suli. mérték, ebből lett az angol pound majd 

a magyar font szó 
Pondus medicus = Orvosi suls. 
Populin, benzoylsal) cin, aromás szénvegyület, mely a po

pulns fremula s más nyárfafajok leveleiben s kérgében for~ul 
elő s forróvizzel kivonható; képlete Cm H11 (C1 IIo 0) 01 Kep
ződik a benzo\ lchloridnak salicynre való hatásakor Édes izü, 
apró alcoholban oldódó jegeczek, lugok componenseire bont
ják, HNOs-mal főzve picrinsavvá alakul, Alkalmazzák 01-0 3 
grammos adagban mint antipyreticumot 

Populus, nyárfa, a fűzfafélék családjába tartozó fák bar-
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kás virá~zattal, is;i1erte~b fajai a rezgőnyárfa (p tremula), fe
kete nyarfa . (p mgra), Jegen) efa (p pyramidalis) sth Régebbi 
gykvek szerml hivatalosak voltak a nsárfák gyantás levélrü
g) e1 s azok fnssen vagy szárazon illatos kenőcsökbe alkal
ma~taltak !. ~lng populi A rüg,ek gyantája alcohollal felold
hato s ~ P'_'I m balzsa~;hoz hasonló izli, tolnbalzsam szagu, a p. 
m~ra rugs enek ~Jaríl~Ja ~lcoholban alig, aetherben jól óldódik 
s .1llatosabh lalalhatm meg a rüg) ekben illó-olajat, viaszt, méz
gat aln1asayat, eczetsavas an1n1ont, chlora1nn1011iun1ot c.hr\sint. 
s ~licin l, popufü1 t s eg) hy drocar bür t: C5 Ha, mely illÓ-olaj L, 
Gng populeorns 

Por, porok„ !. Pulvis 

Porculin, scrofan, se1 tésorbáncz ellen ajánlott szer, mely 
bacten1;1mot. nem ta~laln;az,_ hanem 0 780 o peptont, 2 50o/0 phe
nolt, 96% '1zet, 0 21% asvanymwagot 

Po.rcz, cor til_ago,, ruganyos anyagból álló állati szö\et, az 
eg\.ednh, .mely .v~r~den) eket nem tartalmaz; a test egyes ré
szemek kregesz1tesere, összekapcsolására s az izliletek bevoná
sárn szolgál Szerkezet szerint 3-föle porczot lehet rnegkülön
hoztetrn: rostos-, ruganyos és hialin porcwt, meh ntóbbi ü\ eg-
kinézésü s az izületek felszinét fedi el ' 

„ Porczellán, (a porlugal porcellana nevü kag0 ló után), tö
mor ,„ finom csere1,m agyqg, nem likacsos, törése kagylós s át
lelsz~i A porczellant [[ Agost alchymistája fedezte fel, 1709-hcn 
1rndo;1 aranyat akart csinálni (Bötticher v Böttger) A felfedező 
paticarus sok üldözésnek volt kité\ e s fousáaban is ült s titka 
folfedezése_ irán.' á.ban f~l) !~tolt alkudozás~k !,özölt halt meg, l 
Bottmget Janos l· t Ig) es ]\elfele porczclhínt lehet meokülönböztetni 
a) kemény vagy kinai pot czellán .. mehet a kinai;k már időszá
mitá.suk e,16tt Jsme_rtek, ezt a fajtát fedezte fel Böttinger, midón 
kaolint, foldpatot es _quarczhomokot eg) üttesen hevitett. A finom 
rsz~poH anyagke\ ereket előbb pár hétig, a chinaiak 100 évig 
is allam, ,_roth~dm• hagi Ják, mert igy képlékenyebb massát le
h~t ll) ?rm .~ JO porczellün _alkatrészét a következő vegyek te
SZik · S12 = ;)8, A/,. Os = 34 ::i. Ca 0 = 4 5, Kz 0 = 3"/„ A chinai 
l;orcze!,lán összetétele: Ali Oa ~ 19 20 '/„, Si 0 2 = 73 30°;

0
, igen 

altctszo de kön1wen megreped s technikai czélokra nem alkal
mas. Igen könn1en ohadó porczellánt ad a következ{í keverék: 
A/, Oa = 17 12"/0, és Si 02 = 7717% A porczellánmáz u<>\•anezcn 
ans agokból áll, csak valamh el több olvadó alcalit ~·meszet 
tartalmaz b) A puha porczellán csupán disztá1g1 ak készitésére 
alkaln;as, mivel a lréífo,kváltozásokat .iem mindig állja ki A 
lr anczia puha porczcllan (fntten por cellán) kaolint nem tartal
maz, hanen1 salélron1-, k(H1)ha~6-, tin1só-, ·szóda-, gvps- és 
quar,czl;omokból _üvegszrü anyagot olvasztanak, melyet kin10snak 
s mazgaval s kretával összeörölve olvasztják s a tára) akai rend-
szerint ebb61 öntik · "· 
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Porczellánragasz, L Ferrumina vitriarianun', Ragasztó sze-· 
rek, Kitt 

Porhonrojt = Lobelia inflata 
PorlaszLs, l. Permete 
Poq1hyrin = Alstonin l o 
Páris = Borax veneta 
Poroda = l Himek 
Porosus = Likacsos 
Por rigo, gsüjlő neve a hajzatos fejbőr különböző beteg

ségeinek: Allopecia, Favus, Her pes stb l o 
Portárcza pugillum, az elosztott porok !Jcfogaáására szol

gáló boritékalaku vag) kemén) lárczaalalrn papiráru A pugil-, 
1un1 ára inár a divisióba be\'an sz:in1itva, finon1abb kivitelü, 

kemény portárczák ára ennélfogva társulati vén) eken fölnem 

számithaló, kivéYe a kit magi államvasutak betcgsegélyző egy
letének vén)fin melyeken a p01tá1czák árát sohasem kifo

gásolják 1 Pugillum 
Portokok = Capsulák L o 
Portoloda, elcgans expedilióhoz 'aló oszto!tpor kiszolgáló 

papirfüu, melj lehet felülni iló, szeletlczealaku s kitolás fióku 

Porus, a bőt ön levő apró ni ilások neve, l Bőr 

Porzó, a növénytanbac hirnek, 1 o ; írások behintésére 

használt porokat is porzónak nevezik, ezek lehelnek szitált ho
n1okk6 Lüt n1ellékek, csillárnok, fén1ck po1a 

Poshadás .. a szerves an1agokal tartalmazó folyadékok meg-

1ornlása, melyet a levegőből bejutott mieroorgauismusok okoz

nak azáltal, hogy főleg a niirogénlartalmn anyagokat elbontják 

midőt1 egyuttal kellemetlen szagu gázok is keletkeznek L 

Hothadás. 
Positiv = tevőleges, igenleges, +, ellentéte a negatívnak 
Positiv elemek = Fémek, lugképző elemek. meli ek a villa

n1os vegybontásnál a. negativ sarkon vállanak ie, inivcl az 

ellentétes lulajdonságu electromosságok vonzzák egymást l. 

Eleclrolysis Negatív 
Posthe = hinn essző, fityma; posthitis = fitymalob, L 

Balanitis. 
Potassa .~ kaliurn cm honi cum, a görög hamu szóból ; 

régi nomcnclalmákban a kaliumveg) ületek potassa-knak nevez

tetnek. P o 
Potassa acetata = Kalium acclicum 
Potassa aerata ~~ Kal. carbonicum 
Potassa bromidum = Kal bromat 
Potassa caustica = Kal. hy drooxydatnrn 
Potassa depurata = !{al. cat bon purum 
Potassa pura liquida = Kal carhonicum solulum 
Potassae brumidum = Kal b10rnalum 
Potassae hydras = Kal. hydrooxy datum 
Potassae tartaras acidulus ~ Kal hydrotartaricum 
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Potassii bromidum ~ Kal bromatum 
Potassii jodidum ~ Kalium jodatum !. a kalinri.1készitmé

nyek elnevezései közt 
Potassium ~ Potassa 

, Potelin, c?userváló anyag, melyet 1882-ben Pote vegyész 
talalt fel: gelatme, glycerin és tannin keveréke· az ily oldattal 
bevont hus 3 hóig is eláll romlás nélkül ' 

Potentia = nemi képesség 
Potentilla tormentilla, p. erecta, a rosaceák családjába 

tartoz,ó r;övén), az. e~ész földön mintegy 260 fajjal; hasonló a 
szamoczahoz, de v1rag> aczka nem husosodik el Az évelő fű 

/l)'öktörzse hengerded, többfejes, göcsös és setét veresbarna 

I_arl~lmaz„ 17°/0 ca_techucsei:.savat, to; menlillavö1 öset, keményi
tot Mm! osszehuzo szert b: 300 aranyu főzetben adják idült 

hasr:ienés, rnéhvérzésnél és légutak hurutjánál Régebbi gykvek 
szennt a rh1zoma tormentillae hivatalos volt. · 

Potio, potus, hanslu!11, ital; oly folyékony gyógyszerek, 
melyeket. nagyobb menn3 1ségbe11 kell rövid idő alatt elfogyasz

tam, potwknak. neveztetnek, de anyag tekintetében a mixtura, 

haustu_m, Ji;lapmm _közt nem lehet különbséget tenni, mivel a 

b~veve~ m~dJa halmozza meg nevöket A magy gykv. szerint 
kel polto hivatalos: potio Riveri és a potio rnagnesiae citricae 
effervescens 

Poti~. anti~holerica, _ ázsiai cholera elleni ital: Rp Acidi 
phosph01:1c1_ 5, frae nucts vomicae 0 50, Syr diacodii 50, Aquae 
comnmms oOO. M. D S Kanalankint szedni 2 óránként 

Potio antiemetlca = Potio Riveri 
. . .P~tio antíph.'ogistic~ Stoll: Rp Kalii nitrici 10 O Acidi 

c1tnc1 2 5, Decoclt hordet 1000, Sacchari albi 20 M. D. S. Egy 

nap alatt elfogyasztani Hasonló italok készülnek ht'isitésre ká
füun chloricummal, citromlével is 

Potio citrica purgans = Magnesia citrica efferv solut. 
Potio citri ~ Potio Riveri · 

. Potio diaph.oretica, izzasztó ital : Rp. Ammonii acetici so
luh 15, Aquae cmnamom1-menthae pip Svr. simpl aa 50. 1\1 
Ll S 1 óra alatt meginni · 

Potio emetica Gr een: Rp .. Zinc. sulfur. 0 5 Rad ipecac. 

pulv 1 ?· Aquae dest s 100 M1sce. DS '/4 óránként1 kanállal 
croupnal. 

r ,P~tio ex~ecto~-ans, köptető ital: Rp Ammonii catbonici 

1 '" Sp~ntus v1111 d1hr.t ~O 0, .Aquae ~o! a_uraut 50 O Syr gum
mos. 2a. Syr d1acodn 4::>. M1sce. 3 01 ankent 1 kanállal 

Potio laxans, hashajtó ital: Rp Natrii sulfmici 250 Aloes 
3, Aquae foeniculi 150. Misce 2 óránként 1 evő kanállal 

Potio laxans Wiennensis = Aqua laxanliva Wiennensis. 

Potio magnesiae c~tricae_ effervescens, potio citrica pur
gans, )im.onada rnagnesrne, .hmon. solvens, olvasztó limonade, 

pezsgo cz1tromsavas rnagnesmm oldat; a magy II gykv szerint. 
Ka...:ay, Gyógysz Lexikon IV. 7 
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Acidi cilrici gun 12 
Magnesiae cmb. 11 
Aquae dest. calid 400 

Sailllis el efferuilis adde Olei 
cil1 i gull 2. cum puluere Nalr 
bicm bon gr. 3 cont1 ita.s. Solll-

tis el fillrnlis admisce 
Sywpi simplids gr. 60 
Acidi cilrici in frusl 4 

20 gr .. liszta rn•agn. citricurnot s szabad szénsavat tartal
maz, külön e czélra való vastagfalu alól öblösebb üvegben szol
gáltassék ki. l. Magnes citricum Az osztr gykv 12 gr czitrorn
savra 7 gr rnagnes subcarbonatot vétel s a fölös czitromsavat 
tartalmazó oldathoz 1 5 gr natrium bicarbonicurnot adat, hogy 
szénsav fejlődjön ki; egy adag 15 gramm magnes citricumot 
tartalmaz 

Hevenyében készitendő, mivel a régi, száraz czitrornsavas 
magnesiurn nehezen oldódik fel Kellemes izü enyhe hashajtó, 
egyszerre k_ell elfogyasztani 

Potío purgans anglorum, infusum laxativum anglicum: 

Rp. 
Foliorun1 sennae 
Fmcl carui 
F mcl co1ia11d1 i aa 
Mannae calabr 
Infúnde Aquae f'e1v 
Col/al111ae adde 

100 

20 
200 
800 

Magnes sL1/f111 20 0 
Aqzzae cimiam 150 

Misce Felét meginni. 
Potio River 1, p antiemetica, satnratio citrica, 

mixtura salina Riveri, mixlura carbonatis potassae, 
gykv szerint: 

Rp. 
Kalii carbanici prui 8 gI 
Succi cit1 i recenl per lznt 
col qn s circa 100 g1 
Aquae dest simpl 100 g1: 
Syr. simplicis 32 g1: 
Fluidum sil 24 0 g1 

polus citri, 
a rnagy 1 

Mivel a Hiver-oldat hatása a visszafojtott C02-től függ, az 
elegyilés után az üveget azonnal be kell dugni, de erre nézve 
az l magy gykv nem rendelkezik s igy a készitrnénynek csu
pán hashajtó hatása van A H magy gykv előirata conect: 

Rp 
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[{a/ii carbonici p111 i 6 
Syrnpi .simpl 20. 
Aquae destill. 170 
Immille in /agenam adso
lul kalii ca1b .. dein adde: 
Acidi cil1ici in f'rnst. 540 

Lagenarn statlm optirne obtnra. Expediatur in vitro albo du
plicato Eme készitésmódnál kalium citricum és C02 keletkezik, 
mely utóbbi a g) ornor nyákhárlyáinak érzöképességét csök
kentve a hán) ást mérsékli s megszünteli l Satnratio 

1 50 1 80 1 

1001 120 1 

1501 200 Polio Riveri 
1 . gr. 1 

' gr. 
1 

gr gr 
1 1 1 1 

Kal carbonic 15 24 
1 

30 3 () 
------

Syr simp! 5 8 100 12 
-- ----

Aqua dest 42 5170 85 0 105 
---------

Acid citric 135[ 217, 27 324 

P otio sali na, hashajtó sós ital: 

Rp 
A1ca11i duplic. 
S alis S ei gn elli 
Nitri puri 
Aquae com. 

Mi,ce 
Pott-kór, csontszu, kiphosis 
Potus, ital = Potio l. o 

g1 20 
gt 25 
g1. 5 

gr. 650 

gr gr 
1 

45 60 
----

15 200 
-----

127 5 1700 __ , 
1051 511 

Poudre, ejtsd pudr, francziául finom pori jelent, nálunk 
pudernek mondják s közönségesen a hajporokat értik alatta 

Poudre cosmetique, hajpor, l Pulv. cosmelicus 
Poudre de Oower, a franczia gykvben a pulv Doweri 

neve; ez a következő összetételű: Hp. Kalii nitrid, kalii sulfu
rici aa 1, Extr opii aqnos. sicc.. Pulv rad ipecacuanhae aa 
0 25, Pulv liquiritiae rad. 2 M. f p in dos N° XX l Pulv 
Do\veri 

Poudre des Dames, l Pulv cosrneticus. 
Poudre de riz = Pulv oryzae 
Poudre nutrimentive ~· Nuhimentum L o 
Poudrette, emberi ürülék száritása által készitett trágya. 
Pound = Font l. orvosi mérték1endszer 

7' 
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Pounxa = Borax nativa. 
Pozsgásság = Bővérüség 
Pörk, eschara, a szövetek felületének elhalása a bőrön és 

nyákhártyákon részint önállóan, különböző fcké!)Ck, gennyes 
köteges bőrbajoknál, részint mesterségesen, a szöveteknek 
maró szerekkel való érintkezése folvtán 

Pörkölés, igen fontos chemiai művelet, melynek czélja az, 
hogy a tűz hevével a levegőnek szabad vagy korlátolt hozzájárn
lása mellett szervellen vagy szerves vegyületeket chemiailag 
megváltoztasson Pörkölik az érczeket azért, hogy nedvességü
ket, kén-, arsen, C02 tmtalmukat elveszítsék hogy ox:y dálód
jauak stb; a kávét, makkot pörkölik, hogy azokban bizonyos 
vegyületek képződjenek. !. Coffea tosta 

Pöscsap = Catheter 
Practicans artis pharmaciae = Giógyszerész gyakornok 
Practicus = gyakorlati, czélszerü. 
Praecipitatio = kicsapódás, 1 Csapadék 
Praecipitatus 3. = Lecsapott, csapadék alakjában előálli

tott anyag !. Csapadék. 
Praeparatio = kikészítés, rendesen valamely romlandó 

tárgynak oly módon való kezelése, hogy az romlás nélkül hosz
szabb ideig elálljon, így szólunk p o a bőrök praeparálásáról, 
gyűjtemények, microscopiai metszetek kikészitéséről. 

Praeparatum = készitmén:y. 
Praeputium = Fityma, 1 Himvessző 
Praescriptio = Előirnt, recept 
Praeservalin, husconserváló szer, melj 98°/„ Na Cl, 24G"/0 

KNOs, 3456°/0 borax és 322'/o borsav keverékéből áll 
Praeserválni = megóvni. 
Praeservativum, ált~lános neve mindama eszközöknek, me

lyek segélyével a fogamzás elkerülhető; il; enek a cotton, méh
ledők, szivacsok, cacaovajból készített lapított suppositoriaforma 
készitmények Praeservativnmolmak neveztetnek mindama sze
rek, melyek valamit valamitől megóvnak 

Prágai cse11pek = Tinctura universalis, néhol a Spir 
aron1aticus is, 

Prágai viz = Aqua antihysterica foetida 1 o 
Pravaz-fecskendő, 1 cm' tartalmu üvegfecskendő, melyre 

vékony, belül üres s lándzsaszerüen lemetszett tű csavarható. 
melyet a fölmar kolt bőr be szúrnak s rajta keresztül fecsken
dezik be az illető gyógyszert Nevét Pravaz lyoni sebésztől 
kapta, ki mint első használt ily eljárást 

Praxis = gyakorlat 
Praseodidym, ritka elem melyet először Dr. Auer Károly 

állitott elő a didvmből Schede mint elemet cmliti s P1 = 140 4-nek 
jelzi, mig sokaii elemi voltát kétségbe vonják Igen sok tulaj
donsága megegyezik a ce1 ium és lanthannal s azért sokan azok 
allotrop módosulatának tekintik Vegyületei zöld szinüek 
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Prazoid, a globnlarirmaK és a globularetinnek oldata, me
l; et 20 cseppenként naponta 3-szor adnak köszvényes és csú
zos bántalmalmál Az oldat 100 cseppje 0135 gr globularint 
és 0 153 globnlaretint tartalmaz 

Priestley József, hires augol természettudós és csökönyös 
hive a phlogiston elméletnek, pedig ő maga adott alkalmat 
nnnak megdöntésére az oxygénnek felfedezése áltaL 1733 Ill. 13 
született Fieldheadban. megh 1804 ll 6 Nordhumberlandbau 
Eleinte pap volt Birmighamhan majd Shelburn lord könyvtár
noka Vallási szabadelvüségeért a nép elől menekülni volt kény
telen 170i-ben Pennsylvániába Mint természettudós nagyon 
ügj es kísérletező volt, számos vegy ületen kivül ő állitotta elő 
először az oxygént a higanyoxi d hevítése által, azonkrvül a 
sósavgáz!, a CO,-t, az ammoniagázt stb Lavoisienel irodalmi 
vitát fol:y tatott a phlogiston elmélet körül s egész haláláig an
nak is maradt hive. 

Prieznitz borogatás, !. Aqna commnnis 
Prieznitz Vincze, nz ujabh hidegvizkma megalapitója 

1799-1851, 8'z!rák 1'ziléziáha"; közönséges !öldmivcs volt s_,. ~o.6"''· 
mint ilven figyelte meg a hidegviz hatását s egész rendszert 
alko!o!Í belőle 

Principalis = Főnök 
Principium = alap, lén; eg, elv 
Principium scytotlephicum = Arirlnm tannicum 
Prisma, átlátszó anyagból készült háromélü hasáb, mely -

nek főmetszete egvenszárn háromszöget mutat, az átfogólap, 
mely a törőszögge!' szemben van, be van feketi!ve. A prizma 
egyik befogólapjára eső fénysugár megtöretik úgy a belépésnél 
mint a kilépésnél s szétszoratik 1 Fény. Színszórás. A prizma 
szinszoró tulajdonságát Newton fedezte fel 

Próba = Kémlés. 1 Armlysis 
Próbakő, l.) diai kő, homokkő, arany és ezüstnemüek ér

tékét eme kővel olv módon határozzák meg, hogy a kérdéses 
tárgygyal a kövön ejtett karczolás mellé egy ismert össze!ételü 
ötvözetű tűvel is ~jtenek karczolásokat; a megfelelő kémszer 
behatásából következtetnek az illető arany vagy ezüstnemü 
finomságára, 

Probatum est = ki van tapasztalva; manualekban alkal
mazott jegyzet a jó készítmény előiratainak megjelölésére 

Problema, kérdés, megoldást váró dolog; problematicus = 
kérdéses, kétséges 

Procambium, a növény ama szövete, mels a kéreg és fa
réteg közt foglaltatik s kifelé háncsot, befelé faszövetet hoz létre. 

Processus, eredetileg nyulványt jelent, átvitt értelemben 
minden, aminek keresztülvitele hosszabb ideig tart, Chemiai 
procedura ~ chemiai átalakulás 

Proctos = végbélnyilás, procto összetételekben vég-
bélre vonatkozik 
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Producturn = te1 mék, eÍ'edmén}, chem~ n'iuveleteknél -
valamely eljárás szerint nyert anyag l Csapadék _ 

Prognosis, kórjóslat, az orvosnak valam:Iy _betegsegnek 
kimenetelére vonatkozó s a lüneleken alapnlo nezete, mely
nek nyilváni_tása u~y a betegre s ho>;zálarlozóira 1;é~ve n;eg
nyugtatás miatt, mmt az ül vos tekmtelsenek ernelesere nezve 
a bekövetkezés által igen fontos s sohasem szabad azt meg-
gondolatlanul nyilvánitani _ . _ . 

Propan, proPJ lhydrogen Ca Hs. a par~_f!msoro_zat lia1 mad1k 
tagja, a nyers petroleumban fordul elo, eloalhlhalo prop1lJod1d
nak zinkl{el való hevitése által Szintelen, alcoholban absor be
álodó gáz, alacsony hőnél megsür üsödík Megg) ujtva H2 0 és 
CO, képződése mellett elég 

Propargillsav, 1 Propyolsav 
Propedeutica = előkészitőleg oktató, bevezető . 
Prophylaxis = megóvás, óvó g) ógymód; proph) lact1cus = 

n1egóvó 
Propyl, egi vegyértékü alcoholg) ök két i;omerrel: 

(Cfü Cfü GHz)- (Cfü CH CHa) -
norma! propylg) ök; isopropylgyök . _ 

Propylalcohol, a fent nevezett gyökök (OH) vegyületei ket 
isomeriával : a) normalisoprop) lalcohol v aethylcarbm_ol: C!fs 
CH. CH. OH, mely 0 80 fajsul.iu kellemes szagu folyadek: _kep
ződik a czukorféle anyagok erjedése alkalmával s a p~lmka
olajnak is alkatrészét képezi_ (! Oleum vini); _mesl~r~eg~sen 
propyonsavanhydridnek natrmmamalgammal valo hev1t~se allal 
állitható elő· b) secundl\r v. isopropylalcohol (! o) drmethyl
carbinol: cifs CH. OH Cfh, 0 788 fajsnlyu színtelen folyadék, 
vizzel is keverhető, előálli!haló acetonnak és natrinmamalgam
nak összehozása által. Oxydalió ntján acetonná alakul 

Propylarnin, trimell1i'lamin l o . 
Propylen: Cs Ho, az olefin sorozatba tartozó vegyü!_et, szm

telen gáz, halogenekkel eg) esül, erős hütéssel sürilheto, meg
gyujtva elég. Előállitható propjljodidhól, ha azt KOH alcoho
los oldatával hevitjük 

Propyolsav pro1nrgilsav egi-alju telitetlen sav: C, H. 02, 
szintelen, eczets~agn, vízben, alcoholban oldódik, _lehűtve_ meg
merevedik Natriumamalgammal összehozva prop.onsavva lesz 

Propionsav, aelhylcarbonsav, 1. Acidnm propionicum 
Prostata = Díílmirigy, monytövi mirigy 
Prostituált = meggyalázott 
Prostitutio = a fajtalanság üzletszerü űzése erre való, 

rendőri s orvosi felügyelet alatt álló nőszemély ekkel 
Protagon = Lecitin, 1 o. 
Protarnln, a lazacz ondójában nucleinnel veg) ült széntar

talmu oldhatatlan bázis: Cm Hs2 No Q,_ Gummi kinézésü anyag 
Protargol, Eichellgrün dr. által eléíúllitot! molecnlaris ve

g1 ülete az ezüstnek a pro!einnel; igen finom sárga por, vízzel 

:J 
:_) 
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való előzetes megnedvcsités nlán 50"/0-os vizoldal is készithető 
belőle, leggrnrsabban azonban oly módon vihető olda!ba, . ha 
előbb mozsárban glycerinnel eldörzsöljük Az oldat barnas szmü 
s teljesen tiszta, alcaliák Ingok, kénegek, halogenek, savak, 
(HCI sem) nem változtatják meg. az esetleg tömény savak
kal nyert csapadék sem hasadási termék. hanem bomlatlan pr_o
targol. Ezüsttartalnu 8 3 '/0 Mivel a szöveteket nem 1zgat.1 a, 
igen jó eredménynyel lehet használni 0 25-1 0°/o-os oldatban 
főleg kankónál, a szemészetben az Ag NO, javallatai alapján : 

Rp 
P10ta1goli 
Glycerini 
Solut natr. clr/or 

05-20 
05-10 

(0 6'/0 200 0 
M. D S Napon!a :-l-szor befecskendezni Neisser tanár. a kankó 
bacleriurnainak fölfedezője eme szert ily alakban kiváló ered
ménvnvel használja Jó sikerrel alkalmazható melegkötés alak
jábat1 I{ör ömméregnél, zúzott sebeknél is 5%-os oldatban 

Protectin, kautsukoldaltal bekent selyernpapir, melylyel 
antisepticus műtéteknél a mütétet szenvedő hely körüli test-
1 észt fedik be 

Protein anyagok, az állati test legfontosabb alkotórészét 
képező vegyek, melyek még számos növény magjában js ~lő
fordrrlnak Tartalmaznak C, H, 0, N-en k1vül egyesek meg kent, 
phosphort és vasal is. Hevilve égett tollszagot hagynak. hátra s 
meggyuladó gázokat fejlesztenek Hoppe-Seyler a p_rotem anya' 
gokat tulajdo'nságuk szerint következőleg csoportos1totta: 

I Albuminatok 

Ide tartoznak: tojás-, savó-, tejfehérje, globulinok, nuclP,i_n
albuminok (casein), albnmozók és peplonok, megalvadt feher
nyék 1 Albuminatok 

ll Proteidok 

Hacmoglobin, mncin, hialogen, nucleoproteidok 

III. Albwninoidok 

Keratin, elasztin, nuclein, cerebrin, enzymek L o 
Proto ... összetételekben gyakori, a m .első valamely 

sül rendben. Régebbi nomenclaturákban az oly fémvegyületek-
né! melvek kétféle vegiértékü csoportot képeznek. a kevesebb 
vegiértéÍ{ü gyök vegyületeinek megjelölésére h~sználták P o 

Hg2 J, (1 v é .. Hg); Hg 1:i (2 v e Hg) 
protojodmetnm dcutojo_dnretnm _ 

Ily módon az oxydulvegyületeket is 1gy n~veztek, _ p .. o 
ferr oxalicum oxydulatnm = fenum protooxahcnrn; ferrurn 
sulfuric oxydulatu'm = protosnlfas ferri , . 

Protoacetas hydrargyri = :liercur1acelal 1 llydr acel1curn 



- 104 -

Protocatechusav, a caleclün (l o) bomlásterméke, ha azt 
KOH-dal olvasztjuk össze 

Protochloridum antimonii = Stihium chloratum l o 
Protochloridum hydrargyri = Hydrargyrum chloratum mite 
Protogen, oldható, meg nem alvadó fehérnyék csoportja, 

melyek a formaldehydnek a vérsmóra vagy tojásfehérére való 
hatásakor keletkeznek Sárga száraz por, 8 r vizben oldódik; 
mint tápláló szert csőre alakjában GO grammos adagban alkal
mazzák 

Protojoduretum hydrargyri = Hydrargyrum jodatum flav 
Protooxalis ferri = Ferrnm oxalicum oxydulatnm 
Protooxydatum ferf'i muriatici = Ferrum chloratum oxy-

dulatum 
Protopin : C20 llio NOo, az opium egyik alcaloidája, melyet 

Besse 1871-ben fedezett fel. Nehezen oldódó fehér jegeczes 
por, tömény fü SO,-ban sárga majd vörös szinnel oldódik, 
mely oldat kevés vaschloridtól · ibolyaszinü lesz. 

Protoplasma, plasma, sarcode, az állati és növényi szer. 
vezetnek ama résíe, mely él s melynek életmegszakadása 
okozza az egyed halálát is. Minden élő sejtben van proto-· 
plasma s ez folyó vagy kocsonyaállományu anyag, legnag; obb 
részt fehérnyéből áll A protoplasma képezi a szerves élet leg
alsó fokát, az amoebák, infusoriumok egyetlen plasmacsepből 
állanak, mely csepp táplálkozik, érez és mozog s szaporodik 
Az összetett szervezetek egy csepp ily protoplasmából épülnek 
fel oszlás utján Az ember is egyetlen sejtből keletkezik (!. Con
ceptio, pete) 1. Sejt 

Protosulphas feni = Ferr. suli oxydulatum., 
Protosulfas potassae = Kalium sulfmicurn Epily módon 

lehet a többi vegyületekből is ily elnevezésre alkalmasakat 
találni. 

Provisor, gondnok, gyógyszertárvezetéssel megbizott ok
leveles gyógyszerész 

Proust József Lajos. franczia gyógyszerész s jeles chemicus, 
szül. 1755-ben Angersben, megh 1826 A chemia tanára volt 
Madridban, visszavonulva a tudománynak élt Dalton előtt rá
jött ama törvényre, hogy az elemek egymással bizonyos állan
dó sulyarányok szerint képeznek vegyületeket Proust fedezte fel 
a szöllőczukrot 

Prunella = égető (prnua =parázs), innen sal prunellae = 
égetős só; eme elnevezés: sal prunellae (kal. nitr fusum) szár
maztatható onnan is, hogy a salétromot előbb olvadás végett 
parázsra tették, hogy kiönthető legyen 

Prunus, fajneve a cseresnye, meggy, kökény, szilva, lauro
cerasus, stb fáknak a rózsafélék családjában. 

Prurigo de Habra, erős viszketéssel járó bőrbántalom, mely 
már a gyermekkorban főleg a végtagok fcszitő izmain, a hason 
és háton is fellépnek eleinte csak kitappintható, majd kiütődő 
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vörös göböcskék alakjában, mel5ekből fehér nedv folyik ki s 
sárga pörkké szárad. Eme betegség lényegét csupán a gö
böcskék képezik, a többi járulékos tünetek a felvakarás követ
kezményei A viszketés nappal szünetel, de ágybafekvéskor tel
jes erővel lép lel s annyira megkinozza a beteget, hogy azon 
az álmatlanság s folytonos inger folytán aggasztó sorvadási tü
netek lépnek fel s kellő kezelés hijján el is pusztulhat az. 
A betegség lényegéről semmi biztosat nem tudunk, legtöbb
nyire vérszegény, görvélyes anyák gyermekei szenvednek benne 
Gyógykezelésénél legnagyobb szerepet játszik a 25-27°fo-os 
fürdő, mely a bőr érzőidegeire megnyugtatólag hat s már ez
által a kinzó viszketést enyhiti. A béírt vaselinnel, vizes gly
cerirmel, resorcin, vagy Vleminkx oldattal kenhetjük be Belső
leg jó hatást tapasztaltak az izzasztók, pilocarpin után, nem
különben a jód adagolása is jó sikerre vezethet, mivel a 
bántalom rendesen görvélyes gyermekeken lép fel 

Pruritus, a bőr érzőidegeinek neurósisa, melynek egyedüli 
tünete a nagyfoku viszketés, anélkül, hogy a bőrön a vakarás 
által okozott elváltozásokon egyebet Jáini lehetne, de a folyto-· 
nos vakarás által a bőr lobossá válhatik s ez complicálhatja a 
bajt; ilyenkor a viszkető bőr duzzadt, vörös, megnyomva fehér 
de a megnyomott részt azonnal elboritja a hamar odaáramló 
vér Leggyakrabban a szeméremajkakon lép fel s a szőrtüszők 
gyuladása által complicálódhatik a folytonos vakarás folytán 
Kezelése tüneti, mivel a prurilns nem önálló betegség, hanem 
idegbántalom kifolyása Cocain oldattal a viszketést enyhithetni 
Jó szolgálatot tehet a chlormész-oldatos borogató mint összc
huzó szer, kiváló hatása van a sublimátoldatnak 1-2°/00-os 
oldatban 

Pserho1ter-acusticon, fülcsepp, mely glycerinnek 1
/ 5 rész 

kátránynyal s pár csepp cajeputolajjal való keverékéből áll 
Pserhoffer- pilula, 1 Pilulae Pser hofferi 
Pseudo .. összetételekben használt, ilyenkor azt Jelenti : 

ál1 hamis, ne1n igazi 
Pseudoaconitin, acraconitin = Aconitinum anglicum 
Pseudoephedrinum aromaticus veg1 ülct az ephedrafajokból, 

melyben a H. C N = (J állásban van: Mydriaticum, mely ha-
CHa lása fenti helyzetéből van; az ily ve-
HN "... gyek a dllatalornak körzeti izgalmát 

H - C- OH CH Co Ho okozzák, nem mint az atropin, mely-
H, C / nek mydriaticus hatása a sphincter-
tonus lazulásán alapszik 

Pseudomorphismus = Álalakuság 
Psilotrum, Jacobsen dr. depilatortuma: Rp .. Colophonii 8 0, 

Res Benzoes, Cerae flavae aa 10, Empl plumbi 30, Res elemi 
40 Solve el misce. 

Psoriasis Pikkelvsömör l o 
Psorodes = Rühes' 
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Psyc_he = Lélek, szellem; pss cho . 
psychologia = lélektan; ps) chopathia ~ 
betegség; psy chosis = elmebántalom 

Psyctica remedia = Hűsilő szerek 

lélekr ~ vonatkozó; 
elmebánlalom, lelki-

• , . Psyllium,. p1'._lic~rinm, bolhafíímag, a plantaginaceák csa
ladJaba. ta;tozo fu ereit, fekete-barna fémes magvai, melyek 
sok nyalkat tartalmaznak, ezér l a magvak főzetét lobos I:ián
talmaknál italnl használják mint be\onószert 

Pt = Platina. 
• Ptern_carp~s, (szárnyas termesü), vitorlásvirágnak közé tar

t?zo c;serJek .mn;t~g) 18 fajjal ~ tropicns éghajlat alatt; leve
lnk vi:rta~oz~, VIragnk fürtöt kepez, termésük lapos, fel nem 
repedo za_sz_Ios tok. A P; draco .• p.. santalinns fájából bemet
szes_kor varos, beszarado foliadekot nyerhetni, l Sangnis dra
corns. A p. marsnpinm a !dno gnmmit, a p santalinns a vö
rös santalfát s a santalin n~vü festanyagot szolgáltatja 1. 0 

Pteroma, pteron = szarny. 
Ptisana, tisane, Hippocrates által használt gvógvszeralak 

mely nem más, mint nagyobb mennyiségben clfogya;ztat1dó fő: 
zet vagy forrázat, 1. Decoctnm 

• Ptomainok, a hnllákban s állati szervekben rothadás alkal
ma\al keletkező. rendkivül n;érges, alcaloidszerü vegyületek, 
me!sek a mnscarmhoz hasonlo szerkezellel birnak s trimelhyl
an1u1 vegyeknek tck1nthctők. I. Hullan1éreg, 'foxinok 

Ptyalagoga remedia sialagoga, salivanlia. nválelválaszló 
szerek, melyek a nyálmirigyek izgatása által bő Íll'álelválasz
!ást okoznak. Ilyenek a fűszerek, hete!, jaborandi li'igany, kal 
Jodatnm 

_Pty~lin, az. er:zyn;ek _soráha tar_toz~ erje~zlő anvag, mely 
a nyal foalkatreszet. kepe~! s_ az emesztesre lm nagy befolyás
sal l o. _AI~almazzak a pepsmncl egiütt 0 5--2 0 gr adagban 
dyspepsranal 

Ptyalismus = Nyálfolyás .. 1. o 
P_ubes = szőr; pubertas = szőrösség, átvitt értelemben 

a nemi szervek kifojlődötlsége ifjnkor · pnbescens _ szőrós, 
serdülő ' 

Pudenda szeméremtest 
P~der, a pondre (l. o) magyaros kiejtése -" hajpm l Pnlv 

cosmehcus 
Pue~pera = gyermekágyas nő, puerperinm = szülés L 

Gyerrnekagy. 
Pugil_lum, ~iagyarnl >bng) _elláris«, boriték alaim portárcza, 

mely ~leve_t ~ ~o;rra~ak pugrllans nevü ökölnyi nagyságn (innen 
neve 1s) krs uotablacska1tól vette, melveket tárczaalakuan ösz-
szefüzve magukkal hordoztak -

Puhitó szerek, lágvitó szerek = Emollienlia 
. Pulegium, pn!nokfíí vadn:ent~1a, csomborlíí, mentha pule-

grum L A menthahoz hasonlo, b-30 cm magas, igen clá·· 

- 107 -

gazó fű, mel) nek levelei aprók rövid nyélczések egészszélüek, 
apró piros virágai a nagy murvákhan ülve tömött pőrgetőt ké
peznek C10 H" 0, összetélelü illó„olajlnrtalmánál fogva mint 
fűszert használják majoránával 

Pulicaria = 1. Ps.i llium 
Pulmo = Tüdő l o, 
Pulmonar'ia off. lüdőfíí, dongóvirág, emberképü fű, az 

érdeslevelüek c,saládjába tartozó löblmyári fű, mintegy 17 faj
jal Európa és Azsia hegyein Tőlevelei nagy ok, meddők s tüdő
alaknak s ezoknál fogva használták a régiek különböző tüdő

bántalmaknáL Levelei és gyökere mint a species peclorales 
alkalr észe volt hivatalos, 

Pulpa, az állati és növényi szer vezet lágy részei; gyógy·· 
szer észi értelemben a gyümölcsökből befőzés nlján előállitott 

pépúllományn praeparatnm, magyarul: iz A pulpák a gyü
mölcsbélből oly m 5do11 állíttatnak elő, hogy azokat vizzel főzik 
mig az csak old belőle; a ritkás. szilfo átnyomkodott pépet 
kellő consistentiára hesűrilik s 1 r czukorport adnak hozzá 

Pulpa prunorum, szilva-iz; a magy II, gykv szerint: 

Rp 
Fnzct pnzni siccat /auat 2000 
Coque mm 
Aquae commIInis qiz. s 

conlinue agitatione ad emollilionem nsque. A nyert pépet szi
tán kell átdörzsölni s gyenge tüznél félsürü extractnm:íllom:í
nynvá sűriteni s 3 sul) részhez 1 sulyrész czukor port kell 
keverni 

Épily módon készilhetni a különböző gyümölcsökből is 
pulpákal A szilvák hnsos, sárga szinü közép<ő fala 24-250, o 
czukrot, 2°/0 dextrint, 0 5-0 ()1J1n hang,) asavat 1 0 2 1

/ 0 alhun1int, 
1 lo,'o cellnloset, 71 '/0 vizel s különböző sókat alkotó [( Na, Ca. 
Mg és Fe vegyeket tartalmaz. Belsőleg mint vivőszert alkal
mazzák nyalalokba En) he hashajtó 

Pulpa tamarindorum tamarinda-iz, a magvar II gykv 
szerint : 

Rp 
Pulpa e lamar u enal 500 
Infunde cum : 
Aquae dest. feruid 800 

A mcglág\ nlásig pállitott tömeget szitán üttörve. vízfürdőn 
porczellán edényben félsürü extractnm állománi uv:í süriljük s 
három snlyrészhez 1 rész czukmport keverünk. l Tamai indus 
Savtartalm:ínál fogva hűsitőleg hat, nagyobb, 25 -50 grammos 
adagja könnyü székelést okoz s mint ilyet adjuvans és cmri
gens szer gyanánt más hashajtószerekhez rendelik. i,;y senna
forr ázalhoz, kösépsókhoz 
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Pulsatilla = Anemone 1íra:en>is l o • 
Pulsatilla camphor = Anemonin l o 
Pulticula = Cataplasma. 
Pulveratio = Porilás 
Pulvinarium, pnlvinulus gyóg} fíípárna, lectisternium„ illa-· 

los növéuyrészekkel megtöltött párnácskák, melyeket mclegitve 
szárazon vagy megnedvesítve a fájós testrészre helyeznek 

Pulvis, por, poudre; pornak nevezzük ama gyóg) szerala
kokat, melyek tekintet nélkül az anyagra vagy a használat 
módjára, poralakban jutnak a ilcteghez Valamely anyagnak 
paritása annak n1ine111üsége szerint történhetik zúzás (növén)i 
részek), törés (ásványok, sók), eldörzsölés (camphor. castoreum, 
sók) s az igy nyert pornak átszitálása által A poritásra hasz-· 
nált edény az anyag chemiai tulajdonságaihoz képest lehet fa-, 
serpentin-, n1árvány-, porczellán-, vas- vagy rézn1ozsár; ezen
kívül finom porokat lehet előállítani iszapolás, lecsapás által, 
vagy ha forrón telített sóoldatot kihülésig keverünk, vagy ha 
jegeczeket levegéín elmállani hagyunk, ez utóbbi módon ké
szült por neve: difapsus (natr sulf natr carbon sal thenn 
Carolinarnm _gilaps.) A porok eme legutolsó qualitása az ex
peditiónál figyelembe veendő, mivel a dilapsus porok vizvesz
teségök fol} tán sokszor mégegyszer oly erősen hatnak, mint u 
annyi frissen poritott jegeczes só. 

A poralaku g) ógy szerek lehelnek eg) szer üek ha csak egy 
s összetettek ha több anyag porának kevei ékéből állanak; e 
kettő azután kerülhet a beteghez osztatlanul vagy bizonyos 
számu adagokra osztva s capsutába öntve i az előbbieket sca
tulákban expediálják s azok külsőleg behintésre, vagy bclséíleg 
késhegyenként bevéve használtatnak 

Az összetett poroknál is megkülönböztetünk hasist, vivő-· 
szert, adjuvanst, vivőszerül a sacchar alb. pulv liquir stb 
szolgát Az összetett porokat m1yagnknak 10 -szeresen megfe
lelií mozsárban keverjük ö.ssze oly módon, hogy kis mennyi
ségü hasist a már előre lemért viviíszer egy kis részével jól 
eldörzsőljük s azután együtt az egészet 10-20-30 perczig 
keverjük a kézcsukló s nem az egész kar mozgatása állal Ne
hezen keverendő anyagnál (mor ph és natr Sali e) l bism snb
nitric) a hásist előbb kevés cznkorporral keverjük el Külön-
bözií fajsulyu poroknál a könnyebbeket mindig utoljára adjuk 
a keverékbe A kemény jegeczeket előbb ütögetve szétzúzznk 
s a tömeget a marokrafogott pistillummal erős nyomással szét
morzsoljuk. Az elfolyósodó incompatabilis szereket s a könnyen 
tapadókat igeny en1he nvomással, a pistillurn egyszcrü ráeresz
tése által keverjük össze. a gyantákat, szivós anyagokat dara
b?s \Zukorral dörzsöljük el s azután keverjük bele az exci
ptensoe 

A por egyenletes, ha kanállal elsimítva szemmel kivehető 
részeket nem· tartalmaz. 

1 
' 

' 
1 K'.\·1 

'l\10' 

- J 
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A mozsarak megválasztásánál figyelnünk kell arra, hogy 
azok feneke tökéletes hajlásu legyen; ne legsen közepén hir
teleni méh edés, sem domborn kiemelkedés. a keverő feje pe
dig széles ·lapos s ne gömbalaku legjen, a lapos keverővel több 
ar11 agot lehet a mozsár falához dörzsölni. A mozsár belső fe
lülete s a pistillum feje ne legj et1 sikos mázzal bevonva, mivel 
azon a porok elsiklanak A mérges és szagos anyagok részér e 
jelzékkel ellátott mozsarak szolgáljanak 

Az osztandó porokat a balkézbe fogott mozsár ból a pis
lillummal való ütögetés segélyével egy pergamet k~rtyára önt
jük s az előre sorbarakott kártyákra szétosztjuk (Ambár szak
munkákban hagyományos szokásból mindig a porok szétmérése 
s nem osztása van fölernlitve). A szétosztást csak 15 porig sza
bad eszközölni, többfele osztandó porokat szét kell mérni 10-10 
adagra osztandó csomókra 2 grammot meghaladó adagoknál 
mindig mérleget s nem szemmértéket kell használni 

Porok dividálására már különbÖLŐ eszközök állanak r en
delkezi.'sre, ilj enck p o a Lassu-félc dividáló gép, mely azon
ban complicált \Oltánál fogva receptnrára nem alkalmas s ez 
idő szer int sehol sem használják, megernlitendő a kézi eladási 
czikkek szétosztására használt óllóskanál, mely!) el a port ki
rnetitik s egy rugós fémrnddal a fölösleget lesöprik a kanálról; 

. legczélszerübb poroszló a Csajka Jenő di1 idáló válnja, mely 
' egv V alakn nikel váluból áll, mel.i be az cg) ik oldalon egy

mástól eg) forma távol álló s tengel1 en forgó válaszfalak for
dithatók be. Dividális előtt a váluból a válaszfalakat felnyitjuk 
s beleöntjük az elosztandó pormennyiséget s egyenletesen le
sirnitjuk, majd a válaszfalakat reáhajtjuk miáltal a por a tet
szés szerinti adagra osztatik Az egyes adagok a válaszfalak 
ea1 enkénli kiemelése által capsulába önthetők 

b Pulvis aerophorus, pezsgőpor pharm Hung II Rp Pulv 
natr. hydrocarb gr 2. Dctnr in cartha coernlea Rp. Pnlv 
acidi tarlarici gr 15 Detnr in charta alba Ha a botkősavat 
czukros vizbcn oldjuk s ho?Záadjuk a soda bicarbonát, C02 
szabadul fel s kellemes hűsitő italt kapunk 

Pulvis aerophorus anglicanus = Seidlitz"por 
Pulvis aerophorus Seidlitzensis scu anglicanus, pharm 

Hung II 

H.p. 
P11/v. fwlii nall io- lm l. 10 
Pulv nat1ii. hydrncaib ) 

Mi:i:la dentw in chwla coewlea 
Pulu. acidi torlw ici 3 
De/111 in charta alba 

A Mohl-féle Seidlitz-por capsulái eme intézkedéssel fordi
tottak. pedig a borkősav a kék capsnlát megfehériti 

A seidlitzport mint hashajtót a kal natr tartaricum javai-
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latai alapján alkalmazzák s vagy kettős pohárbpl iszszák meg 
azt, vagy a sókeverék szirupos oldatához adják a savat s a 
pezsgő folyadékot megiszszák A két csomagot külön-külön 
meginni veszélyes, mivel a gyomorban fejlődő sok C02 hélrepe
dést is okozhat 

Pulvis Algarothi = Anlimonox1 chlorid; l Algaroth-por 
Pulvis alterans Plumeri pharm austr \' 

Rp 
Pu/v. hyd1 chlor mitil 
Stibii rnlfur. awanl aa parte' 

Trituando misce Extcmpore pmctm. \fint izzasztó s köptető 
szert használják. !. Stibium snlf aurantiatum 

Pulvis antihectio-scrophulosus, p nucum moschat compos 
ph austr \' 

Rp. 
Pulv bacc. lawi fost 

» nuc 1110.')/zat aa 
1, córnu cerui ust. 

10 
fú 

Misce .. Görv.élyes egyéneknek adták mint az anyagforgalmat 
előmozdit6 . szert 

Pulvis ararobae = Chn·sarobin 
Pulvis ammaticus. pulv' cinnamomi composi!ns, az angol 

gykv a lobos hashajtók közé kever te ti a fájdalmak eny hitését e, 
áll egyenlő sulyrész pulv cinnam zeylanic sem cardamomi és 
gyömbér porából. 

Pulvis arsenicalis Helmundi, pulvis Cosmi, pharm austr \' 
Rp 

Pulu .cin11abaris f'act 215 
ossiunz ust 
sang. draco11 aa 0 30 
anenici albi 0 72 

Nlisce. extcmpor e„ Maró szer 
Pulvis aspersorius = hintőpor 

Rp 
Lycopodii 
Lap baptisl 

p 3 
p 1 

Misce 
Használtatnak ki pállott sebekre; 
szerből állithatók össze 

Rp 
Amyli 
Lap. baptist aa 
Zinci oxydati 

ilyfajla compositiók 

2ii 
5 

bármely 

Pulvis bonducellae comp„ Indiai gykv; a hoducellamag
vak s a fekete bors porának ke\erékc, vMtóiáz ellen haszn,ílják 

Pulvis eartlmsianorum = S!ibium sulfuralum rubrum; e 
nevet onnan kapta, hogy föleg a szerzetesek használták min
dennemü betegség ellen l. Antimonium 

Pulvis catechu compositus pharm anglic: 

1 
1 

1 
1 

1 

Rp 
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Catechu pallidi 
Kino pulv. 

gr. 4 

Ratanhae rad pulu aa 1 
M f p. No X. Idült hasmenés és vérhas esetében 1-;-2 por~ 0 , 

Pulvis cibarius, emésztő por : Na ti v kal: b1ca1 bomcull~ 0;) o 
pepsinnel keverve. Evés ntán 1 késhegyny1t keU bevenm 

Pulvis cinnamomi comp„ = Pulv aromal1cus 

Rp 

Rp 

Pulvis cosmeticus, Poude1 ek 

Plumb cw bon 15 0 
Lap. baptistae 
Amy!i pu!u. 
Alwn p!umos aa 40 0 
O!ei nero!i 

> msw i aa gull. JII 
Misce 

• 

Pulu iieos 
Talci venel 
Amyli pu!v. 
Trae moschi 
Olei ci/1 i 

200 
300 
500 
50 

" bergamot„ aa \' 

Rp 

Rp. 

Plumb cwbon 
Magn cwbon aa 100 
A /u min plu mos 
Amyli pulvc aa 200 
Olei gera11ii q11, s 

11/i'lce. 

Amyli oryzae 75 0 
Sapon oleac a!b. 20 0 
Borncis veneti 5 
O!ei naphae gutl. V 

Misce 

JJface 
1 

. • 
Hasonló módon készithetők ponderek bism. sn .'1;1tn?um

mal, zincum oxydatummal Ró_zsaszin poud~rekhez lnlonkent : 
gr ca1mi11 keverendő, szép szmt ad az eosm alcoholos oldata 
is Crém szin ponderek sárga anilinnel, pnh. catechnval, lyco
podinmmal állithatók elő. A poudereket minden esetben finom 
szitán kell megszitálni . . . . 

Pulvis Cosmi = Pulv1s arsemcahs Hellmundt 1. o 
Pulvis cretae aromaticus pharm anghc et galhc 

Rp. 
Ca!cii cmb puri pu!v 12 
Pulv. cinnamomi 

'' nIIc. mosclzaf 
'' croci siccati aa 3 
,, cariophy//01 
11 ca1da1no1ni aa 1 

.lI f p div in das. N' XXIV 
Ha fenti keverékhez O 24- 048 gr opinmot is adunk, az az 

angol gykv. Pulv cretae aroi;nat: cu.m: ?nio ;1evü porának fog 
megfelelni. Cholerás hasmenesnel, k1valo hatasu 

Pulvis dentlfricus albus, feher fogpor : 



Rp 

Rp. 
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Rp 
Pulv iieos 
Mangn hydrooxyd aa g. 50 
Calcii carbonici gr. 400 
Olei menth. pip gutt XXV 

P11lv ireos 

Misce 
Rp 

Cremo1 lm taii aa 100 
Pulv oss saepiae 200 
Calcii carb .. pr 4 00 
Olei melh pip g L 

(Salicylos) 
Acidi salicyl 
Pulu crelae 

" magn carb 
!J ,sapon ven 

Carmini 
Olei ment!zae 

' rosar. gall. 
Pulvis dentifricus 

Rp. 

20 
40 0 
30 
5 () 
02 
v 
l 

Rp 

americanus: 

Pulu 1ala11lziae 

' 
oss. sepiae 
crcmor tart 
ireos flo1 

(Heyder) 
Pulu oss sepiae 200 
Pulu iTeos 
Magn ca1 boíi aa 25 
01 met!z pip g Xx V 

(Laukota) 
Pulv o.ss. wep 
„ conclwr. aa 40 

Magn cmb 10 
Pulv. ireos 40 

(}() 

100 
20 

Misce 

.sacclzm i albi aa 
Misce. 

5 

Pulvis dentifricus .Carabelli: 
Rp 

Pulv calcii cmbon 
)) o'>g sepiae aa 
)) cinna1no1ni 
,, ireos flo1. 
,, cm b. tii. aa 

Vanilini 
Misce .. 

Pulvis dentitricus cinereus, szürke 
Rp.. Pulv cinnamomi 

> ir eo.s flor: aa 
carbon tii 

Spir 

ossium sep 
cmiophy/101 
be1gamot 

Colognienús 
Mise e 

100 

25 
010 

fogpor .: 

20 
15 

240 
15 
30 

100 

j 

l 
i 

l 

' 
1 

l 
l 
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Pulvis dentifricus decolorans, színtelenítő, fehérítő logpor: 
Rp 

Calcii hypoclzl sicci 
Pulv cora/lii mbri 

Misce 
Pulvis dentifricus flavus: 

Rp 
Pulv. iiid flo1: 

~ cremor tari 
» sacc!zaú lact 
" clziuae f'usc 

1 
40 

30 
40 
15 

» ci'nnam aa 5 
Olei mentlzae pip gutt Vl 
,, amygd amar:. aelh q. IV 
,, rosarwn gutt 11 

Mise e 
Pulvis dentifr'icus Hufelandi : 

Rp 
Pulv .. santali rubri 

" chinae·· fl11c 
)'; alumin. c1udi 

O/ei carioplzyl/01 

40 
10 

5 

,, beigamot. aa gall X. 
Misce 

Pulvis dentifricus indicus : 
Rp 

Cort. clzinae flav pulv 
Pulu ireos flor. 

)) cancrorurn 
' dentif1:. rubri aa 20 

Camplwrae pulu 10 
Olei mentlzae pip. grill X 

Misce 
Pulvis dentifricus niger: 

Rp 
Pulv carbon tii 

,, chinae f'usc 
)) saluiae 

Ol cariopl1y/101 gall 
Misce 

Pulvis dentifricus Parisiensis : 
Rp Ciemo1is tartari 

Coccionellae 
Aluminis usti 

» cmdi aa 
Laccae flor ent 

Misce 
Kazay, Gyógysz„ lerlcon IV. 

100 
25 
50 
xx 

200 
8 

15 
30 

8 
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Pulvis dentifr icus Richter: 
Rp 

Pulu c1em tml 
, sang. drnc. 
)) alu1n c1 ud 
» coccionel, 
, cariophyllor 

Mise e 
Pulv„ dentifr icus r oseosus: 

Rp. 
Sapon venei. pu/u 
Magnes. carbon aa 
Pulv i1 eos f/01 
(;ar111ini 
O/ei menthae gull 

Mise e 
Pulvis dentifricus ruber: 

. Rp 
Pulv c1 elae prnecip. 

, kalii hydrotm 1 
» alun1. usti aa 

Ca1mini 111b1 i 
O/ei cariophylli 
Spir. Colognicns 

Misce 
Pulvis dentifricus Vergani : 

Rp. 
Coccionellae pu lu 
Pulu. dentif/ rub. 

, • sacclw1 i lact. 

'ZUO 
70 
50 
10 
05 

75 0 
25 0 
050 

50 

500 

800 
10 0 
1 0 

q11 ' 

Olei menth pip. gutt. 

30 
100 
311 () 

x 
Misce. 

Pulvis dentifricus viridis: 
Rp. 

Pulv pani llsli 
salviae 

» natrii chlornti aa 40 
, 1iuc. mosclwt 
, cariophyllo1 aa 

Misce. 
Pulvis dentitricus Zsigmondy Dr. - is: 

Rp 
Pu l 11. ossillm sepiae 

ii sa1Jon 1nedic 
Magnes cmbon aa 
Olei menthae pip g11tt 

Misce 

5 

80 

10 
VI 
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Pulvis del Condessa = Pulvis corticis chinae. 
Pulvis diachylon comp. = Diachi lonpor. 1 o 
Pulvis di Bachia = Chrysarobin 
Pulvis digestivus, emésztőpor, az ily fajta porok enyhe 

hashajtók s natr .. bicarbonicum keverékéből állanak; ilyen 
p. o a Gölispor 1 o 

Pulvis Doveri, pulv. landani cnm ipecacuanha, pulv ipeca
cuanhae compositus, pul. alexiterius, diapnoicus, anodynus, su
dorificus stb a magy II. gikv. szerint: 

Rp 
P11lu ipecacuanhae 

,, opii aa gr . .5 0 
,, sacchm i albi gr 4 0 
Misce di11ti11s ierendo. 

Mint köptetőszert alkalmazzák 010 gr-os adagban 1 Ipe
cacuanha Legnagyobb adagja pro dosi 1, pro die 4 gramm. 1 
még Poudre de Dowr e. 

A mi gykvünk előiralával megegyezik az osztrák, német, 
helvét g_ykvek előirata, a brit és amerikai készitmény aránya: 
fü 504 = 8, opium. pulv ipecac. aa 1; a franczia készítményt 
1 Poudte de Dowre alatt 

Pulvis elaterii compositus phar m anglic : 
Rp . 

Elaterii albi 
Sacchar lactis 

Misce 

1 
9 

0 30 grammjával rendelik 1 Elater ium 
Pulvis equorum, lovaknak való por köhögés és étvágyta

lanság eseteiben. 
Rp 

Antim cwdi 
Sulf mblim aa 200 
Pulv. Enulae 300 

» cala1ni 
, gentianae 
, foeni graec. aa 100 

Misce 

Rp 
(Nátha ellen) 

Salis Gla11beri 
F/01 s11lf111 is 
Antimonii 
Pulv aco1i 

200 
100 

Pulu j1111ip 6 
Pulv. gentian aa 50 

J11isce. 
még Kor neuburgi-por 

Pulvis fumalis Engel: Rp. l\I-prhae Olibani aa 5 p Ma
sliches .. Succini, Sacchari aa 1 p Bali armenae 12 .. Durva por 
legyen; parázsra hintve illatos vastag füstöt ad. 

Pulvis fumalis nobilis, finom füstölő por, inkább species: 
az ·asztr V gykv szerinti előirat: Rp. Rad. ireos flor. Cort 
cassiae, Styrax in granis aa 30 Benzoes 15. Cort Casca1illae, 
Cariophyllornm Lavendulae flor Calendulae flor aa, 10. Flor 
rosae gallic. 20 Conscinde in pulverem grossum, et per cri· 

8* 
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brum trajectum inora cum Spiritus Cologniensis 2 5 Oplime 
comn1ixtum serva 

A rad ireos s flor calendulae-t megszokták festeni sárga-·, 
kék-, piros-, zöldszinüre a mcglelel6 anilinek alcoholos oldatá
val; festésre hasz:iálható még az indigo-, cmcuma-, coccionella 
tinctma is. Mid6n már az összes kellékek jól megszáradrak. 
kell az illó olajat vagy szagositót hozzákeverni 

Pulvis fumalis ordinarius seu ar tlniticus, nem ann \ ira sza
gositásr a mint inkább orbánczos testrészek megfüstöléslre hasz
nált keverék; az osztr Y gykv szerint: Rp, Olibani 500 
Succini rubri Mastiches. Sandaracae aa 200, Stuacis calamit. 
Benzoes aa 100 Flor la1andul, -- cvani, ·- calendulae aa 50 
Flor peoniae, - rosarnm aa 100 Misce fial pulvis grossus. 

Pulvis fumalis de Serail: Rp Fim Rosar 200. Carioph) 1-
lor.. Cort. cinnamomi, Gummi ladaui, Bals. tolutani aa 80 Res 
styracis, - benzoes aa 120 Moschi pmi 15 Olei cariophyllor. 
gutt 100 - lavendul. gutt 50. -- Rosar gutt 25. Misce fial 
pulvis grossus. 

Pulvis Goa, pulv ararobae. acid chrysophanic. crudum, 
polvo di Bachia, az andira araroba 20 meter magas délameri
kai fának léveleiben, törzsében és g)ökeréhen leve) sárgaszinü 
ag) aghoz hasonló por, mely 84°/o cbri sarobinból (1 o) '7 '„ 
vízben oldódó gl)COsidból s 8-0°/0 gyanláhól áll Eme port 
Braziliából Bachián át vitték a kereskedésbe. kés6bh a keres
kedelem gócza Goába ment át Keletindia egyik városába, hon
nan nevét is nyerte. Hogy a Goa-por a lichen orcellától szár
mazna, tévedés, mely onnan ered, hagi a goa-por egyrészét 
Bachiából nem közvetlenül hanem Mozambiquen át vitték 
Goába. l Chrysarohin, Acid chry sophanicum, 

Pulvis gummosus, species diatragacanthae frigidae; pharm 
Hung. H (Mézga-por,) 

Rp .. 
Pulu amyli 

" liquir. rnd aa 50 

" gum mi m ab 

' sacchm i alb aa 100 

Misce Légutak nyákhártyáinak hurutjál vizehomís állal emhit
heti s mint bevonó szer megvédi azokat a le1 eg6 behalüsától 
Nagy mennyiségben bevéve a hmutot csak fokozza 

Pulvis infantum, 1 Nntrimentnm 
Pulvis insecticidus persicus, perzsiai ro1arpor, a composi

ták közé tartozó p)Iethrum fajok (p roseum p carncum, Kau
kasns vidékein) virágának pora; világos-barna, átható szagu s 
tüszszenésre ingerl6 por, mel) között himszerncsék és a virág
részek törmelékei Iathatók Ammoniával sárgazöld, Fe2 Clo-dal 
barnás-zöld lesz. Jól záró edén.)hen tarlassék Alkatrészét egy 
a trimethylaminhoz hasonló s savval lekötött vegyület képezi 

1 
1 

-;·_J 

:j 
1 

l 
1 

1 

1 

1 

.1 
1 
1 

1 
1 

1 
' 

..•. -.• _.· •. · .. li .. . 
'] 
.1 
1 

. .1 
i! 
l 

.• :1 

'l 
·.' .. 'J I~, 
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azonkívül persicinnck nevezett glycosidnemü anyag, gyan!asav 
s keserü ~yanta van benne. A rovarokra hóditólag, mé1gezóleg 
hat! ezen~1vül a tüskés himporszemcsék és gyantamirigyek azok 
izei közé Jntva az állatkák mozgását is gátolják Vizes forrázata 
csőre alakjában elöli a fonálférgeket, ascaris lumbricoidest. 1: 10 
arám ban tinctura is készithet6 belőle 

·A dalmat_iai rovar por gyengébb s a p cinerariae !olinm 
Ti p. par thenmm, anthemis cotula virágaiból készül. Kitün6 
rovarö16 port képez a következ6 keverék: Rp Frond. sabinae, 
Hb. cicntae. pulv. pediculor. aa 60. Bulb, colchici, Flor cha
rnomill Rad hellebori nigri aa iü. Hb. ahsinthi, - abrotani 
aa 80. Misce fiat pulvis 

Pulvis ipecacuanhae comp. seu cum opio. !. Pulvis Dower i 
Pulvis iridis odoratus praetiosus, sachets d'lris, illatos pár-· 

nácskába való keverék 

Rp 
Pulv iI idis g1 3000 
Extrait de Violelte g1 5 

. ,, de Patsclw11/i gr. 1 
M1sce. 30--50 grammonként kis zacskókba mérend6 szét 

, Pulvis jalapae compositus, pulvis pnrgans, epe por, epe
szelpor, az angol gykv szerint: 

Rp. 
Rad jalapae pulu 0 20. 
CJ emo1 tar tari O 36. 
Pu/v zingiberis O 04 

illisce d. 1 d N° X 3 óránként 2 port bevenni mint hashaj 
tót MiEúlunk eme elnevezés alatt a következ6 kevei éket ismerik: 

Rp 

Rp 

Pulu t11b. jalapae 50 
Kal wlfuric. pulu 100 
Olei foeniculi gutt XX 

1lfüce. D S Ké.sliegygyel 

Pulv tuh. Jalapae 
f'ol sennae 

" wcani duplicat aa 50 
Misce 

Pulvis kino compositus, brit gykv. 
Rp 

Pulu. l<ino pw t.. 20 
' opii " 1 Misce 

Idült hasmenés és gyomorégés ellen. 
Pulvis laudani cum ipecac. = Pulvis Doweri L o. 
Pulvis liquiritiae compositus = Pnhis pectoralis. L o 
Pulvis lycopodii comp„ = Pulvis aspersorius. L o. 
Pulvis magnesiae cum rheo, pulv itrfantnm, sec pha1 mac 
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germanic Rp Magnes carbon 60. Pulv rhei 15. 'Eleosach foe

uiculi 40 M. f. p. Gyermekeknek késhegyeuként mint enyhe 

hashajtót aciják. A helvét gykv szerint: Rp Pulv iridis flor 

10, - rhei 20 Eleosachar foeuiculi 40: Magnes carbonic 

80 :\füce 
Pulvís nucum moschat = Pulv antihecticoscrophulosus 

Pulvis nutriens infant.. L Nutrimentum 
Pulvis opii compositus phar m angl 

Rp 
Pu/o opii 1 5 

piper. nigr 2 O 
zzi1gibe1 is 5 0 
carui sem. 6 0 
tragacanth 0 5 Misce 

010-025 
kalmazzák 

grammos adagokban mint fájdalomcsillapítót al-

Pulvis opii cum ipecacuanha = Pulv Doweri L. o 

Pulvis pectoralis, pulv liquiritiae seu glychyrrizae com

positus, köhögés ellen igen elterjedten használt kézi eladási 

czikkek, legáltalánosabban Fiaker-por név alatt ismeretesek 

Ilyfajta előiratok ezek : 

Rp. 
Czennak-fele: 

Extr 
Pulv 

liqirir sicc. 
sacclrai i 

/) 

Rp. 

gummosi 
Misce 

Fiaker-fe/e: 

Extr: hyosciami 
Stib .. sulf mzrant aa 
Sacc/wri albi 
PLZ/u. fal sennae 

,, 1 liquiril 
Flo1 su/furis aa 
Pu/v sem. anisi 

llfisce 

Deimar-fe/e: 

25 
50 

100 

60 
10 

Qumin-fele: 
Rp. 

Stib .. sulf wu. 
Succi liqLZir sicci 
Pulu. gwnmosi aa 

Mise e. 
Rp. 

Kennes mineral 
Opii pulu. 
Flor sulf!Jris 
Gwnmi arab 
SLICC i liqLZit. 
Sacchari albi aa 

Eme készítményt is 
zik F iaker-pornak 

Rp. 
Olafos-po1 : 

B11tyr: cacao 

10 

100 

15 
50 

250 

50 0 
neve-

Gummi arab. aa 5 
Rp. 

Pulu. sennae 
Sacc/w1 alb 10 ;j 

' la cl 20 
,, r liqui1 aa 
;; s anisi 

Flor:. sulf'uris 
Sachari albi 

Mise e 

20 
1 'i 
10 

160 

Extr. lryosciami 015 
Eme porok késhegyenként 
vételnek be naponta három 
négyszer nyákhárlyák hu
rulj:ít6l filggő köhögésnél 

i 
- _:J 

Rp 
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Trass-fe/e. 

Ge/at islandic 
Gwnmi aiab. aa 
Sacchari a/bi 
Eleosacch vanil 

llfisce 

50 
100 

25 

Pulvis pediculorum, tetü-por, capnczinus por, ,pulver ca
paczina": 

Rp 
Pu/u semin. sabadillae 

fal nicotian tabaci 
' slaphisagriae aa 100 
' hel/eboii nig1 i 50 

Mise e 

Zsírral keverve használni; sebes fejre ne alkalmaztassék, mert 
lobos folvamatot idéz elő 

Pulvis porcorum, sertéspor, szentkereszti por mindennemü 
ser tésbetegségnél : ' 

Rp. 

Rp. 

Rp 

Antimonii crndi 
Natrii su/fluici aa 200 
PLZ/u. enulae 500 
Colcolhar 300 
Bu/bi al/ii sal contus. 
A<sae foetidae aa 25 

Mise e. 

• 
Trutari stibiati 10 
Antimonii cnzdi 
Magnesii sulf aa 100 
Pu/v. gentianae 200 

Mise e 

• 

Antimonii cwdi 
Pulu acori md aa 50 O 

11 sem. foeni giaeci 
Sulf mblim loti aa 40 O 
Pulv .. sem anisi 

;i )) foeni'c„ aa 20· 0 

Pulv!s pur~ans = ~>nlvis jalapae compositus L o 

Pulv1s rhe1 compos1tus l'harm analic el american 
9 
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Rp .. 
Magnesiae ust.. 
Pula. rliei 

6 
2 
1 

M f. 
' zingibe1 is 

p. div in dos. No X, l még pulv magnes cum rheo 
Pulvis salinus anticholericus: 

Rp 

Összekeverve 
esetében 

Na/1 ii bicarbonici p1111. 30 
> chlornti » 20 

Kalii chlorici » 7 
hidegvizzel egyszerre kell hevenni hasmenés 

Pulvis scammonii compositus phar m gallic et anglican. 
Rp .. Scammonii O 40. Pulv. tnb jalap. 0 30. Pulv r zingiberis 
O 10. Misce. Div in dos No X 3 óránként 1 port 

Pulvis seriparus, savócsináló pm ; mestersé~es savó: 

Rp 
Sacclrari albi 

)) laclis 
Nat1 ii c!zlorati 
Kalii nit1ici 
Tari.. boraxati 
flor. cartlwmi 

Misce 

250 
30 
15 
25 
30 

2 

10 gramm eme porhó! 500 gramm vizbm oldva mesterséges 
savót képez 

Pulvis sternutatorius viridis, tüsszentő por, >tnbák • 
Rp 

Összekeverve 

Rp 

Pula fol majoranae 
» > 11 ifol. fibr: 

flor laaandu/ae 
' rad. iJ idis flor: aa 

átnedvesitendő a következő 

200 

25 0 
oldattal: 

Sapon medicmal. 5 0 
SpiI ami dzlut. 68°/0 20 0 
Chlo10phyl Schütz 10 
Mixt. odoziferae gutt. X. 

Levegőn megszáritva jól záró _edényben tartassék el 
Pulvis strumalis, golyvapor: 

Rp .. 
P11/v spongiae mtae 

" coffeae tostae aa 50 . 
~fisce. D S. Naponta 3 késhegvn) it Itt a spongia Na J tartalma 
jön tekintetbe Más: 

i 
1 

1 
• 1 
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Rp 
Kalii jodati .5 0 
Pula spongiae 11Si .50 0 
Magnes. carbon 2 0 

Misce. D. S. Naponta 4 késhegyg) el A néphit szerint a gol3 va 
por ugy hathatós, ha: nagypénteken. a 9 szám valamely szor
zatáért valami _ismeretlen vénasszony veszi s a gyógyszerész a 
port a földre dobja, 

Pulvis temperans, csillapitó por : Rp Pulv cancrorum 150, 
N?rri puri pulv 50. Misce. Vagy: Rp Kalii nitrici 5 0 Tar tari 
depurati 30 0 Magnes carbonici 10 Sacchari albi 20 0 i\Iisce. 
Lázas bántalmaknál hűsitő italnl szolgál 

Pulvis fragacanthae compositus, megfelel a pulv. gummu
susnak, de a gummi arabicum helyett pulv tragacanlhae van 
benne. 

Pulvis vaccarum, tehenek étvágyjavitó s tejelválasztó pora: 
Rp Rad gentianae, Sem foenigraeci, Sulf sublimati, Pulv rad 
acori aa 100. Natrii chlorati 100. Pulv baccarum juniperi 300 
l\Iisce. Evőkanállal minden etetésnél 

Pun alma ~ Gránátalma 
Puncs, meleg szeszes ital, mel) K -Indiából került hozzánk 

a XVII században; a puncs öt alkatrészből áll (innen van neve 
is, n1ivel pancsa szanszkritül = 5): arak, thea, czukor. viz és 
czitromlé Rendesen melegen iszszák Jó puncsot ad a követ
kező keverék, mit essentiának is neveznek: 

Rp 
Cort. ci/1 i recenl 
Vanil/iae 
Tlreae clzinensis 
Spir.. sacchar i 

1.50 
10 

Digere per diem, colaturae 
Spir .. sacchai i 

.5 0 
5000 

adde: 

Thfisce. 1 rész 
puncsot ad 

Syr: simplicis aa 2.5ú00 
Acidi citrici c1ysl 170 

eme essentiából, 2 rész meleg vizzel kellemes 

Puncta dolorosa, ama pontok a testen, melyek nyomásra 
fájdalmasak; azon helyek ezek, a hol az érző ideg a csonl
csatornából épen kilép s kemény alapon fekszik 

Punctio, szurás, sebészeti műtét, melylyel valamely üreg
ben felhalmazódó folyadékot üritenek ki . 

Punica granatum, pún alma. gránátalma, a myrlusfélék
hez tartozó 5-8 méter magas fa vagy cserje, kopasz, lándszás 
levelekkel, égőpiros virágokkal s kevéssé lapitott gömbölyded 
gyümölcscsel. mely narancsnagyságu, bőrsze1 ü héjju, tetején 
5-9 fogas kehel) maradván)l1yal; a gyümölcs héjja sok cser
savat lai lalmaz, minélfogva idült hasmenésnél allrnlnrnzók 
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Eme növém eredeti hazája Áfrilrn északi 1észe, a hajdani 
pún birodalom volt, most már a mediterrán vidéken mindenütt 
!enyészik s mint gyógyszert már a régi aegyplomiak hasz1:ál
ták, gJümölcsc pedig főleg az istenitisztelctekben m; st1ci;s 
jelentőséggel birt, de nem tudni, a bőséget-e vagy a szerencse! 
jelképezte . . • . 

Gvóg·ykönyvünk szerint a növény gy ökerenek kerge hiva
talos: éort rad pnnicae granali ; ez 1-4 cm átmérőjű össze
zsngorodott csöveket képez, melyek 1-15 mm vastagok, gör
csös érdes felületüek, a para a vénebb kéregről hosszndad 
lapokban leválik s tágszemü hálózatot !áltat; a belső felület 
halvány fahéj~arna; törése egyenl~tes, ize kellemellen ... össz~
huzó, kesern\ es A vekons parareteg koczkaidomtr se.itekbol 
áll, a középréteg parenchymszövet, melyben s;ik keményH~n. 
kivül oxalsavas mészjegeczek vannak A velosugarak se1t1e1 
sugárirányban nyalnak meg s négyszegletesek, 8-lG smban 
állanak eg0más felett A háncssugarakban nagy, kettősen fény
lörő kősejtek vannak Ne tévesztessék össze a buxus semper
\irens s a berberis vnlgaris kérgével Tartalmaz: 22°/o, legna
gyobbrészt g[ánátcsersavból álló cserani agot: C20 Hm Ois, mely 
hlg savval főzye ellagsavvá és cznkorrá hasad, man11itot, mely 
a régiek s pelletierint, mely az njabb sze1zők punicinja. (L Pel
letierin); ezenkívül szöllőczukrot, mézgát. gyántát, 'iaszt, szin
anyagot oxalsavas calcinmot :\{int galandféreghajtószert rende
lik következő formában: 

Rp 
Co1tic granato1 conlm 
lnfunde 1lq11ae férvidae 
Macew pe1 Jroras Xll 

4ú 
IJOO 

dein coque ad coli gr. 4l 0, adde 
Sgiupi auranfio1. '10 

D S Heggel !-szerre elfogyasztani 
Punicin ------ Pelletiet in L o 
Pupilla, láta. szembogár, a színes sziviirván.l hár t.l a köze

pén levő nyilás, rneli feketének látszik s arra való, hogy kitá
gulása vagy összehuzódása állal a fén.y inennyiségénck bejutá
sát szabályozza. A pupillának mesterséges tágítását s szükitését 
1 Midriasis és ~-!\ osis czim alatl. 

Purgans ~ 'tisztitó, hashajtó 
Purgatió ,e, hashajtás; a régi astrologicu; felfog>ís szerint 

az embernek minden évben a planeták bizonyos úllása alkal.
mával hashajtó vagy hánytató szert volt ajánlatos bevennr, 
hogy a rossz nedvek belőle kitakarodjanak. bne szokás onnan eredt, 
hoay nagy ünnepek után az evés-ivástól rendesen csön1örl kap
ta!~ az einberck, me!Jie g) ógyilólag hatottak az cmeticák s 
laxantiák, később eme szokást a planeták befoli ásával hoz
ták kapcsolatba 

»Puritas" fogpor Faher-léle; Hager és Jakohsen szerint 
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áll 30 r szappanpor, 50 r krétapor, 15 lacca florenlina és 5 r 
timsó keverékéből, mely valamely Illó olajjal van szagosilva 

Purschiana, !. Cascara sagrada 
Purschianin, barna, olajszerü glscosida a cascara sagrada 

kérgében, először Dobme állitotta elő a kéreg chloroformos 
kivonatából Hamar elbomlik emodima és egy erjedésre nem 
képes czukorr a 

Purpur = bíbor: p. Cassii l Cassius bibora 
Purpureus 3. = Piros, biborszinü 
Purpurin .. trioxyanthrachinon, a rnbia tinctoria festan] aga, 

mely forróvizben, alcoholban, aetherben oldódó vö1össárga 
tűket képez; C1, Hs o, 

Purpursav Cs Ho N; o,, szabad állapotban nem ismeretes 
egyalju sav1 rnelynek an1n]óniu111sója n1u1exid név alatt isn1e
retes L o 

Purulens = Gennyesedő 
Purus 3„ ·~ Tiszta 
Pus = Gennv L o 
Pustula, genri"ytüsző, a bőrön fellépő vörös körületü genn) -

tartalmu képződmény, l Fm unculus 
Puszpáng = Buxus sempervir ens 
Putamen = csontbnr ok, héj; pntamen nucum jugl = a 

diónak kemény héja; putamen ovi = tojáshéj, 1 Ovnm 
Putrascin, tetran1ethylendiamin, a pton1ainok közé far

tozó igen mérges rothatási le,mék Kellemetlen szagu. füstölgő 
folyadék. L Ptomainok 

Putrid, pntr idns = eves, rothadó 
Pyaemia = Gennyvérüség 
Pycnometer = sűrüségmérő a görög p1cnos slÍtü szo-

ból, L Picnometer. 
Pycno .. „ .. „ összetételekben sűrüt jelent 
Pyo .. „ gennyes. 
Pyoctanin, methylviolet, a methyl-, tetra-, penta-, paraio

sanilinek keveréke, mely a dimethylanilinnek 1 ézsókkal való 
OX) dálása utján keletkezik Egyidőben 1 : 1000 arányu oldatát 
mint gennyedést csökkentő szert (innen neve is) elle1jedten 
használ!ák a sebészetben, sőt nem operálható daganalokba is 
befecskendezték; hintőpor gyanánt is használták 0 10 : 100 
arányban 

Pyr = liíz, heves láz, összetételekben gyakori. 
Pyraloxin, pyrogallolum oxydatnm, barnásfekete por, mely 

a pyrogallolból keletkezik, ha arra levegő és ammoniagáz hat. 
Unna tanár vizsgálódásai szerint a pyrogallol nem mmt oxydáló 
szer hat, hanem mint már oxydál! vegyület, azért a pyral
oxin rendelése a pyrogallol helyett okszcrübb annúl is inkább, 
mivel állandó vegyület s kellemetlen, mérgező mellékhatása 
nincsen 

Pyramidon, clirneth)lamidoantipyrin, ("1) dimcthvl-amido-
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phenyl-psrasolon, fehér jegeczes por. csaknem' iztelen, 10 
rész vízben oldódik; keletKezik oly módon, hogy az antipyrin 
py razolon magvában a 4. H atomot az - NCHs NCHs cso
porttal helyettesítjük 

Hatás tekintetében megegyezik az antip)linnel csakhog} 
3··szor erélyesebb s hatása lassan fejlődik ki s sokáig marad 
is n1eg 

Pyranthin. para-aethoxvlpheni lsuccimid: Cfü HH2 (CO), 
N c, lh 0 C2 H,; színtelen prizmás tűket képező láz ellenes 
szer, 131i rész hideg és 83 6 r. forró vizben oldódik; előállít
ható a phenacetinnek borostyánk6savval való összeolvasztása 
által. Sósavval vag1 megömlesztett kaliumbisulfiddal componen
seire hasad szét s azok reactíóit adja Lugok a pyranthint old
ható sókká alakítják, mely sók számos jeles physiologus egybe
hangzó ítélete szerint valóságos élettani ellenszerei a lázfolp
matoknak, amennyiben a szerves oxydatiót közvetlen a sejtekre 
való hatásuk által csökkentik Főleg a váltóláz csuzos alakjainál 
alkalmazzák 1-3 gr.-os napi adagokban 

Pyrazol, a pyrolból levezethető szénvegyület: 
(CH-!• NH = pyrol; (CH)s N NH = pyrazol 

Szintelen, tűalalm jegeczeket képez. meh ek 70°-nál olvadnak, 
185°-nál forrnak A pyrazolnak \egyi s chemiai lnlaJdonságait 
Knorr kutatta ki s vegji szerkezetéről, felépitéséről s szélbon-· 
tásúr·ól pontosabb isrnereteink vannak mint a benzolról s több 
mint 1000 pyrazol derivatumot ismerünk, melyek közül legfon
tosabb az 1883-ban telfedezett antipyirin, mindegyikök a fent 
jelzett gjököt tartalmazza, melynek kapcsólódása a követke
zőleg ábrázolható : 

CH CH C Co H, 0 
/~ ./~ /~ 

HC CH; HC e CHs; Cfü c c Cfü 
~/ ~/ ~/ 

NNH N NH NNH 
pyrazol; melhylpyrazol; antipyrin. 

Pyrethrum, anacyclns off Hayne. anacjclns pyrethrum 
D. C anthemis p}l"ethrnm l; római, vad tárkon;gyökér; a 
compositák családjába tartozó növény, mely főleg AJgirban s a 
középtengeri partokon tenjész, de "'émetországban is megterem, 
ez azonban nen1 oly értékes. n1int az afrikai A pyrethrun1111al 
rokon növények hazánkban nz anthen1is nobilis 1\ 01ag_y 1 
gykv-ben hivatalos volt a gyökér: radix pyrethri italici, mely 
majdnem hengerded, 5-10 mm széles, fás törésü, kívül szür
késbarna s hosszában ránczos. Harántmetszethen a kéreg a 
fának 1 1, részét teszi ki s setét szinü, a pararéteg rendetlen 
alaku vastagfalu sejtekből áll; a belső kéreg sugaras sejtjei 
között innlint tartalmaz A faállománj sárga, világos, velősugarai 
egész a cambiumig érnek s közöttük számos balzsam tar tó van 
sárgás illó-olajos balzsammal A gyökér szagtalan, rágva égető 

1 

1 
' 
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izil, innen neve is. (py1 "~ tűz) A németországi g)okér (ber
tr,amg)ökér) k~sebb, balzsam!artói a középsőkéreg killső olda
lan vanna~. l a~·talmaz 0 ::i0

/ 0 p) retlu innek nevezett ke\ er t 
anyag,ot 0 CJ°!o csrpős gyántát, 2°/0 olajos anpgot, 25 'le innlint, 
m~zgat, ~ser~,a".at,, ásványsókat stb. A pyrethrum gyökere a 
szaJban egeto erzest s nagy 11) álelválasztást okoz, mely lobos 
lermészetü fogfájásnál mint elvonó tényező jön tekinlelbe .. A 
g)omorb3; i,ntv_a„az elválas7;tó i;ririg~eket izg,alva az anyagfor, 
galomra elenkrtoleg hat s altalanos rzgatottsaaot okóz 

Pyretica = Antip)le!ica, lázellenes szer:;,k. 
, Pyridin, hasicu~ tulajdonságu szénvegyület. mely a ben

zolbol sz~rrnaztathato le, ha abban egyik (CH) csoportot a N-nel 
helj ettesi!Jük: 

CH 
/~ 

HC CH 
11 

HC CH 
~/ 
CH 

benzol; 

CH 
/~ 

HC CH 
li 1 

HC CH 
~/ 

N 

pyridin 

A .P) ridiI~~ nagy n;ennyi~égben az oleun1 ani111ale Dippeliiben 
fordul elo, melybol 1846-han Andersonnak sikerült előállitani · 
mint picolin a dohán) levélben is előfordul. Előállithaló a csont~ 
olajb<~l, ha ann3;k, hig kénsavas oldat;il tömény Na OH oldattal 
kevenk s a lmalo ola,1szerü folvadékot szilárd KOH-dal főzik 
s fractiomílt lepárlás alá vet•k' 1 003 f s. kellemetlen szaou 
égető izü folyadék, >izzel. alcohollal, olajokkal keverhető "A 
pjTidin igen erős ha~is s mint ilJ en az amn1oniához hasonlit:; 
alcoholos oldata_ natrmmamalgammal piperidinné reducálódik; 
~ Pl rrdrn H-,1er, I,iasonlqan a benz<_>léihoz, különböző gi ökök 
altat hel) ettes1thetok, mrnltal a pvndmvegvek eoész soroz'lla 
kel_etlrnzik, ,igy p o a H helyett inethyl-, aethyl~ 1;ropyl ~\b 
gy~koket_ teve, a py;rdm!rom_ologokal nyerjük, mel} ek szintén 
~ros hasrsok s alappt kepez1k a mestersége; alcaloidáknak: 
~Ii:enek a m~thylpyridir; _v pi colin, dimelh) lpyridin v lntidin, 
n:1melh) lpyn?m v. „coll1~111, l. o Az alcaloidák p) ridinszár rna
zekoknak tekrntheto!{, mivel lugokkal lepárolva pyridint adnak 

, A pynd~rrt az iparban a szesz denalurálására használják 
Jo sz,~r:rek btzon) nlt asthr;ránál, nehéz légzésnél pár cseppet 
~~ndornl belehelve. A pyrrdrn a haemochromogénnel szinreac
!1'.'t ad; mely tulajdonságánál fogva a vér kimutatására hasz
nalhato a vizeletben, ürülékben; ha ug1 anis a megvizsgálandó 
ar;.l agot 20'.'/0-os Na OH-dal keverjük s pár csepp pyridint s 
k~na?1n10111umot ~~unk hozz{i, vér jelenlétében vö1 ös · szinező
des all b_e A ]J)Trdmt oldalaiból Ingok kiválasztják 

Pyr1t, vasko\and vaskéneg: Fe S2, igen szép hexaeder, 
nctae~er .. \egec:-eket képező ásván), mel.1 nek 70-féle jegecz
kombmat101a rsmeretes. A XVlll században mint amuletet 
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széltében \isellék, mivel azt hillék, hogy \ iselőjének tartós 

egészséget biztosit 
Pyro . " „, összetételekben gyakm i s nagy hőt jelent vagy 

arra vonatkozólag használják főleg ,ily vegyületek elnevezésére, 

meli ek magas hőnél képződtiek 
Pyroantimonsav: Sb2 Q, L. Stibium oxydalum 
Pyrocatechin, hrenzcatechin, catechol, orthodioxyhenzol, 

két v é phenol, isomei a resorcinnal és hjdrochinonnal: 
OH 

/"-oH 
l 1 1 

"'-/ 
or tl10- para-

'-·~~~~~~~~~-v-,~~~~~~~~~
--' 

dihyd1 oxybenzol 
1 = p\rocatechin, 2 = resorcin, 3 = hydrochinon. 

A pyrocatcchint először a mimosa catechu nedvéből álll

lották elő, elő jön még a pix liquida ahielinarumban, cateclm
ban, képzödiJ> a guaiacolnak jódhj drogénnel 200°-ra \aló 

hevitésekor is, ·vagJ ha brenzcatechinn1onosulfosavat ásván.}sa
vakkal 200"-ra hevitünk Szintelen rhornbos jegeczeket képez, 

vizhen oldódik, oldata a levegőn zöld, majd fekete lesz, az 

AglvYh oldatot már hidegen reducálja Antiseplicum és anti
pyreticnrn, a pyrogallol helyettesitője, 

Pyr ocatechinmethylaethylaether = .GuaiacoL L o 
Pyrocatechinmonoaethylaether = Guaelhol 
Pyr'odin, hydracetin, acetylphen1 lhydrasin L Hydracetin. 
Pyrogallol = Acid, p)logallic, 
Pyrogallol-monacetát :_ Eugallol 
Pyrogallolum oxydatum = Pyraloxin 
Pyrola umbellata = Chymaphyla umbellata L o 
Pyrolusit = Manganum hyperoxydatum 
Pyromania = gyujtogatási rögeszme, mely betegség mint 

ilyen n1onon1ania nen1 létezik, hanen1 1nás, f{)leg az iszákosság 
s idiotismustól függő elmezaYarnál jelentkezik 

Pyrometer, magas hőfokok mérésére használt eszköz, mely 
valamel,) tűzálló anyagnak a hő által való kiterjedésén alapszik 
L Hőmérő · 

Pyrophoroknák neveztetnek általában ama vegsülelek, me
lyek levegőn maguktól rneggyuladnak, p o. a phosphorhydro
gén, cinkrnethyl stb. 

Pyrophosphas ferri = F errum pjfophosphoricum. 
Pyrophosphorsav = Acidum pyrophosphoricum. L o és 

Phosphorsavak 
Pyrosal, salicyleczetsavas antipyrin, antip;rinurn salicylico

aceticurn acidulalum, uj anlipyreticurn, mely ugy készithető, 

hogy salicyleczetsavat s anlipyrint molecnlaris arányban, bor-

''"' 

,J~.:, 
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~zeszszel n1egnedvesilve, \ izhirdőn rner1olvasztuuk s a tönJegel 
forró alcoholból útjegeczi!jük: " 

Co fis 05 -+ C11 Nz OH12 = Co Hs Q, C11 Hm N2 O ----„-- --,·--·- ~ 
195 18s 38J--

F el~ér, hid~gvizben és alcoholban nehezen oldó.dó jegeczek. 
150 -n.al ohad, lugok_, savak componenserre bonlpk. Hatás te
kmteteben megegyezik a sahp)rnrncl, a gyomor jobban türi s 
ize 1s kellen1es savan\ u 

Pyrosis = Láz ·L Febris. G1omoréoés. 
Pyrotechnica = A lüzijátékokkal foglalkozó iparáo 
Pyro~ylin, lőg3 apot. pentanitrocellul;se : C12 H,; (iV0,)5 0 10, 

a g} apotbol keletkezik, ha azt a collodium-készilés szerint a 

savaknak hosszabb ideig les75zük ki, midőn a m cr t nitrocelln

lose nem f.og ~etherhen leloldódni :\Iár 110-·120'-nál eldurran 
soksz01 mar los n:onrás alatt is hernscn explodúl L Collodium' 

Py!'f'hO!: a 3osuleslek s a benzolsz:írmazékok között átme
netet ke1iczo szenveavület: 

h, 

CH= CH 
i "xH = c,H;N; 
CH""~ CH/ 

előfo1dul a csonlolajban és kőszénkátrán)ban, képződik az 
acel.)~en s an1n10111a elegyének izzó csövön való útvezeLése al

kalr:iaval, vagy ha nyálkasavas ammoniumot glicerinnel 200 -ra 
h~vitene~\ Igen g) enge bázis. szintelen, chloroforn1szagu folya

d~kot kepez.' mel) nek gőze a .sósa\as femőforgácsot carrnin-
vo1 os1 e festi, innen kapta ne\· él is -

p 



Q 
Oalitás = minőség; qualitativ chemia = minőleges vegy

tan 1. Analvsis 
Ouantitas = mennyiség; qnantitativ chemiai analysis = 

mennyileges vegyelemzés, 1. Analysis 
Guantum satis seu quantum vis, 01vosi vényeken qu s. 

betűkkel jelzett kifejezési mód, mel0 ct oly gyógyszerformálmál 
használ az orvos, mely formához szükséges anyag mennyisége 
a gi ógyszerész legjobb belátására van bizva ; igy szokták p o. 
a pilnlamassák, suppositoriák, emulsiók slb anyagának mennyi
ségét jelölni 

Ouarc, a természetben előjövő siliciumdioxydok, müsképen 
kovasav változatok általá110s neve A siliciumdioxyd Si 02 igen 
sokféle alakban jön elő. 

a) hatszöges rendszerben jegeczedő ásványok: hegyi kris
tüly, mely csak egyik végén-, mármarosi gyémánt, mely mind
két végén kifejlődött oszlopos pyramisokhan jegeczedik; a kék 
szinü amethyst. a barna füstquarcz, a fekete morion, a sárga 
cilrin és vöröses vaskova; 

b) kristályos quarczok: rozsaquarcz, tejquarcz, a kék szinii 
siderit. calcedon, carneol; 

e) alaktalanok: lüzkő, jaspis, achát, onyx lydiai kő sejt
quacz slb 

A finom quarczhomok az üveggyártásban nyer alkalma
zást 1. Natr .silicicnm. 

Oassia amara L keserüfa. a simarubaceák közé tartozó 
fajaszakadt fa a forróővi Amerikában főleg az Antillákon Ca
yenne és Surinam környékén, mely utóbbi helyről évente 1300 
métermázsa vitetik a kereskedésbe. A 15- 20 meter magas fa, 
törzsének átmérője csak 10 cm; némileg hasonlit a kőrisfához. 

A magy I gy kvben hivatalos volt a fa: lignum quassiae 

- 129 -

surinamense, mely könnyl1. fehérszinü 8 cm vastag botokban 
kerül kereskedésbe, mehek körül csikosak haránt metszetben 
a velősugarak s körvoralak állal igen apró négyszögü me
zőkre varrnak osztva, melyekben prosenchy m edények vannak; a 
vékony kérget könnyen le lehet róla fejteni. A forgácsalaku 
quassia (rasura) ne használtassék, mivel az idegen fákkal lehet 
keverve :-<e használtassék azonkivül a jamaicai quassia sem, 
mely a picrasma excelsa Pl. simaruha excelsa D C, fától való, 
mel1 a kereskedésben hasábokban kapható s igen vastag kér
gük erősen a fára van tapadva s fénylő fekete csikok szelik 
azt át, a háncs szegletes mezőkre van osztva s kősejtet a ké
r~g nem tartalmaz; a fa fehéres. néhol zöldes, harántmetszet
ben hullámos álgyürüit vékony 'elősugarak keresztezik, me
lyek közt igen nagy, 2-3-sá,al csoportosult prosenchym edé
nyek vannak, 'előállomány nincs A jamaicai quassia az angol 
s franczia gikv szerint hivatalos A fa igen keserü. Tartalmaz 
0 l 'fo quassiinnak nevezett keserü ar11agot: C20 H20 O,, mely fe
hér, igen keserii jegeczeket képez, melyek 200 r vizben, alco
holban, chloroformban oldódnak A laccmust nem változtatja 
meg, tanninnal oldhatatlan csapadékot képez, a!caliák elbontják, 
a Fehlingoldatot reducálja. 0 002 -0'02 grammos adagban al
kalmazzák mint tonicnmot; a Jegyek igen érzékenyek iránta A 
quassiát mint keserü an} agot alkalmazzák idült béllmruttól s 
váltóláztól függ<) emésztetlenségnél, midőn a gyomorl?,an az er
jedő folyamatokat hátráltatja s az emésztést javitja. Osszehuzó, 
izgató hatása nincs, a gentianánál hatásosabb Alkalmazzák 5: 100 
arányu infusnmát, nemkülönben tincturát és ex!ractumot is ké
szitenek belőle F6zete légy méregül is használható 

Ouassiin, a quassia amara keserli anyaga, 1 Qassia 
Ouebracho, (kebratsho = dialta-hasitó« = kemény fa), 

eme név alatt az aspidospenmík nehány fáját értik. u m 
loxopterygium Lorentzii, jodina rhomhifolia, macherinm fertile, 
melyek az apocsnumfélékhcz tartoznak s Braziliában honosak 
A fa kérge barnavörös, fehéren foltos, tartalmaz cseranyagon 
ldvül aspidosperpinnek nevezett alcaloidát: C22 Hso Nz 02, mely 
barnássárga amorph port képez. alcohol, aether, chlor ofor m 
feloldja; aspidosarnint: C22 H2s Nz 02, quebrachint: C21 H20 N, Os, 
melv két utóbbinak narcoticus hatása is van 

' A kéreg, főleg tincturája pár kanállal naponta bevéve ki
tün6 szernek bizonyult mindennernü légzési nehézségeknél: 
tüdőtágulatnál, szivbajoknál, tüdőüterek emholiájánál; hogy ha
tása miben áll, nem bizonyos, a tapasztalatok arra engednek 
következtetni, hogy a quebracho a vér oxygénfelvevő képessé
gét növeli mint a chinin 

Ouebrachin: C21 füo N, Os a cort quehracho alcaloidája, 
sárgás, alcoholban, aetherben oldódó jegeczek Anliperiodicurn 
és tonicum, alkalmazzák 006-01 grammos adagokban dys
pnoe, astma eseteiben. 
Kazay, G)ógysz Lexicon. IV 9 
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Ouercetin, természetes fostanyag: e„ Hm 01vf- 3 I'2 0, mely 
a qnercitrinből állitható elő kénsavval való kezelés által Czit· 
rom-sárga, alcaliákban oldódó jegeczeket képez. 

Ouercit: Ca H7 (OHJ,, tölgy-makk-cznkor, öt v é phenol, 
mely a tölgymakkból -.izzel kivonható; szintelen, keményjege
czeket képez, 235"-nál megolvad édes izli mint a mannit. 

Ouercitrin, quercitronsav: Ca6 Has 020 1 giycosidnen1ü ve
gyület a qnercus tinctm ia kérgében Fényes sárgás tűket ké
pez, melyek alcoholban oldódnak, vizben nehezen Festéknek 
használják 

Ouercus, tölgy, a mérsékelt éív jellemz(í tája számos faj
jal melyek kérge az iparban és gnígyászatban csersavlartal
mánál fogva fontos czikk Gyóg.' tári használatra a közönséges 
tölgy (qu r!,Jbm) és a kocsántalan tölgy (qu sessiliflora) fiatal 
kérge s megpötkölt termése szolgál. l Glandes quetci tost A 
quercus ismeretesebb válfajai a következéík: 

Quercm 10bw L. közönséges tölgy, eréíteljes fa a barká
sok ret1djében a cupuliferák családjában; mél) en hasi tolt, csak
nen1 cziinpás levelei 5 kurélyuak, kissé szőrösek; a porzós vi
rágok barkát, a tcrméísek füzért képeznek; a termés makk. 
melyet egy ·szilkécske (cnpula) bori! az alsó részen. 1 Glandes 
querci. 

Quercus cenis, cserfa, a makk szilkéinek pikkelyei hátrn
hajlottak s borzasak, a makk csak a második évben érik, a le
velek feltűnően egyenellenül hasgatot!ak 

Quercus ped1111c11lata, kocsános v mocsári tölgy. az alföl
dön s dombvidékeken tenyész, makkja hosszunyelű, levelei 
csupaszok s bizonyos rovar szurásainak helyén gubacsokkal 
boritalt. l. Gallae querci 

Quercus sessilifloia, kocsántalan tölgy, makkjának szám 
igen rövid vagy hiányozhalik is 

Que1cus pubescens, pelyhes tölgy, levelei s levélnyelci sző
rösek, a levélerek kiemelkedettek 

Quercm confecta, magyar tölgy, makkcsészéje laza pik
kelyű s azok hátrahajlotlak; öblös karé!yn levelei fiatalkoruk
ban szőrösek 

A magyar ]! gykvben a finta! törzs vagy ágak kérge hi
vatalos - cortex quetci, - ez kivül törékeny, fényl6, szürkés
fehér, belül szivós, barna-veres, egymással összetapadt durva 
rostokból áll. Törése rostos, megnedvesilve sajátos szagu s 
összehuzó izü, csak a vén kéreg keserü Tartalmaz 6-10';/0 catechu csersavat (1 o.) melynek menn;isége a tavaszkor sze· 
dett kéregben nagyobb s főleg a belséí kéregben foglaltatik s 
mennyisége abból határozható meg. hogy a l<éteg vizes kivo
nata mennyi l(JY/1104-ot szintelenit; az öreg kéregben van quer
cin, mely keserű izü, szintelen, vizhcn oldódó jegeczekel ké
pez; kevés citromsav, pectin, mézga is előfordul. 

A tölgykérget mint összehuzó szert az acidum tannicum 
1 

i 
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javallatai alapján r endelhetni viws vagy botos f(ízetek alakjá
ban 10 : 200 arám ban l Acidum tannicum 

„Quid pro qÜo" ily czime van ~icolaus Praepositus saler
noi egy elemi tanát egy könyvének, melyben utasitás va:1 arta 
néz-.e, mivel lehet 1·alamely szert helyettesíteni. A qmd prn 
quo elvének követése csak az esetben engedhetéí meg. ha erre 
nézve az előre megkérdezett orvos beleegyezését adja, más 
tekintetben quid pro quo nincs 

Ouilaja saponaria Molina, panamakéreg. a róz_safélé!< csa
ládjába tartozó fa Boliviában és Peruban, nevezik meg qu 
Brasiliensisnek is. 12 meter magas örökzöld fa, melynek átmé
r(íie csak 15 cm levelei hossukások, tojásdadok,, a vitágzat 
lniga s az ágak ''égén foglal helyet Gyümölcse tok s a pimpinella 
anisumhoz haconló 

A magv ][ g) kv. függelékében a quilaja kéreg háncsa 
hivatalos, ezÍ ugy gyüjtik, hogy a fát küls(í és középső kérgé
t(íl megfosztják s a háncsból 1 dem széles s 1 meter hossz_u 
szijjalrnt hasogatn~k le Az igy _nyert dr?g lapos. 'agy csurgo
szetii datahokban vagy koczkakra forgacsolva JU! a kereske
désbe; kivül világos-barnák, belül fehérek felületük az oxal
savas mészjegcezektől fényes s a porló je_geczek köhögésre és 
tüszszenésre inget elnek. Keresztmetszeteben szabadszemm,el 
látható hogv a háncs négvszöglctes mezőkre van oszha, a bel
sugaral~ i-'6 sorosak Ize' erősen katczoló. a vizzel rázott ké·· 
reg habot csinál. A quilaja az egyetlen növény, mel~nek hán„ 
csában a tostszálak ke!lenkét ugy bot ulnak egymasra, hogy 
azok iránya meglehetős nagy szöget képez egym~ssaL . 

A quilajára vonatkozólag el(íször Juan Ignatro Malma tesz 
emlitést l/'82-ben s (í nevezi el a növén) t quilajának A háncs 
hatóam aaát a saponin (l o) képezi s ettéíl habzik a qnilajával 
rázott vi;; tartalmaz még sapotoxint (quilaja sav), mely N _nél
küli glycosidnemü anyag, igen mérges, barytoldattal eapomnná 
alakul 

Féízetét főleg seh emkelmék mosását a alkalmazzák, mint 
gyógyszer, saponin tar:talmá1;ál f::>g,' a a . ~enegál;oz hasonlólag 
mint köptet6 mer alkalmazast .~: 200 m anJn fozet alakjában 

Uuilajarine, mosószer föleg madarak él6sdiinek kipusztitá
sár a Kékeszöld por, mely nem más, mint 10"/0 berlini-kékkel 
festett epeszappanpor. 

Ouina-quina, a chinafának pern1 neve = kérgek-kérge 
China calisa}a 

Ouinetum = Chinetum l o. 
Quinine = Chinin 
Uuinquina blanc = Ladenbergia macrocat pa kérge, melyet 

a chinakéreg helyett használtak 
Uuintessentia = ötödik lén) eg, igy nevezték az Aristote

lest követéí bölcselők a világaethert, mint ötödik lényeget; l, 
tííz, 2, viz, 3, levegő, i, föld, 5, aethet Mivel a felsoroltak 

9' 
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között az aether a legfinomabb, átvitt értelemben tt quintessen
tia szót valamely anyag lényeges alkatrészére vonatkoztatják, 
tehát egy jelentőségü az arcannm és essenlia szókkal l · o 

au s. = orvosi ~én) eken a quantum satis szónak jel
zése 1. o 

au. v, = quantum vis. l 0 

_;:--! 

R 
R = Reamnr, hőmérsékek után. 
Rabarbara v. rebarbara, a rheumnak egy Indiából hozott 

minőségének neve: r henm barbarnm l Rhenm 
Rabies = düh, veszettség; rabia!ns = dühös 
Rablók eczete = Acetnm quatuor latronum, acetum aro

maticum. 
Racahout (rakaú), tápliszt, gyenge, bélhurutos gyermekek 

számára, mely eredetileg az arabiai qnercns ballota L makk
jának pörkölése s megörlése által készült, de most manihot, 
anow-root-keményitővel, cacaoporral, dextrinnel és czukorral 
készitik 

Racemus = fíirt; racemosus = für lös 
Rachitis = Angolkór.. l. o 
Radioactiveknek neveztetnek ama anyagok, veg)'ületek, 

melyek bizonyos körülmények között chcmiailag acliv sugara
kat ]öveinek ki magukból, mely sugarak sok esetben láthatatlanok 
s nagyobbára megegyeznek a Röntgen-féle X sugarakkal lg) 
1896-ban Becquerel tapasztalta, hogy az uránvegyek, 1898-ban 
C Schmidt pedig hogy a thoriumvegyek lövelnel< ki radioactiv 
sugarakat Ebben az irányban messzemenő kisérleteket végzett 
a Cmié házaspár s az nránérczben egy az uránnál 400-szorta 
radioactivabb anyagot talált, melyet poloniumnak nevezett el, 
de azt a bismuthtól elválasztani nem tudták Nemsokára ugyan
ezen házaspár az mánérczben egy még radioactivabb anyagot: 
a radiumot fedezte fel, melyet azonban az egyidőben leváló 
baryumtól nem tudtak elválasztani s a n) ert baryumchloridból 
(daczára. hogy a barium nem radioactiv) részleges lecsapás ál
tal mind activabb anyagot sikerült előállitani. mely az mánnál 
3000-7500-szor erősebben sugárzott ki láthatatlan, chemiailag 
activ sugarat. Radioactiv anyag eddig öt van: polonium, ra
diun1, titán 1 tho1h1n1 és urán 



- 134 -

Dr Lengyel Béla kisérletei alapján ama eredményre jntott, 
hogy a fent elsorolt elemek (főleg a radinm és polonium) a 
barynmnál s bismnthnál nem egyebek, hanem bizonyos körül
mények között s némely bel1atásokra radioactivakká válnak; 
erre analog eset a chemiában a borkősavnál fordul elő, mely
ből egy jobbra· és egy balratéritő féleség állitható elő. szétvá
lasztás utján Eme vegyületek láthatatlan sugarai a platincyan
barinmot phosphorescálásra inditják, áthatolnak a fán, papiron, 
rezen s a vékony fémlemezeken s a levegőt electrornossá te
szik - ionisálják l Röntgen-sngarak Sngárzó anyag. Világitó 
sz"erek. 

Radium, a Cnrie házaspár által az manérczben a poloniurn 
s baryurn mellett felfedezett s elemnek feltételezett test, melyet 
azonban nem sikerült a baryumtól izolálni, de szinképében a 
barymnot jellemző vonalon kivül egy erősen fénylő l.\i vonalat 
tartalmaz l Radioactiv 

Radix, chemiai értelemben l Gyök, növénytani ér !elem
ben Giökér alatt.. Az egyes gyökerek a főszók alatt tárgyaltat
nak, p o. Rad. acori !. Acorus calamns 

Ralfinálás = tisztitás, főleg a czukor, petroleum készíté
sénél alkalmaiott tisztitó eljárások 

Ralfinos, melitos, melitrios: Cm Hs 010, czukorféleség, mely 
az ausztráliai mannában, a gyapotmagban s a répában van je
len. Vizben oldódik, oldata a poláros fényt erősen jobbra forditja, 
a Fehlingoldatot nem redncálja de élesztővel erjedni kezd 

Rafia, raphiapálma, a pálmák családjfürnk egy neme, mely
nek izletes gyümölcséből erjesztett italt, le\eleiből pedig rostos 
kötözőansagot készitenek 

Ragály = contagium, a betegségek némelyikének érint
kezés folytán való terjedése. l Betegség 

Ragasztó szerek, kittek, folyékony vagy tésztaállományu 
keverékek, melyek a tárgyakl10z tapadva illó részük elvesztése 
folytán megszilárdulnak Ily anyagok a következőleg csopor
tosithatók. 

1 Flmiszlartalmuak, melyek hetek múlva szilárdnlnak 
ugyan meg de igen kemények s \izállók, fémoxydoknak len
olaJfirniszszel való keverése utján készülnek; igen jó ragasz 
ez : ólomgelét, homokkő és mészkőpor összesen 100 r Ienolaj
firnisz 7 r. i8 óra alatt igen szilárdan köt Paget ragaszanyaga 
áll: 63 r homokkő, 31 r iszapolt krétapor, 5 r cernssa. 2 r 
ólomgelétből, melyet ólomczukorral dörzsölnek mig a massa 
pépnemü lesz. azután adnak hozzá () r lenolajat. Se1bat fém-· 
ragas:Za: 75 r. kénsavas ólomoxyd, 24 L barnakő, 13 r, lenolaj 
keverékéhez pár heti állás után 15 r. barnakőlisztet adnak s a 
massát jól átgynrják, Igen gyorsan köt 

2 Gyantalarialmuak, melyek gyantát oldó illékony anyag
ból s gyantákból készülnek, ilyenek a pecsétviaszok, a mastix
nak, sellacnak, terpentinnek összeolvasztott s krétárnl elke-
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"ert n1assa1a Szobrok, or11an1cntek vázák ragasztására kilünőek 
a következők; 2 r fehérsznrok 10

2 r sellac, 1 r mastix, 1 r 
elemi, 3 r. kén és 3 r. téglapor eleg) e. Tengeré<zenyu. 1 r 
lrnntslrnk, 12 r. te,rpentinolaj, melyhez 2 r sellacot adnak; 
eg) aránt tapad fához, fémhez, üveghez. 

Enyv-. ca,ein- és albumim agmzok, melyek enyvnek, túró
nak, tojásfehérének, vérnek oltatlan rnészszel való keverése ál
tal készülnek; nem tartósak l Kitt Gummiragasztó. 

Ragtapasz = Empl adhaesirnm 
Raimundus Lullus, l L ullus 
Rák, 1. Carcinoma. 
Rákszem = Lapides cancrorum; rákszemcznkor rotuli 

n1cntbae piperitae n1inores 
Ramulus = ágacska, sumitas. 
Ráolvasás, a szó hatalmába vetett hiten alapuló babonás 

cselekedet, melylj el valamely betegséget akarnak elháritani 
'agy elmnlasztani Eme babona ama középkori feltevésen 
alapszik, hogy az emberi niavalyákat szellemek okozzák, me
lyeket bűbájos szavakkal a testből kilehet űzni. A ráolvasás 
erejében való hit megerősödött nehány hypochondricus, hys
tericns egyén felgyógyulása által, melyet nem a ráolvasásnak, 
hanem az autosuggestionak kell tulajdonítani 

Raphanus sativus. = kerti retek, a keresztesvirágnak közé 
tartozó növény rnorphologiailag a sinapi5'al egyezik meg. Hu·· 
sos gyökere kedvelt eledel s az emésztésre kedvező hatással 
bir a nedvében Ie,ő allylvegyületek miatt, mely a hagi ma és 
mustár illó olajával egyezik meg 

A közmondás szerint a retek élvezele: reggel méreg dél
ben ételt este orvosság an1iben van is valami ratio, mivel az 
éhg) omor ra kiváló emésztőani agok hurntos folyamatokat okoz
nak, míg délben és este a táplálékkal elkeveredve elősegítik az 
emésztési folyamatot 

Raponticin = Acidnm chq sophanic, 
Raspatus 3 reszelt, rasura = reszelék 
Rásztkór = H) pochondria 
Ratafia = Liqueuer, 
Ratanha, krameria triandra Ruiz el Papon, Peruban ho

nos s a krameriaeeák családjába tartozó félcserje, mel} nek 
g)öke1e - radix ralanhaP -- a n1agyar II gykv szerint is 
hivatalos 

A növém 3 dem mauas, 1 rnetcr hosszu, ágai fekvők, 
1000 -2(i00 ni. magasságba~ a boliviai és perui Cordiller ák ho
moko' kopár lejtőin terem, az ezlistszürke levelei s csillagos 
piros viuígai igen szépek Főleg I.imából, Huanocoból kerül 
Európába Először Hipolito Rniz ismertet!. 1781-ben. 

Gyóg) könyvünk a Peruból való gyökeret rendeli ,tarlatni, 
mely fás, vastagabb, többfejü törzszsel. l 1/2 cm vastag aggal; a 
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kéregnél, a t_ömött fa hatszorta: vastagabb, fahéjbama, finoman 
sngaras es likacsos; igen összehuzó kesernyés izü 

. A k~rejl küls~ 1étege több sor parasejtből áll. melyek közt 
puos, gyantas maro anyag van; a középrétegben csersavtól 
barnássárga paienchymsejtek vannak; a háncssngarak iaen kes
kenyek A faállomán:y velősugarni keskeniek, keménv~őtarlal
~uak s hamis évgi ürü alakjában helyezvék el Vei6állomán1 
nincsen 
... A ~é~egnélküli rn_tanha nemkülönben a granadai s bra
s1ha~ 1\Yoker :1~ .!rnsznaltassék. A granadai gyökér (savanillai) a 
kr. 1xma cserJetol, van, mel.1 J_'ampolna és Magdalena völgyé 
ben te,r~m, parar~tege nem p1kkelyben, hanem nagy darabok
ban, vahk le, a kereg vastagsága a faállomány 1/,-át teszi ki s 
kevessé rostos törésű; vizzel s ferrum reductummal rázva 
ibolyaszinü szűredéket ad. Tannintartalma nagvobb mint a 
perui gyökér_é, az eltiltásnak oka nincs A texasi gyökér kérge 
vastagabb m~nt a fa A ?rasiliai gyökér a kr. argentea M. gyö
kere, hasonlo a granadaihoz, de annál sötétebb szinü 

Alkotórészek: 1) a catechucsers avhoz hasonló ratanha
csersav minteg) 20°/0 főleg a kéregben; vizben nem annyira. 
a~eoholban .io?ban oldható, Fez Ch-dal setétzöld válmányt ad, 
h1g savakkal 1egeczes czukorrá s ratanhaveressé hasad: C20 H22 
011. KO!f-da~ olvasztva protocatechnsavat s phloroglucint ad 
2) Kemenyito 3) Mézga, czukm ani ag, viasz, égénynyel kiold-
ható illó szagos anyag · 
. H;rtóanyag~t a csersav képezi, s mint ilyet főzetekben vagy 
hn~t~rakban nyakhártyák idült hurutjánál, főleg hasmenésnél, 
l}ŐI ivarszervek hmutjánál kiváló ercdménynyel alkalmazhatni 
?sszehuzó tulajdonságánál fogva szájvizekbc, fogporokba eltcr-
1edte~ alkalm~zz~k. ecsetelő gyanánt gynladt felületekre Kivo· 
nat, mfusum es tmctura készül belőle 

Rázóhideg = Borzongás L o. 
Rázókevorék, mixtura agitanda, L Mixlma 
Rb = Rnbid_ium chemiai jele 
Re = a 1ec1pe szó nemigen használt rövidilése 
Reactio, a chemiai analvsisben ama szemmellátható elvál

tozás,~!~, n:elye~< valamely mi'yagon egy más anyag ,_ reagens 
hozzaprulasa altal Jönnek létre; rc1ctionak nevezik a szín
változást, pezsgést, megmelegedést, füstölgést, csapadékképződés! 
stb L Analysis · 

Reagens, reagentia, kémlőszer, jól ismert tulajdonságu 
szerek, melyek elvállozásából következtetni lehet ecrv addig fel 
nem ismert anyag jelenlétére; igy p. o. tudjnk, hogyb'a baryum
cl'.lorid ké_nsavsókkal oldhatatlan fehér csapadékot: Ba so. 
kepez, lehat a barynmchloridot kénsavsók reagensének hasz
nálhatjuk L Analysis 

A magy II gyógyszer kön) v megkülönböztet nem szalníl) os 
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kémszereket, melyeket általános, minőleges kémlésre s szabá
lyos '.<émszereket, melyeket menuiileges meghatározásokra 
hasznaltat 

l Közel ötszö1 szabályos kémszcrek, mehek 1000 cm3 

oldószerben a feloldott anyag grammokban kifejezett cgyenér
téksulyának ötszörösét tartalmazzák; oly módon készülnek, 
hogy az egyenértéksuly ötszörösének arányában lemért anya
got destillált vizzel elegyitjük, mig az 1000 cm" lesz; ilyen 
hivatalos 7: Acidum acelicum, ac hydrochloricum, ac nitricurn, 
ac. sulfuricnn1, ammonia, amn1011. carbonicum és amn1oniun1 
sulim a_tum 

Il Egyszer szabályos ké1mze1 ek, melyek 1000 cm' oldó
szerben " feloldott ansag grammokban kifejezett eg) enérlék
sulyát tartalmazzák; ilyen van 13: Am chloratum, amm oxa
licum, bar) nm chloratnrn, calcium chloralum, ferr sesquichlo
ratum, kal. chromicum flavnm, kal ferriq anatum, kal 
ferrocyanatum, kal sulfocyanalnm, magnes snlfmic natrium 
car boni cum, natr phosphoiicnm és plumbum aceticum 

III Nem szabálya• kém 1ze1 k , Acid hj drochlor conc pur 
Ac nitr. conc Ac oxalic cryst Acidum picrinicum Acidum 
sulfmicum Acidum lannicum Aether Aether petrolei. Alcohol 
amylicus Anilinum muriat Aqua brorni Aqua calcis, Aqua 
chlori. Aqua hydrosnlfnrata Argentum nitricum (30%) Baryum 
nitricum ('/2-szer szabál) os). Benzin. Benzol. Calcium hydro
oxydat Calciurn oxydat Calc sulf solutum Charta explorut 
coerulea, lntea el rubra Chlorofor m Cuprum acelic Ferrum 
sulfuratum Ferr sulfuricurn Fuchsinnm Hydr hichlor corros 
íl : 19). KaL acetic solut. Kal bicluomic Kal bromatum Kal 
chloricum Kal. bicarbonicum Kal jodat Magnes hydrooxydat 
Natr bicarbonicum Nal1 inm hydrooxydatum solnt (32%-os ol
datból 3122 gr.-ot 100 cm'-re higilva) Natr nitrosum Natr 
sulfurosum Natr thiosulfnricnm Solulio arnili Solutio glutinis 
Solutio indici. Solutio laccae mnsci. Spiritus Zincum purum 

IV. Normai v uolwnetricus oldatok, melyek igen nagy 
pontossággal készitlelnek s ellenpróbával lesznek pontosságnk 
feléíl megítélve. Ilyenek: Solntio acidirnetrica nor malis ; Solutio 
alcalimetrica normalis, Arg. nitric decinormalis Bar. chloratum 
decinor malis Solutio jodi decinor malis Solnlio kalii b ijodici 
decinm malis pro jodo Sol kalii bromici decinormalis pro brorno. 
Sol. kalii hjpermanganici decinormalis pro oxygenio Sol nal!ii 
lhyosulfurici decinormalis. L az egyes czimek alatt 

Ide sorozlatnak a kémlelésekre szükséges eszközök: uten
silia : 24 db közönséges s nehány 3 cm. széles kémcső 

Kisebb üveglornbikok 100 --200 cm" tarlalmuak 
Görbek. Hengerüveg~k Óiaüvegek Cvegesészék Szűrő

tölcsérek Tölcsércsövek Uvegcsövek és pálczák. Porczellán, 
csészék. Kénhydrogén- és szénsavfejlesztő készülékek Chlor
fejlesztéí készülékek, l\isebb porczellánlégelvek fedővel tégely-
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fogó. Üvegből borszeszlámpa Bunzen gáz, vagy Berzelius 
horszeszlámpa Fluor h) d1 ogeusavval mosott sziírőpapir Tiszta 
gyap?t f<~gy 1000, eg0 100 és egy 50 cm3-es jelzett üvegdugós 
lombik l~et hüretta 1

/ 10 cm'-re osztva, 50 cm' tartalommal 2 
db pipetta 5 és 10 cm' tarlalommal.. Csepegtető oldalnyilásu 
suly~üre~ta 200 cm' tartalommal Uvegdugós aetherkémcső. 
Platmdrot Platmdrótból készüll háromszög. Platinlemez. Platin
csésze fedővel Hőmérők -- 20"-tól + 100°-ig és + 80°-tól 
+ 309°-ig az olvadási pont meghatározására !-!ár 0111 pároló 
lombik oldalt felforrasztott csövekkel. Liebighűtő Yizfürdő. 
Araeometerek víznél kisebb és nagyobb fajsulyok meghatáro
zasara. Alcoholometer Pontos kézimérleg. Nagyító legalább 
100-szoros nag1 itással 

Real-Encyclopaedia, az első magyar gyógys7.erészi gvüjte
ményes, lexiconszerü mnnka, melyet K Hácz Károly g) óg)
szeresz szerkes,tett meglehetős felületesen, naa1obbára a ki nem 
próbált előiralokat halma2'a fel benne Ger11rnnismusa pedig 
annyira messzcte1jedő, hog) főleg az első kötetben igen sok 
czhnszó német 

Realgar = Arsenicnrn sulf rnbrnm 
Real-jog, oly jog, meli valamely álialános min6séghez van 

kötve, a jogosult alany tehát lehet bárki, kiben eme minőség 
rr;egvan, ellentétben a személyjoggal, melynél a jog kelelke
zesével együtt a szen1ély közvetlenül n1e.g van határozva s 
airna'.< halálával a jog visszaszáll az adomán)OZÓra. L Gjógy
szerlar 

Reamur René Antal Ferchault de franczia természetludós, 
szül 1683. II 28. La Hochellehen, megh. 17')7 X 17. Eleinte 
jogot, majd physicát tanult s 1708-ban a párisi lnstitut tagja 
lett Tőle származik a hőmérő 80°-ra való beosztása. L 
Hőmérő 

Rebarbara, rbeum bm barnm 1. Haharhara és Hheum 
Recens = fris, uj 
Recept, formula, vény, rendelvény (a latin recipe = végy 

szó~ó1). ,a~ orvosnak a, gyógyszeré:z~1cz intézett s a g,Yógyszer 
elkesz1tesere v onatkozo rendelete n asba foglalva, melv rende
let !o~anatosil,ísa képe7.i a gyóg) szer ész tulajdonkéi)peni hi-· 
vatasat 

A rece1Jtek őseinek ama lel.1· eavzéseket lehet tekinteni 
l "· ' me yeket az aegyptomiak papyrnsain s nehány templom falain 

találtatlak s nehány növényi s állati an0 ag jónak hizonvnlt 
gyógyhatásáról szólanak A későbbi följeg1zésck mind magán
jellegüe~ s mysticus jelekkel lelvélr vagy "megfejthetetlen ana
grammakban vannak megiiva; a jelzések közül egynehánv mea
maiadl a 30-as évek kézikönpeiben is, gyakrabban használtattalc 
a következő jelek: · 

-1-
0 
0 

pulvis; 

00 = oleum ; 

0 = tartarus; + 
v = aqua; 

/\_ = spüitns; 

+ = acidum; 

139 -

_., __ = snblimatum ; 

n sal; \__,/ 

/\ = sulim : + 

x hora; 

-1-
0 =" antimon; 

8 = aurnm ; 

-u- = praecipitatum; 8-tior = anrantiorum 

a fémeket pedig a planeták jeleivel jelölték stb A receptek 
mysticus alakjához járnlt még az, hogy azokat ölnyi hosszu 
papina iiták, s fmábbnál forábh elkész1tési módokkal spékelték 
fel ugy, hogy azokat egy mostani gyógyszerész aligha tudná 
elkésziteni 

A természettndomám ok haladásával lassanként egyszerübb 
lelt a receptek alakja iS: melihez a nornenclalurának reális 
alapra való fektetése is nagyban hozzájárult. . 

A tulajdonképpeni vényirás akkor fejlődött k1, rnidrín az 
orvosok, kik egynltal a g) óg) szereket maguk készítették és 
árnllák, elfoglalts_ágnk miatt nem érlek r,á ~ ,gyógrszer elkés~i
tésére, hanem leuva a szereket s az elkesz1tes1 modozatot, mas, 
ahhoz értő emberek által készittették azt el, maguk pedig csupán 
betegeik után néztek; ekkor vúlt ketté az orvosi és gyógyszerészi 
fonlalkozás Galenos idejében L. Gyógyszerészet 

b A mai fogalom szerint recept kétféle lehel, 1) manualeba 
való jegyzetek az egyes készítmények arányáról, ezek előira

toknak :___ praescriptioncs - neveztetnek; 2) a tulajdonképe ni 
1 eceptek, melieket az orvos a betegnek ir, ki azt a gyógysze
r ész által elkészítteti 

A recept H.p. (recipe) jellel ke7.dődik s keskeny papirsza
lagon latin ll) elven (Francziaorszában francziánl) a szerek neveit 
tartalmazza egymás alá írva; a mennyiség. mel) jobb fele a 
szer neve alatt mindig betükkel s nem számokkal íratik ki, 
crrammrendszer ü suly sze1 int fejeztetik ki s alá van huzva. A 
~zer neve a recipe szóhoz viszonyítva genitivusba tétetik, a 
menniiség pedig accusativnsba, mely magyarul igy hangzana: 
Vedd: p o antipyrinnek három grammját. A szer ~dagj~ lehet 
gyógpdag - dos~s med_ica, - és mé1gezö adag-: dosis _tox1?a -- ; 
az adagok nagysagát tablazatokha foglalva dos1s max1111ahs pro 
dosi et pro die foglalják össze L Adag 

Eai·· helrnsen leirt vényen a következő részeket különhöz-" , . 
ietünk n1eg: 
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Nagybánya, 1901 'JL Inscriptio 

Rp 

Acidi mmiat d1lati 1 ) 
grnmmala iua ~ 1 

Tinct nucis vomicae 2 
gallm Dlginti I ' 

Aqaae dest úmp ! i"' > Praescriptio 
grammata ducenia ~ § 
- ~~- "' 

"' " grammata decem '-' "' 
Sywpi aurani corl 11-.'. "' 

. 8 to) 
M D. S Ó1ánként 1 evő kanállal j Signalnra 

Dr. Kádár. 

T Subscriptio 

Ki.ss Dánitl részére. 

A recept határozza meg a gyóg) szer alakját L Corpora medi
camentorum 

Az orvos nem mindig irja ki a vény szövegét teljesen, 
hanem általánosan elfogadott riividitéseket haoznál, melyek a 
következők : · 

aa ~ arra = anatica quantitas, egyenlő snhmennyiség. 
add = adde, addatnr, adassék ' · 
ad grat acidit. = ad gratam aciditatem, a kellemes sava-

nyuságig 
ad libilum helyett ad lib = tetszés szerint.. 
ad perf sat ~a~ perfectam s~tur?tionem CCC teljes telítésig 
ad rat = ad rahonem = szamlara 
ad us = ad usum = használatra. 
ad vol. ctm cub = ad volumen centimetrorum cnbico-

rum = köbcentimeter téri 
aequ ~ aequalis = egyenlő 
alut. = alula ~ irha, bőr. 
aqu = aqua = viz; aqn. dest ~ <lesdlláll viz; aqu 

comm = aqua communis ; aqu. ferrv. = aqna fe11 vida ~fonó 
viz; aqu f!uv = aqua fluviatilis = folyóviz 

Ax. = axungia = zsir 
B. a e,~ balneum ar enae e', homokliirdtí; b aqu bal-

neum aqnae = vizfürdő 
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bac --- baculi, bacilli ~ szálacsok 
bals ~ halsamum, balzsam 
b. m ~ balnenm mariae ~ vizfürdő. 
hol ~ bolns -~ falat 
hut, hut\T ~ butyrnm ~ vaj 
b v ~·balneum vaporis ~ gőzfürdő. 
e. = cum, nén1elvkor calciurn 
c.. c ~ cubicum centim el! urn köbczentimete1 

nag) betüvel cornu cervi, némelykor, conscissa, cOill;rsa ~zúzott, 
caps ~ capsnla ~ portok; nernely kor cs~pan e. p o. e 

a .. ~ capsnla ami lacea, e . g ~ capsula gdalmosa . 
e e m. d s =-= consc1ssa, contusa 1111sce, da s1gna '-'----=-= 

>ágd, zuzd, keverd, add és jelezd. 
cer ~ ceratum ~ viasztapasz„ 
cg cgr n1. = centigr an1n1 . . 
charl cer. ~ charta cerala ~ viaszpapu 
cist ~ cista ~ doboz 
clarif, ~ clarificetur ~ derittessék 
cltr ~ centilier ~ '/100 liter. 
cm ~ cmtr ~ centimeter 
cochl ~ cochlear ~ kanál. 
col! ~ collatura ~ szüredék 
comn1 =-'----'-= comn1un.is = közönséges. 
cornp némely kor cp. cpt ~ compositus ~ összetett 
conc. vagy cc. ~ concentratns ~ tömény, Jelenthet con' 

cissa-t is ~ metélt 
consp ~ consperga ~ hitsd be 
cont ~ cotnnde = törd össze 
coqu ~ coque ~ fűzd 
cor. ·= corium = bőr 
cort = cortex ~ héj. 
cr ~agy crvst ~ crystallisatus, jegeczes. 
d det' denÍ ~ detur, dentur ~ adassék vagy adassanak 
dcgrn; ~ decigram ~ \ 0 gramm · 
dec. ~ decimeter = 1

/ 10 meter 
dec ~ decoctum ~ főzet 
dec infus. ~ decocto-infusum = főzetes forrázat 
dep ~ depnratus ~ tisztitott 
det dupl. ~ detnr in duplo -_ -- kétszeresen 
dig ~ digere ~ pállitsd 
dil ~ dilulus ~ higitott 
dim = dimidium ~ félrész .. 
disp ~ dispensa = add ki 
div = divide ~ oszd el 
div in dos aequ = dividc in doses aequales oszd 

egyenlő részekre 
dlir ~ deciliter ~ 1 / 10 liter 
dr. = drachma ~ nehezék. 
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D. S. -~ delur, signelrir adassék, jelezl~ssék 
d t d ~ dentur tales doses ~ adassanak ily adagok 
d u n ~ detur usui noto = adassék az ismert hasz-

nálal1 a 
elect ~ electuarium ~ nvalat 
elix --~ elixilium ' 
empl ~ emplastrum ~ flash om, tapasz 
emuls. ~ emulsio ~ fejet 
ess = essentia = lén~·eg. 
exhib ~ exhibitur ~ vétessék 
extend ~~ extende = kend szél 
extr = extraclum = kirnnat 
f = fial ~ legsen 
f 1. a = fial lege aitis ~ legyen műszabály szeiint 
f. s. a. fial secumdum artem ~~ legi ei1 miíszabál) szerint 
fict ~ lictile ~ tégely. 
filt -~ filtretur = szüressék 
fl llor. ~- llores ~ virágok 
fol = folia -__ -_ levelek 
fr !ruci ~~ frm tus = gyümölcs, az első jelent !rag men-

ta-t ~ fölvagolt, töredezett 
gemm ~ gemma ~ rligy 
g. gun1n1 = gun1n1i = n1ézga. 
gl. e= globulus; gloh vag ~ globnli vaginales méh-

gólyok 
gr gr m ~ gram 
gr ~ gran ~~ szemer, jelent most grammot némelykor -

grossus. 
gtt gttm gtts ~ gutta, gnttam, guttas = csepp, cseppeket 
H. = hora ~ óra. 
Hh. ~ herba ~ fií, növény 
hb. flr = herba llorida = virágzó flí 
Host ~- hostia cc~ ost.i a 
inc ~- i ncisus =- bevágott 
inf ~--- infosum ~ főzet, vagy --~- infunde --- fon ázd 
int dec = infuso-dceoclum ~~ forrázatos főzet 
inj ~~ injeclio. 
in marg. ~ in margine ~ a szélén 
jul = julapinm 
K vagy kgr = kilogramm 
1. = liter 
l. a = lege artis = műszabály szerint 
liln = libra = font 
len cal = leni calor e = em he hőnél 
lign. = lignum = fa ' 
lin linim ~-= linimenlnm = kenet 
linct = linctus n valat 
lint = linteum = vászon 
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liqu = liquor = fol) adék 
:w = misce == keverd 
man = manipulus = marék 
m pilL = massa pilulae = pilulatiimeg 
mai. malax = malaxa!ur = sodortassél< ki. 
i\l D S = Misce, da, signa =keverd, adassék, jelöltessék 
-~l. f vagy m fial = misce fial; 
mic pan = mica panis = kenyér fehére 
n1in. = n1inutirn = apránkét 
1nn1 = n1illin1eter, 1

/ 1 ,i cenlin1eter. 
mise. ter = misce terendo == keverd dörzsölve 
.\Is ~-:::_ mens = n1ensura = 1nércze 
111 t. = rnassa tota = az egész t6:I1eg 
:'\ No i\r = nun1c1 o = sz<in1u 
neb e_- nebnla = osha. 
0 = oclarius, angol pint 
01 = olenm olaj 
Ov. e= ovum ~ tojás 
l' = pars = rész, máskor jelent sul) l is (pondus) 
p aequ = partes aeqnales = egyenlő részek 
past = paszta = tészla. 
pas!illa = pastil = szeletke, korongocslm 
pct rngy pcp = praecipita!us =e. kicsapott. 
p. d -- per delirjl1Ínm - szíírés által 
pill = pilnlae = labdacsok 
p p = pro paupero = szegén) nek. 
pnlv = pulvis = por 
p m = pondus medicus = orvosi suly 
ppt = praeparatus = elkészitell 
pug. = pngillnm = tár cza 
quant. libet = arnenn1 i tetszik 
qu pl quanlnm placet = a mennyi tetszik 
qu s = quantun1 satis = n n1enn~ i elég 
q v = quantun1 vis = a n1ennyit aka1sz. 
Hp vagi H. = recipe e= végy. 
Had = i adix = gyökér 
ras = rasus = reszelt. 
recL ~ rectificatus =- tisztitotl 
reclfss ~ rectifica!issimus = a legliszlálili 
reit = reiterelm = megismétlendő 
ren1. = ren1issus = visszahozott, vagy = ien1ancntia 

maradék 
r ep = repete = ismételd 
rep tot quo! --, rcpetelm toties quolies mindig ismé-

telhető 
rhiz = rhizon1a = g,) öktörzs 
S = sígna = jelezd 
sat = saturalio = telités 
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S a = secundnm ai lern = múszabál) szerínt 
sacc = sacculus = zacskó 
scat = scatula ~. doboz 
scat am = scatula aurea = aranyos doboz 
Sc1 = crupulus = terecs 
Sem = semen ~ mag 
Sign = signa, signetur = jelezd, jeleztessék 
s: f = si:b finem = végefelé 
s~ng = s1ng1;1lus = eg)· es: 
srn oll = sme olla = tégely nélkül. 
sin vi!r = sine vitro = üve(1 nélkül 
smpl = simplex = egyszerü b 

sol. = sohe = old 
Sp. vag) Spii. = spiritus = szesz. 
Spir vin = spiritus vini = borszesz 
Spec. = species = elegy. 
S. s n = signa suo nomine = jelezd saját nevével 
sub fin. coct = snb finem codionis = a főzés végefelé 
Snb sig = snb sigillo = pecsét alatt 
subt --e .. sub!ilis = finom 
succ = succus = nedv. 
sun1 =--::= sumitas = növénvcsucs 
~upp = suppositorium =,végbélkúp 
Suo nom. o-c= suo nomine =--o saját nevéről 
s qu = qu s = amenn) i elég 
Syr. = syrupns = szörp, 
tab = tabula = tábla 
Tct vagi Tra = tinctma = festvén) 
I el. bombyc = Tel.a bombycina ~ selyemszövet 
r el. ser = tela sencea = selyemszövet 
troch = trochiscns· .:__. ko10ngocska 
l ub.. ·- tubeia ~ gumó. 
ult ~ ultimus - utolsó 
Ung = unguentun1 = kenőcs 
vet ·= vete1inarius ~ állatorvosi 
vit ov ~ vitellum ovi ~ tojássárga. 
vitr ~ v1trum ~ üveg 
v!tr coen~l ~ .. vitrum com uleum = kék. üveg 
v1tr. e ep1st v1tr cl ==-- vitrun1 cun1 episton1eo vitreo cla

usun1 ':--= üvegdugós üveg 
v1tr. c or. ampl. ~ vitrum cum ore amplo = szélesszáju 

üveg 
vitr gutt. = vitrum gutta.torium -. c;epegtető liveg 
v11I hyal = v1trnm hvahnum = atlatszatlan üveg 
vitr , niljI, =, vitrum nigrum = fekete üveg 

, , A ve_nynas1!al .az. or,vos ne hasmáljou értelemzavaró vag) 
ketseget tamaszto kife1ezeseket s röviditéseket, miut p o hydr. 
chlor.. mely olvasható hydras chloralinak s hy drargyrum chlo-
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r~tumnak is; vag} hyd1 suli n lehet hj dmi gymm sulfm atum 
mgrum és hydrargyrum sulfm icum neuli um is l'ilos a vegvi 
képletekkel való rendelés s a százalékos viszonyban il t oldatok 
rendelése, p o 

Rp 
Solul kalii chlor. 2°/0 

gi 111 200 
Syr 1110101 

g11n. 20 
JJ D S Sz4juiz 

Szigoruan tilos az ol)' vén_yek irása, n1el) az or\·Os és gvógy· 
sze1:ész. közt fennálló titkos egyetértésre vall, p o : »secu11dum 
01d~nahonen1 n1eam.« vagy »111ixt antipern 1nean1" stb Az or·· 
vo,s1. vény alakját tekintve lehet magistraliter \agy ordinatim 
lualhtva, melyek definiálását l Magistralis czim alatt Ha a vény 
sü1g~sen késútendő el, azt az orvos a vény legszembetünőbb 

helyen a »statun«, ))ciio« vagy ))periculun1 in n101a<'. jelzéssel jelzi 
, .~ \~nyel~ jogi szempontból okmányok ~ a beteg tulajdo

nat kepez1k, lu azt az orvosnak mefizette, masnak azonban el 
nem adhatja, mert ezzel kuruzslás vétségébe esik Ugy látszik, 
hogy a vényt az orvos csak egyszeri elkészitésre engedi át a 
betegnek, mi mellel! bizom it az hocrv az erősebb hatásu sze
rek }negismét1ése csupán az orv~s e1Zgecté1i e után eszközölhe.tő 
A yenyek mint adóslevelek a gyógyszerész által visszatarthatók 
s ertékük pe1 utján -· csőd esetén mint elséí osztálrn követelés 
- az adáson behajthatók , 

, T.örvényeink rendelkeznek affelől, hogy a közalapok ter
here k1szolgallatott vények 2'1 órán belül megtaxáltassanak, 
hogy az erős határn szereket tartalmazók ne ismételt~ssenek, 

a mé1 egvények pedig a kiá!litás napján késziltesenek el s tar-
tassanak vissza. · 

A 1 eceplari11s és receplá/á, 

A receptálás igen fontos szerepe a gyógysze1észnek s eme 
szerepében okvetetlen a következéí kellékekkel kell birnia: 

Érzékszerveinek teljesen épeknek, képzettségének pedig 
olj annak kell lennie, hogy megjelenése s öntudatos munkája 
által 31 közönség bizalmát megnyerje Modorában legyen udva
uas es komoly, rle ezekben ne váljék szolgaiassá vagy komorrá 
A jó receptarius munkájában higgadt, kezefogása biztos és 
gyors anélkül, hogy kapkodóvá válna, a recept elkészitésében 
pedans ponlosságu, tiszta és rendes Munkája közben nem fe .. 
cseg, nem kérdezéísködik, a kérdésekre óvatosan s udvariasan 
válaszol. A következő szabályok a vényezésnél szem előtt tar
tandó eljárásokat tar lalmazzák: 

1 Az elkészités végett átvett receptre legelöbb reáirjuk a 
beteg nevét anélkül, hogy a hosszas kérdezősködés által a vény 
l{azay, Gyógysz. Lexicon IV 10 
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átadójában visszatetszést keltenénk, melynek elkérü1ése végett 
- főleg nagyobb fmgalmu gyógyszertárakban - a vén)re 
sorszámot ragasztanak. melynek szelvényét a vény átadója 
kapja, kit eközben ndvariasan hel.i lyel kinálunk meg s csak 
az.után kérdezzük meg, hogy meg szándékszike a gyógyszert 
var ni? 

2. A vényt ezntán elejétől végig nyugodtan, fig) elemmel 
átolvassnk s figyelünk arra, nincs-e a maxima! adag átlépve, vagy 
incompatalilitás, hamisitás nincs-e a vén.iben. Ezt ugy teszszük, 
hogy arczunkon ne adjunk a csodálatnak. meglepetésnek vagv 
kételkedésnek semmi jelét, ug) szintén a hosszas nézegetést is 
kerülni kell, metl ezuttal a beteg bizalmatlan lesz irántunk. 

3. A vény teljes megértése után megtaxáljuk azt, ha a 
beteg fizetni akarja s azután jelezzük azt az időt, a menrwit a 
vény elkészitése igénybe vesz Általánosan a következő e!l{észi
tési idők mondandók: oldat, keverék = 10 perez ; forrázat, 
fő~et, por = félóra; pilula, ernulsio = 3/ 4 óra; végbélkúp, 
szalacs = 1 óra stb 

4. Az átolvasás után a vényt - ha több van, ecr.1 más alá 
s nem egyn}ás mellé -- a vény nehezékkel len) omtatftik s meg-· 
irjuk a szighatnrát s elkészitjük a kiszolgálás edényét s aznlán 
fogunk hozzá a vény elkészitéséhez 

5 .. Biztos kézzel nyulunk minden szer után s nem néze
get,ünk be mindjárt-mindjárt a receptbe; a már nem sziikséges 
~denyeket azonnal helyreviszszük A mérlegek, kanalak, kártyák 
minden használat előtt és u!án gondosan megtörlendők · 

6 .. Az edényzet felirása levétel és helyretétel alkalmával 
figyelmesen elolvasandó, a kiüritelt edény pedig impleálás vé
gett a defectusasztalra helyezendő 

7 Ha a vényen nincs feltüntetve, hogv valameh szer 
higitott vagy !ömé1iy készítménye vétessék, niindig a higitott 
ve~ndő; a finomabb és közönségesebb qualitásból embergyó
gl'.aszatban finomabb, állatg)ógyászatban dmvább féleség veendő 
M1;idezek a vény szélére feljegyzendők, nehog) ismétlés alkal
maval fennakadás vagy kétség merüljön fel. 

8. A készités minden zaj nélkül, a mozsár csöröglelése, a 
spatulák, edények csapkodása mellőzésével történjék, mint azt 
a helyzet komolysága is megkhánja 

9 Ha a gyógyszer már elkészült a \ényt mégegyszer át
ol,va~su~, hogy meggyőződjünk, hogy minden benne van a 
keszllmenyben. 

10 A gyógyszert becsomagolás nélkül a vé1wre reáhc]\ ezve 
félreteszszük s ha érte jöttek, csinosan becsomag~lva a lebélyeg
zett vénynyel együtt átadjuk A vény átadásánál ügyelni kell, 
nehogy másnak adjuk át a gyógyszert, mit oly módon kerül
h~tünk ki, hogy a féllel mondatjuk ki a nevel Iehát nem azt 
kerdezzük: »A Nagy Sándor orvosságáért jött?< mert az illető 
hamarosan meg nem értvén a kérdést, könnyen reá mondja 
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hoa1 : iaen, pedig talán nem is azt várja; helyes az ilyen k~r
de~és: ~Kinek az orvosságát vá1ja '/, felelet: ,A Nagy Sánd,oret' 

A kinemfizetett vénvek visszatartatnak s naponkent a 
\énvkön1vbe, havonként vényfiókokba helyeztetnek el mint 
adósleveiek • • 

' Receptek elkészitésé1e csupán nyilvános g) ógyszert~rak 
vannak feljogositva, (a kézi s házi gy_óg)'Szertárak orvo.slulaJdo-· 
nosai csak a legsürgősebb esetben kesz1thetnck el mas orvos 
által irt 1én.' t) , „ , .. A vényt a gyógstarban az oklevelesek felelosseguk al?t; 
készitik, a nem okleveles segédek s a felügyelet alatt receptalo 
hallnadérns gyakornok munkájáért. a főnök felelős , , 

A mérget, vagy egy keieszttel Jelzel,t ;zert tartalma;o ve;1yt 
megismételni csak az orvos irott beleegye7eser~ lehet; a me1 egveny 
vissza tar tan dó Il \ vén\ ek csak lSmer t s gyogyakorlalia .iogos1·· 
tott orvosok által irliatók, illetve il.1 vények expediálhatók; 
ideoen orvosok rendelvénvéie erős hatásu szell nem vagyunk b " köteleset' kiadni 

A vé111másolat (copia) csak oly vényeluől állitható ki, 
melyek kere~zltcl jelzett vaay erős hatásu szert nem tartalmaznak 

· Receptarius, a vény el~et elkészitő gyóg} szerész ; nagy?bb 
forgalmu kelyeken kizárólag ezzel foglalkozo okleveles gyogy
szerész. 

Receptura, általánosan vénykészitést j~lent, _de rendesen a 
vény asztalt é;tik alatta, i~1ely_ a gyógysze1 tar egl'lk lr;gfontosabb 
bulora Ez harom oldalrol zart massn asztalforma 1mt01, mely 
a gyógytár főhelyén világos helyen fekszik, ezen ál~a?ak ~ 
tárarnérleaek, apróbb kellékek, czuk01üvegek, a recep~alo fele 
néző old~l rekeszeiben a vénvezéshez szükséges edcnyek, a 
fiókokban eszközök, kézieladásÍ czikkek és a pénztár; a publi
cum felé néző oldal vagy zárt, vagy pedig üvegajtóval fedett 
rekeszeket taitalmaz, melvekben specialitások állanak A vé1;i
asztal felső része legjobb ha sima kemény fából van, a mar
vánJ igen szét\ de nen1 czéls~erü, n1ert pe~sétet. kap s a~ 
üvegek könnyen eltörnek rnita A do_Igozo-asztal szegletei 
Jeavenek Jekerilve, n1ivel igy ne1n teszi kr n1agál a 1ecepta11us 
ar~iiak, hogy n1egüsse n1aFát benne , 

Recidiva ~ visszaeses valamely helegseghe. 
Recipe = végy, a receptek élén álló feLzólitó ige, rnel) el 

röviden Rp -nek ir az orvos. 
Reconvalescentia = lábadozás 
Rect. = rectificalus = lisztitott. ismételt lepárlás ,\Ital való 

tisztitás utján nyert qualitás 
Rectum = végbél 
Redige ! = szerkeszsz ! készíts 1 

Redöszirom = Datma stiamon 
Reducálás = Rednctio L o 

10* 
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Reducáló cső = két különböző n\ ilásn csövef összekötő cső 
Reducáló láng = l. Láng ·· 
Reductio, szószerint visszavivést jelent az eredeti állapotba, 

a chemiában szinilést jelent azaz valamely positiv elem vegyü
letéből bizonyos szerek s eljárások által a nemleges alkatré
szeket (oxygén, kén, halogenek) elvonni, s ezáltal az illető 
v~gyület~.~I _egy_ kevésbbé össz:telt veg.i,ül,etet vagy éppen szin
femet eloalhtarn Igy a C110-bol h.Jdrogenaramban való hevités 
által oxygénelvonás folytán fém Cll keletkezik Ama szereket, 
melyek, az ily ffanekkel vegyült elemek iránt nagyobb \egy
rokonsagot tannsitanak s azokkal \együlnek, redncáló anyagok
nak neve.zzük A redncálás ellentéte az oxydálás, oxydatio. L 0 
A reduct10 némely anpgok felismerésénél jellemző reagens, 
p o. ezen alapszik a glvcosenak kim utalása a I rommer 
reagens által · 

Refectio = g5 ógyulás, üdülés. 
Reflex, az inget liletnek az öntudat közi eműködése nélkül 

való átvitele az egyik központtól a másikra az öntudat sok
szor utólag jön reá az izgalonua. Reflex n{ozgás eszerint az, 
mely valame!J érzéiideg vagy végkészülék izgatása folvtán áll 
be az ö:lludat hozzájárulása nélkül ; igy ha valakinek fábtalpát 
n1egszurjuk, az azt önkénielenül visszahozza. a szen1be eső 
fény ellen a szivá1ványhá1tya önkéntelenül összehuzódik mind 
anélkü! hogy ~női tndomásunk lenne vagy akaratunkkal azt 
hefol)asolhatnank. A reflexek az ötöklés és folytos ayakorlat 

"''"- - /által czélszerüvé fejlődtek ki. · b 

~ ~""-· ' Reflexio = visszaverődés 
Refractio ~· fénytörés. 1 Fény 
Refrigerantia, 1, Hűsitő szerek 
Refrigerator =,- hütőkészülék 

, Rege~erator = ujjáitlakitó, ily név ala!t cg) hajt estéi fo
~yadekot et lenek, mely a haJ eredeti szinét visszaadja El!er-
1edten a következő előitás van hasznülatban: 

Rp 
Plwnbi acet c1 yst gr 2 O 
Sulfur. pwecip gr 5 O 
Glycerini g1 10 O 
Aquae d"'t s g1 185 0 

Csinosan dispensálva 1 koronáért árulják Az et edeti an
gol regenerator előirata a következő: Rp Plumbi a cet ct vst. 
gr. 4 o. ~quae ~estill s gt 150 0 :\falt. h) posulfnros gt i'5 O 
Glycermt gr. 2 ~ Aqnae dest s gr. 180 0 Az ólomcznkor fel
oldandó. a 150 gr. viz egyik felében, másikában pedig a natr. 
h.l'.posnlfnros, mely ntóbbi oldatból az elsőhöz ann) it kell adni, 
mig a keI:tkező csapadék feloldódik Majd hozzáadjnk a gl)
cermt s v1zzel 180 grammig higitjuk Naavon ártalmas s nem 
regenerál 1 Hajfestő szerek 

0
• 

1 

- 149 -

Register, több egynemü dolgok sornzata, lajstroma, egyen
ét telmü a nomenclatnrával 

Regulus, érczkirály, valamely fémvegyületből -- leginkább 
kénegből - olvasztás által előállitott többé-kevésbé tiszta szin
fém; igy regulus an!tmoniinak nevezik az antimoninm crndum
ból eléiállitott tiszta stibiumot 1 o. 

Reichenbach Károly lovag, német chemicqs s gyáros Stutt
gartban szül. 1788. II 12, megh 1869 I 19 Ő fedezte fel a 
bükkfakátrán1ban a praffint, naphtalint, creosotot 1830-32-hen. 

Reit, reiteretnr = ismételtessék meg, 01vosi vényeken 
használt kifejezés, cgyenertelmü a rep. = repetatnr szóval 

Rekedtség, a hangnak elváltozása mely a hangot kisérő 
zörej s recsegés fellépésével ját. A t ekcdtséget okozhatják: a 
hangtés hiányos zátód4sa az azt teljesitö izmok hűdése foly
tán, a hangszalagok elváltozása, melyet okozhatnak a hnrutos 
folyamatok niálkái, fekélyek (syphilis), polypok, a hangszalagok 
feszülési viszoni ainak megváltozása A rekedtség giógyitása 
eszet int az azt előidéző ok szerint különböző 

Rekeszizom, diaphragma, a has és mellüreget elválasztó 
izom, mel) minden kedél) lmllárnzáskor megrázkódik s ezért 
a tégi görög onosok azt hitték, hog) az az étzések székhelye 

Relaxantia remedia = meglazitó szerek = Emollientia 
Remanentia = maradék, valamely gyógyszerpraeparntnm 

fölaprózásakor visszan1aradt i észek (cerat labile, saccharum 
tostum, stb) mel) ek félretéve a következő készitésnél felhasz
nálandók 

Remedium = medicamen, orvosság. l G)ógyszerek. 
Remissio = csökkenés, aláhblrngyás; fellris remittens -

alábbhagyó láz 
Ren = Vese 1 o. 
Rendelvénv, 01vosi rendelvény = Recept 
Rep .. = repetatrn, egyenéttelmü a reilete!rnral (1 o,) 

ismétel!essék meg 
Répaczukor = Saccharnm 
Reparator, rheumás bántalmak ellen való bedötzsölő, Krieg

ner Gy gyógyszerész készilmén) e, áll: 5o o camphor, 5o/o 
01 cinnam. 100/0 OI menthae pip 10% OI pini pum lüo,'o 01 
junip, bacc 200'0 01. rosmmin 200'0 Caprylalcohol destillatumá
ból, mel0hez még 200/0 01. olivarnm van keverve 

Repcze, hrnssica rapa, a keresztesvitáguak közé tattozó 
növény melsnek magvaiból zsiros olajat (! Oleum raparnm) 
sajtolnak; egyik fajtája (földi karalábé) eleségül szolgál 

Repetatur, az 01vos által valamely megismételhető vényre 
itt kifejezés, mely nélkül kereszttel jelzett vagy erős hatásu 
szett tartalmazó vényt megismételni nem lehel 1 Recept 

Repülő zsír = Linimentum volatile. 
Requies, igy nevezték a régebbi míívekben az enyltülésl 
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hozó gyógyszerkeverékeket, melyek electuarium abkjában opi
umot, belladonnát hyosciamust, zit1gibert slb tartalmaztak 

Resalgin, resorcylalgin, p-resorcylsavas phenyldimethylpy
rasolon; savan:yu kérnhatásn, szintelen, édeses izü jegeczek, 
melyek előállithatók oly módon, hogy 1 molecula p-resorc.J ]sav 
és 2 molecula antip) r in tömény vizoldatát összehozzuk, midőn 
abból olajszerü fol.) a dék válik ki .. mely lassanként megszilárdul 
s borszeszből átjegeczithelő. 150 r hideg és 200 r. meleg,izben 
borszeszben. chloroformban, eczelaetherben oldódik, Na OH 
antipyrinre és resorcylsarns natriumra bontja Antisepticum 

Reservoir = medencze, tartály, laboratoriumi viztartály 
I\.itünően működő vizlartálv ké~zithető a következő n1ód sze
rint T tölcsé1 széles csöve szi;acscsal van tele (2-3 darab 
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zsinegre akas~tva, hogy kivehető s mosható legyen), melyről a 
viz az 1 rostelyun az l tartályba jut s onnan az oldalt elhe
lyezel~ r. r rostákm; át a K kavicsrétegre; eme réteg diónyi 
~agysai:;u kavics~kbol legyen Innen a viz az Sz faszénrétegre 
J_nl, maJd a K_ k~saszem nagysága homokból képezett rétegen 
at az Sz faszenretegre s az 1 rostélyon át a tulajdonképeni 
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tartályba, hol még az esetleges részek leülepednek Innen a viz 
egy csapon át mindig tisztán noerhető 

Residuum = üledék, sedimentum 
Resina = gyanta, l o. resinosus = gyantás Az egyes re-

sinákat L a főszók alati, p o Resina elemi !. Elemi stb 
Resina alba = Rcsina pini Burgundica 
Rcsina draconis = Sanguis draconis. l o 
Resina elastica = Cautschuk 1. o. 
Resina empyreumatica liquida = Pix liquida 
Resina empyreumatica solid~Pix nigra 
Resina jalapae, magisteriu!'fl'"'Jl!!apae, exractum jalapae 

spirituosum jalapag) anta. a magy fü)cgykv szerint oly módon 
készül, hogy 500 gramm jalapagumót 'f0.00 gr forróvizzel leön-· 
lenek s három napi állás után a kisajtolt maradékot 1000 gr 
töményalcohollal háromszor kivonják s a~. összekevert oldato
kat vizfürdőn lepárolják s a maradékotf~dig dörzsölik lan-· 
gyos vizzel, mig az szintelen marad. Az 11\gy'nsert gyantát viz
für dő11 megszáritva, rudakká formálják !; SárgllsJ:iarna, fénylő
!öré~ü,, kör.rnyen szétmorzso._ lható. gym;ta; alcohol,.~· esen, aether 
kevesse, terpentm nem oldja A Jalapabol 12-180/0 -yanta nyer·· 
hető Adagja 0 10-0 30 gr pilulákban !. Jalapa .. 

Resina pini Burgundica, pix alba, resina alba, terebinthina 
cocta, Galipot, thus seu olibanum commune seu germanicum, 
fehér sznrok, főzött terpentin, njabban az amerikai készitmény 
barras, thus americanum, kezd a k~reskedésben tért foglalni ; 
halványsárga g) ánta, mely el főleg az abies. <cxcelsa Larn. fából 
nyernek oly módon, hogy aliba 4 cm átmérőjü s mélységü be·· 
vágásokat csinálnak egymás felett egyenlő távolságban, a ki
izzadó g)antát összegyüjlve forróvizben 'megolvasztják, midőn 
jegeczes szerkezetét elveszti s mint átlátszó, fénylő, kagylós tö
résü, köllll\ en szétmorzsolható massa marad vissza, melynek 
felülete poi os Melegnél meglágyul s eléggé kellemes szagot 
áraszt s igen tapadós, minélfogva baromfikopasztásra sokan 
használják \'iztelen eczetsav. aceton, alcohol (még 750/0-os is) 
feloldja Tartalmaz kevés illó-olajat, melynek főalkatrészét egy 
C10 Hm sorozatbeli szénköneg alkotja, giantát, mely borszesz
ben oldódik s 50 mm hosszu oszlopban a poláros fény sikját 
3 '-kal balra forditja 

Mivel a badeni és würtenbergi kormányok tilalma az 
ottani ily terpentin készitését igen megszoritották, a hozzánk ke
rült féleség leginkább az amerikai tlms americanumnál nem 
egyéb l o Hamisitani szoktálc vagy épen mesterségesen is ké
szitik faolajjal és colophoniummal, az ily gyanta belseje üreges, 
zavaros szinti, 2 r vizzel és eczelsavval rázva zavaros folya
dékot ad, a felső részben foglaltatik az olaj. 

Hagadósságánál fogva lapaszokba alkalmazzák, mint az 
empl adhaesh. empL diachyl. comp. empl. oxycroceum stb-hez 

Resina podophylli ·" Podophyllin 
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Resina scammoniae, scammoniagyanta (ne , zavar tassék 
össze a scammoninmmal. !. o) a convolvnlns scammonia dnr
ván törl gyökeréből a resina jalapae-hoz hasonló módon ké
szült gyanta Földesharna, fénylő iörésü, borszesz feloldja A 
német II. gykv szerint hivatalos. 1104 f s. kevéssé édes izü, 
vizzel fejetet ad, KOH szintelenül oldja Tartalmaz scammonin
mot (l o.) 80,'o tannint, 2--40.'o vizet, savan}n anpgot s igen 
kevés mézgát 0 30-0 50 gr.-os adagokban a scammonium ja
vallatai alapján adagoltatik l Scammoninm 

Resina sennae, a fol scnnae sine resina előállitásakor 
használt spiritusban oldott an}ag, mely legnagyobbrészt ca
thartomannitból áll A spir ilusnak lepárlása s a mm adéknak 
vizzel való átgyúrása által nverhelő szilárdan Gyenge hashajtó 
hatásn 

.• Resina tacamahaca = a callophyllum inophyllum giantája 
l acamahaca 

Resina turpethi, l Tnrpethurn 
Resineol, phenolmentes aether icns kátr ányolaj, mely a 

kátrány lepárlása alkahrnh al 148° G-nál megy át Antisepticum 
Resolventia remedia, oldószerek, ama szerek csoportja, 

melyek az ai1pgcsere bizonyos fokn megváltoztatása által va
lamely kóros anyag elosz;ódását, feloldódását idézik elő Ilyenek 
p o a higany és jódkészitmények. L Hydrargyrum, Jodnm 

Resorbens mineralis 0= Vaselin 
Resorbentia remedia, lölszivó szerek, ama szerek, melyek 

valamely más szernek fölszi\ódását segitik elő, ilyenek p o. az 
oldószerek, kenőcsalapanyagok stb. 

Resorbin, kenőcsalapanyag. mely mandolaolajból, viaszból, 
szappanból, lanolinból és kevés gelalinból készül s nagyon ke
vés dörzsölésre is gyorsan beszívódik a bőrbe, kevés zsiros 
maradékot hagpa hátra: 33 3"/0 higanyt tartalmazó keveréke 
az ung. h) drarg) ri helyett használta tik 

Resorcin, metadioxibenzol, metadih) drox.1 !benzol: Co H. 
(OH)2. 1 : 3 = 110, a magy U német Ili dán, holland és 
amerikai gykv. szerint hivatalos A resorcin a benzolból szár
mazik, ha abban két H-alomot meta állásban az (OH) gyökkel 
pótoljuk, isomer vele a h} drochinon (or lho-) és a Pl rncatechin 
(para-); előállitható a chlorplrenolból vagy phenolsnlfonsavból: 
CoH. (SO,H)2 KOH-dal. való hevités állal, képződik a galba
numnak, assa foetidának KOH-dal való olvasztásakor is Az igy 
nyert nyers resorcint snhlimátio vagy benzolból való átjegeczi
tés által tisztítják 

Szintelen, szagtalan, édes izü rhombos jegeczek, vízben 
(85 : 100), alcoholban, aetlrerben oldódnak, 11 vizoldat Fe2Clo"dal 
ibols aszinü lesz, de ólomcczeltcl nem ad csapadékot, miáltal a 
pyrocalechintól megkülönböztethető; phtalsavanh' driddel he
vilve fluoresceinl ad, levegőn állva főleg vizoldata · megvörösö-
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dik mint a carbolsav 118"-nál felolvad, 276°-nál forr Számos 
substitutionalis származéka ismeretes 

A resorcin épngy mint a phenol, kitűnő antisepticnm és 
antipyreticurn anélkül, hogy izgatna. 2-4°/0-os olda:át alkal
mazzák belégzésre hörghnrutnál, mint mosóvizet mindennemű 
hacterinmok vagy parasiták által okozott bántalmaknál, mint 
genyes sebeknél, ivarszervek, orr hnrutjánál, hólyagmosásra, 
orbáncz, psoriasis, alopecia pith!rodes, seborrhoenál, stb Bel
sőleg choleránál, erjedéses folyamatoktól függő gyomorbántal
malrnáL hán} ásná!, tengeribetegség, hasmenés stb eseteibeu 
Adagja pro dosi 3, pro die 10 gramm 

Resorcinol, resorcinból és Jüdoformból összeolvasztás ntján 
előállított amorph jodszagu barna por, mel.) el hintőpor vagy 
kenőcs alakjában jó eredménynyel alkalmaznak rüh, psoriasis, 
izzag, orbáncz s más bőrbajoknál, nemkülönben fekélyekre 
5: 20 arányu vivőszerrel kevene 

Resorcylalgin = Resalgin. L o 
Respiratio = Lélekzés L. o 
Restitutionslluid, szóról-szóra oly folyadékot jelent, mel) 

\alamit az előbbi állapotba visszahehez, helyrehoz A Kwizda 
fél e restilulionsflnid előirata ez: 

Rp 

Másik, erősebb 

Rp 

Tincf. capsici 
Spi1 camplwrnl 

1J aetl1e1 is aa 
11 vini rect 

O/ei te1ebint. 
Liqll ammon cm1sl 
Ammon cf1/oial 
1'·lat1 ii i; 

Aq11ae dest s 

1500 

1000 
200 0 
10 0 
200 
500 
200 

3500 Misce 
szereket tartalmazó előir a! a következő: 

Trae canlhm idwn 
1i capsici aa g1 

Ammon plil liqll g1 
Spir saponali 

100 
1000 

11 camphorali aa g1 200 0 
,, vini 70°!, g1 500 0 

Sali s ammoniaci g1. 30 0 

Részegség, ittasság, alcoholismns acnlns. a borszesztar
lalmu italok élvezete után fellépő heveny mérgezési tünet, mely 
a központi idegrendszernek, főleg az agynak működési rend
ellenességébcn. aláhagyásában áll. Lefolyásában az izgatottsági 
s lever tségi időszakot lehet megkülönböztetni. Az első stádium -
ban a szellemi fnnctiók felületesek, csapóngók, az érzéki észre-



~-

\', 

- 154 -

;étel „csökl~rn, a karal\ter s~kszor ellenkezőre fordul, hangos 
es bobeszed, verekedest hajlam a tulszeretettel váltakozik a 
mozgások határozatlanok, a n; eh alig foraatható ffelv tünetek 
R kisagybeli összerendező idegek mÍíköd'ési za~ar:ának ered
méni:ei., J: másodil~ stádiumot jellemzi a réveteg tekintet, a 
rngl'.o J.at~as .s a, me)J álo~1, , m~!) bői az ébredés igen nehéz 
Az erlokcs es legzes a lromersekkel eg; üti igen alacsonv s eme 
stádm~b31n a lélekző centrum bénnlása folytán fulladás által 
!ml,~! ts ~llha~ h,e'. A testhőmérsélUetet a hideg külső levegő 
2~ C-ra 1s alaszalh,tJa, 1.nnen v~n az, hogy tél idején az igen 
reszeg embert halai en L Spmtus 

. Retamin, a r etama sphaerocai pa ké1géből előallitott alca-
lmda, mely az oxyspartemnal azonosnak lütszik: C15 8 26 N2 O 

Retek = iaphanus sativus L. o 
Reten, a bükkfakátrányban előforduló szénhvdrogén: C18 

Hm, mely fehér jegeczeket képez, alcoholban, aet!Íerben oldó
dik A reten az egyedüli szénvegüilet, melv radioactiv sucrara-
kat bocsájt magából ' · 

0 

Ret~ny, a szelennek rossz magym neve 
Retma = a szem 1eczehárt\ája 
Ret!nitis - reczehártyag) uládtís 
Ret1.nol, rosi~rnl :. , C,2 Hrn, sárgás olajszerü vegyület, a 

co.lophonmm destillatws productuma Antisept1cum, az iparban 
mmt a phosphor, camphor, salol, naphtol oldószerét használják 
. Retorta (a latm retortus = visszahajlitolt, görbe szóból, 
~nnen „ a mag} a: göreb elnevezés is), lepárló készülék, mely 
uvcgbol, agi agbol vagy vasból állhat L. Göreb. 

R~tax.ator, a. h,?l~igyministerinm közegészségügyi osztályá
ban sz_amtzsz~z rn;nosegb,en alkalm~zoll okle,v eles gyóg) szer ész, 
ln az allam1~e1;ztar te;:h~re kzszolgallatot~ veni ~k ársz~Iwányai
nak h,el} es~eget ellenorzI. A magyarorszagt gyogvszeresz-egylet 
kebeleben zs van egy retaxátor, kinek hivatása a kartársak közt 
fölmer;ilő vitás árszabványozások felett dönteni s a magán társu
latok allal alkalmazm szokott zugretaxátorokat mííködésök teré-
1ől leszorítani 

~euniol: rhodinol de pelargonium : C10 H1sO, a reunioni 
!(eranmmolaJnak zllatanvaga, 0 873 f s. olajszerü fohadék, az 
zllatszerg) ár tásban a rózsaolaj heti elt használják ' 

Revalenta, ervalenta, különböző melléknévvel ellátott titkos 
szerek, melyek legtöblmyiie a következő összetétellel birnak: 
borsó, le?ese; hah és 1izsliszt k~ve~ékéből, mel1he még 5°1

0 
!{~nyhaso, 1o1o soda h1carbona cs 201 0 czukor van keverve 
I apszer, de sernn1i különös előn\ e nincs 

Revulsiva remedia = szétosÍlató, elvonó szerek L Deri-
vantia. 

Réz és vegyületei, L Cuprum alatt 
Rézgálicz = Cuprum sulf'uricurn 
Réztimsó = Cuprum aluminatum 
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Rézvitriol = Cuprum sulfuricum 
Rh = Rhodium chemiai jele 
Rhabarbara = Rebarbara 
Rhamnaceae, kutyafafélék, bengeféiék, a frangulinák 1end

jébe tartozó növén} család. cserjék v. alacsony fái< hasitatlan 
]e,elekkel, a szöllőéhez hasonló virággal s csonthéjjas vagy 
tokszeril gyümölcscsel. \linieg; 430 faja ten5 ész a meleg és 
mérsékelt földövek alatt Ide tartoznak a frangula, rhamnus 
cathartica, rh purschiana, ceanotlms L o 

Rhamnegin a rhamnus fajokban. főleg a rhamnus cathar
tica gyümölcsében (baccae spinae cervi) előforduló. s a 1ham
ninnel me,;eg) ező vegy ülct, képlete: e„ H„ 01!, hzg savakkal 
rhamnetinné s egy mannithoz hasonló czukoná bomlik L 
Baccae spinae ccrvinae 

Rhamnetin = Rhamnin 
Rhamnin, ch1ysoramnin, rhamnetin: C12 H12 Q, + H,O vagy 

C1s H22 010, a rhamnus cathartica gyümölcsében s más rhamnus 
fajokban előforduló sárgás kicsiny jegeczes vegyület, vizben 
nehezen, forró borszeszben jól, aetherben nem oldódik; lugok
kal vö1henyes sárga oldatot ad, savakkal rhamnetinre és czu
korr a bomlik L Baccace s pina e cervi 

Rhamnoxanthin = Frangnlin 
Rhamnus cathartica L vaz jutövis benge. a r hamnaceák 

családjába taz tozó, virányunk egész területén tenyésző erfís 
kétlaki cserje, mel0nek kisebb ágai lüskékké alakultak G0ü
mölcse és annak praeparatumai az osztr V g)kv-hen hivata
losak voltak. L. Baccae Spinae cervinae 

Rhamnus frangula, kut) a benge L F rangnla 
Rhamnus purschiana = Cascara sagrada L o 
Rheum, a sóskafélék családjába tartozó növények szakál 

gyökérrel (innen: rheum barbatum s rhebarbara), köpczös, 
husos tőkével s bü!Jkös szánal; a levelek kürtős pálhájuak, 
nyelesek, tenyeres erück; a vin\gok bő fürtöt képeznek, az 
eg) cs virágok hattagu lepellel, 2 X ;) himmel s három águ 
termővel biI nak 

Rheum néven számos fajból való gjökerek voltak már a 
régi idők óta is forgalomban, így a középkorban a ponlmi I Jze, 
ba1bma (rheum raponticum, rhebaibara rnonachorurn rad .. 
iapontici ofI rad lapathi alpini), majd az olaszok által Elő
Indiából hozott bm bár r hewn - innen származtatják sokan a 
rhebarba1a nevet - mclvek 1észinl a Tibetben vadon len) é
sző rheum emodi \Vallicf1, rh australe fajoktól valók, részint 
Chinából Oroszországon vagy Ornmson át kerültek Európába 
Ezeket csaknem teljesen kiszoritolla a Chinából hozott gyökér 
mely a I heum officrnale Baillontöl ered Ez 2 5 rn magas 
stáru évelő növény rövid ágakkal, igen nag), eg) máshoz kö
zel álló váltakozó levelekkel; nagy 1nennyiséghen leren1 I\.an
Szu-ban Szining-fu vidékén, nemkülönben Szenszi tartomány-
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ban és Sz'tslnvai1-ban; azon vidékekről a termékeket Hankenba 
s a Jan-cse-kiangon Sanghaiba viszik, honnan Kantonon át ha
jón, vagy szárazon Dél Oroszországon vagy Ornrnszon keresztül 
kerül hozzánk A rhenm officinalet Montmorency és Strassbmg 
mellett is tenyésztik. Európában még a következő fajok tenyész„ 
nek: rhenm rhaponticnm L, nálunk és Mm vaországban; rhenrn 
undulatum L Némelo: szágban és Oroszország szibéi iai részé
ben· rheum palmatnm F'rancziaországban Az angol rhebarbara 
mely a chinaihoz legjobban hasonlit, a r heum pal:irn!nn:tól 
való, rne!Jet Bodicottban tenyésztenek Az összes e~uopai JaJ_ok 
gyökerében a jellemző góczok .s o;-:alsavt~rt>;lmn seltek ntkak 
nem oly keserű izüek, hanem mkabb nyalkasak 

~ r henm gyökerének g} óg) hatását a chinaiak má: Kr e 
2700 évvel ismerték s az akkori ei edetü Pen-kmg czimü or
vosi könyv, mel} et Sen-nnng császár irt, a rheumot már meg
emliti Dioscorides irataiban rha és rheon név alatt fo1dul elő 
Amrnianus Marce!Ins a IV és Mesne arab iró a Xl században 
különbséget tesznek a bosporusi és chinai rheum között A 
magy ~!. gykv szerint a chinai 1eum h;vatalos (rad rhei chi
nensis sen cantonensis); a kéregtől és függelékektől megfosz
tott rhenmgyökér tojásdad, hossznkás sikdombo„m,, 2~5 é~1 
vastag darabokat képez, felülete naracs-veres, marvanyozott es 
sugaras szerkezetű körökkel boritott, mely körök a lehnllott 
évi hajtásoknak felelnek meg A töré slap igen rendetlenül lm
száll, fehér alapon vörös rnárványzattal boritalt Sajátságos 
cserzett bőrszagn fanyar-keserű izü, rágva a fogak közt recseg 
s a nyálat sárgár~ festi Pora sötét-sárga s fénylő; Jól kifejlett 
oxalsavas rnészjegeczeket s cseppecskéket bőrnn ta_rtalrnaz, 
mely utóbbiak KOH lnggal pii os szinüek lesznek, rnialtal az 
enrópai gvökér porától különbözik 

Alkotórészek: 1) chrysophan, mely narancs-sá!ga keserű 
jegeczes por, "hig savak chrysophansavra s cz1;1kona bontják; 
100 grammban 012 gramm van, viz, borszesz feloldja; 2) chry
sophansav (l o ), melyet a különböző rhenmfajok ~zerml ne
veznek raponticinnak, rumicinnak is, aetlierrel, benzollal kivon
ható, viz alig oldja; 3) emodin 1 o.; 4) rhcumcsersav: C20 H,, 
Orn, ·sárga, vizben és alcoholban oldódó por, az oldat fenove
gyekkel szürkés, majd kék lesz, ferriveg) ekkel pedig feketés 
zöld válmányt ad, hig savakkal cznkorra és rheumsavra hasad; 
5) rhenmsav igen kis mennyiségben hasonló a rhenmcsersav
hoz; ü) phaeoretin: CrnH10 o,, borszeszben oldó.iá gyantanemü 
barna anyag; 7) aporetin, lugokkal megbarnnl; 8) . közönbös 
anyag, melegvizből kijegeczedik; 9) i~cn. sok p~chn, hamu 
11-130,'o, oxalsavas mész A iheum meg mncs teljesen nnaly
sálva, sokan cathartinsavat is találtak a rheurnban, azonban 
nen1 biztos. hogy azonos e a senna canthartinsavával 

Kis adagban bevéve a rheumot (005--030) a csersav ha
tása lép előtérbe, minek megfelelően a g)omor s belek nyák-

, 
•;J 
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bártyáinak elválasztása csökken, mi azután egészsé~es ~mber
nél étváa, talanságot okoz, ellenben hnrntos tcr l1Jeszetu gyo
morbánt~Ímaknál a hurut megszüntetése által az étvagyra „ s 
emésztésre javitólag folsha! be s az azoktól függő hasmenest 
megszünt„eti Egymásu_tán töb_bszöi 0 50--1 0 grammos _adagban 
bevéve fóleg natr. bicarbomcnmmal, magnes .carhc:mcnmrnal, 
hashajtó középsókkal. kásás bélürülést okoz, mnel ;henkm a 
cseisav ha'ása háttérbe szarni a chqsophansav hatasa mellett 
,A hatóanJag g.yors kiürülése _után a has1:1enés i~ n1egszú.n~k, s 
mindig székrekedés marad vissza; hasznalata ntan. :1 vei.e1tek 
s vizelet szinessé válik s jelenléte szoi;tató~ nők „teJeben ·~ k~
mutatható Kis adagban hurutos ter meszetu emesztetlensegnel 
nag1 obb adagban főleg natr. snlfmicummal mu'.t _eni he has
hajt'ó nyer alkalmazást A különböző gi k_vek k_esz1lle.tnek '?e„ 
Iőle vizes kivonalot, alcoholos kivonatot, tmclurat, syrnpot lll·· 
fusnmot, pilulát és bort l. o. . . . ... 

Rheuma rheumatismus csuz az mak, izmok, izuletek,cson
tok meghülé~ vagy fer tőzéd állal' beálló húzó; szakitó fájdalm~, 
mely heves lázzal járhat s gyul~dásos Iefolpsu .~ _c.snzok gy_o
cr,itására főleg a salicy!készrtmenyek nagy adag.iar, anl!pynn, 
~Íllifebrin, phenacctin, 'salol használtatnak, a jódlrnlinmtól, col
chicnmtól szintén sobt várhatni; mélven ~ekvő . g) nl_adaso~at 
izgató bedörzsölőkkel kell a. felszinre hozlll. (dern:antrn) mm! 
p 0 camphorszesz, an1111on1a, chloroforn1„ ~Il_?-ola,Jok,_ opodel
doc s a czifrábbnál czifrább nevü speciahtasok ~~esz _„sor~ 
Fontosak a beteg egészségi viszonyai, a h~ly. khrn~Ja .... I·ur~o
hely ek közül megemlitendők a liévvizek es iszapfm dok: 1 e-
plitz, Föstyén, Mehádia, Harkány stb . 

Rhizoma, gyöktörzs, évelő nö,ények földalatti száia 1 
Gyöktörzs Az eg) es rhizomákat l. a főszól~ alatt 

Rhizotomok, gyökér ásók, 1 Gyógyszer eszet 
Rhodaliin = Thiosinamin 
Rhodamin, a diaethylmetaamidophenol pl;talein rngyülete: 

C28 H31 N2 Os Cl; zöld jegeczek, vagy ibolj'Ucpnos por, vizben 
oldódik s f!uorescál 

Rhodan, az egy v é negativ snlfocpngyök neve: 
- S - C = N; rhodanvegyelrnek nevezzük eszerint a sulfocy
ansavas sókat, p. o. rhodanan1n1onium = ·an1n1 , su~f-ocyan~tun11 
rhodankalimn = kal sulfocyanatum; allylrhoaanid = oleum 
sinnpis. . 

Rhodinal = lén) képészeti előhivó, mely főleg rhodanam
n1oniun1ol tar taln1az, 

Rhodinol geraniol, a rózsaolajnak folyékony illatanyaga. 
isomer a geraniollal és linaleollal 1 Parfum 

Rhodium, Rh = 10! 1, két és négy v é. fémes elem, ayla
tinához hasonló, 1803 ban Vi'ollaston fedezte fel a platm~e1~z
hen mintegy 4 6o/o mer nyiségben Igen. n;l;e~en olvaszhato, 121 
f s aluminiumszinü fém, levegőn OX) dalodik de savak nem 
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halnak reá, finom pora igen sok hydrogént n\el'el Nevezetes, 
hog} a hangyasavat H re és C02-ra bontja, az alcoholt pedig 
KOH jelenlétében cczetsavvá oxydálja 

Rhodomel = Mel rosatnm 
Rhoea = folyás, rhoeas = kifolyás 
Rhoeadin, a papa ver r hoeasban és az opiumhan előforduló 

alcaloidszerü \eg.)ü!ct: C21 fö1 o, N, jegeczes, fellengithető 
anyag. viz, >llcohol feloldja; nem mérges 

Rhois folia, 1 Rhus toxicodendron. 
Rhus =folyás, a balzsamos növények egy csoportjának neve. 
Rhus chinensis = japáni s chiuai vidékeken tenyésző 

cserje, melj nek mag\ aiból sajtolják a cera japonicát 
Rhus toxicodendron Miclraux, mérges szörmörcse, a tere

binthinaceák családjába tartozó növény E -Amerikában, nálunk 
is található elvadulva; a levelek (folia rhois) a német II. gykv. 
szer int hivatalosak Azok durva, félhengcrdedek nv élczések s 3 
tojásdad hártyaszerű le;élből állanak, ;,1elyek közül a két ol
dalsó iilő, a középső nyélczés és hosszu. Az egyes levelek kopa
szok, alapjukon szirnlakuan bemetszettek, végük hosszu csúcsos 
A száraz levelek szagtalanok, meleg időben a fa lombja alatti 
tarlózkodiis veszedelmes, mert kigőzölgése a bőrön verességet, 
gyuladást okoz A levelek tartalmaznak csersavat, hangya- és 
eczetsavat s a hissek carbolt is, mely száraz levelekben bom
lás fol0 tán nem marad meg A levelek porát 003--020 gram
jával adták forrázatban is csúz ellen 

Rhusma, szőrveszlfíszer, !. Depilatorium 
Rhusma turcorum, a törökök és némel.\ orlhodox zsidók 

állal használt szőrveszlőszer, melilyel boÍotválkozás helyett 
szakálukat ellávolitjük azáltal, bog) arczukat e péppel bekenve 
megszáradás után lemossák azt, A rhusma turcomm áll 1 rész 
auripigmenl és 8 r oltállan mész porából. melyet szappanpor
ral és tojás!ehéréve! péppé kevernek. 

Rhypia, rupia, főleg a syphilis folj am,ín fellépő gennyes 
fekély beszáradt, i él eges maradván) a, pöi kje 

Ribes rubrum, vörös ribizke, a grossularineák családjába 
la~tozó cserje, melynek g) ümölcséből kellemes izü sympot ké
szillet a n1i gJógyszerkönyvünk is 

Ricin, r·icinin és ricinon, a ricinus con1n1unis n1agv~iban 
levő igen n1érges, eléggé nen1 tanuhuán,Yozolt erjanyagok, 1ne
lyek azonban préseléskor nem mennek át az ola.1ba. A kipré
selt placenták s a magvakból készült fejet ennélfogva igen 
mérges, a g) omor ban heves fájdalmat majd bő hán) ást, véres 
has1nenést, nagy szornjus~igot okoz s6l heves görcsök közben 
halál is állhat be A placentát patkányméreg gyanánt is alkal
mazhatni. 

Ricinolsav, ricinusolaj sav C11 H02 ( OH) CO OH, fehér kris
lál) os tömeget képező egybásisu sav, melynek glycerinnel ké
pezett aethere a ricinusolaj főalkatrészét képezi El6állitható a 
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ricinusolajnak KOH-dal való elszappanositása s a nyert ricinol
smas kalin11rnak kénsa\val való elbontása által; desti!latio alatt 
oenantholra s undecenylsavra, KOH-dal olvaszt;a octilalcoholra 
és sebasinsavra bomlik 

Ricinus communis L. cataputia major palma Chrisli, csoda 
fa. az euphorbiaceák családjába tartozó, nálunk tenyésztett nö
vény, eredeti hazája Hindosztán. jelenleg 16 faja tenyész A ri
cinus évelő növén\, Indiában. Afrika északi részén 1.5 n1eter 
n1agasra is n1egnő: rnig l~urópában 15 -2 n1eteres lehet r\ 
magy II. g' kvhen hivatalosak a magrnk: sem ricini seu cala
puliae majoris, granae regiae; ezek haba!akuak, 1-15 cm 
hossznak háti felületük domhoru. a hasi oldal lapos. kissé szög
letesek Simák, fén) 16 sziu kés-hat nák, márvánJZoltak ; a mag
f ehérns e zsilos s közepén az ébrén) foglal heljel A riciniís
magvak i6--51o 'o zsiros olajat (! Olenm ricini) tartalmaznak, 
a \1isszan1aradt pogácsa nz igen 111érges Ricin, Ricinin e1jan.~ a
gokat tar lalmazza 1 o 

Riczinus-czukorkák 

Rp 
O/ez íicini 1ccenl 30 0 
O/ei cacao 6 0 
Sacchw i a Ibi 30 0 
O/ei menth pip gulla' 3 

Fiant morsuli N° 10 l Pasti!li olei ricini 
Riczinus golyó = gelatincapsulába foglalt riczinusolaj. 
Riczinus major, a jalroplia curcas nevü növény, meh nek 

n1ngvaiböl zsiros olajat sajtolnak 1. Oleu111 ricini 111ajoris 
Rigor = él, élesség, szigor; rigorismus = hajthatatlan 

szigoruság; rigor osum = szigorlat 
Rima = hasadék, rés; r glottidis = hangrés; r palpebra-

run1 = szen1héjrés; r puden<li = szen1éren1hasadék 
Rite = szoluísos módon 
River itala = Potio Riveri, l o 
Rizs, 1 Orysa sati'a; rizspor 1 Pouderek, Pulv cosmetic. 
Robbanás, explosio, nagy menn) iségü. hirtelen fejlődő 

gázok feszereje által keltett hang és lökés; előáll ha zárt edén)
ben rohamos gáz vagy gőzfejlődés történik, meli ek n) onuísát 
az edény nem birván ki, szétvetlelik Az ily tulajdonságu anya
gokat robbanó ani agolmak nevezik s tulajdonságuknál fog; a 
mechanicai munka (repesztés, lövés) végzésére használják fel 
Ily anyagok: lőpor, dynamit. nitroglycerin, lőg) a pot s a cellu
losenak nitro-szürn1azékai, azután a henzolnaH.: nitrovegye.i, u. 1n. 
nitrolicnzol, nitrotolnol, nitronaphtalin, picrinsav, mely utóbbi 
collodiumban oldott lőgvapottal keverve a melinitnek nevezett 
hatalmas robban) agot adja. A számtalan rohbaniag összetétele 
nem tartozik szakmiinkba azé1 t nem is tárgyalom bővebben, 
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hanem ntalok a >Pallas nagy lexicon' XI\' kötetére, melyben 
eléggé bőven tárgyaltatnak 

Roborantia remedia, erősitő szerek, ama szerek csoportja, 
melyek a táplálkozás s anyagforgalom elősegitése által a test 
jólétét előmozditják Ilyenek: a keser ü anyagok. vasvegyületek, 
haemoglobin és vérkészitmények s általában mindama szerek, 
melvek az emésztést is emelik 

' Roborat fehérjetápszer minfegy 95°/0 albumintartalommal 
Fehéres, szagralan por, mely vizben megduzzadva oldódik s 
habzik, mint a tojásfehérje 

Robor'in, Dietrich bécsi czég által marhavérből 50°-u hőnél 
való sterilisálással előállitotl vérkészitménv; vizben oldhatatlan, 
iztelen, a g) omornedv csaknem maradék. nélkül oldja. 

Rocella tinctoria, galyas telepit zuzmó hat fajjal a medi
terrán vidékek tengerparti szikláin. A kanári szigeteken évente 
130000 gr.-ot gyüjtenek s laccmust és orseillet készitenek 
belőle. L Lacca musci 

Római coriander = Nigella 
Római gáliczkő = Zinc snlfnric 
Római kömény = Foenicnlum 
Római székfű ·- Chamomilla 1 omana 
Rommershausen szemvize, l Aqua ophtalmica Rommers

hausen 
Roob, succus inspissatus, lésűrü, besííritett gyümölcsnedv 

vagy növény nedv melyhez czukrot is adnak; a pulpától abban 
különbözik, hogy mig az a gyümölc.söt magát is tartalmazza, 
addig a roob csupán a nedv besűritése által készül Réggebbi 
pharmacopoeák kedvelt gyógpzerform,íja A magy II. gykv 
szerint a roob juniperi s a roob sambuci hivatalos. 

Roob antisyphiliticum I.affecleuer, 1. Roob Laflectener 
Roob ebuli, roob sambnci rubrae, földibodza lekvár, pharm. 

austr V Rp Sneci baccai um ebnli expressi qu s coque ad 
extracti spissioris consistentiam, tnnc adde Sacchari albi deci
mam partem, et leni igne snb continna agitatione evapora ad 
roob consistentiam Mint vizelethajtó háziszert kanalanként 
adagolják 

Roob junipel'i, cxtraclnm seu succns juniperi inspissa!us, 
pharm hung ll Hp Fructnum jnniperi natur. rncentium 20~0 
gr Contnso coque in Aquae dest s. qu. donec mollescant, dem 
exprime Fluidum sedimentatione et collatnra depuratum eva
poretnr ad exlracli liquidi consisteníiam, dein addetur ejus 
ternis partibus Pulv. sacchari alhi pars una, et inspis setur leni 
calore in roob. L. Jnniperus. 

Roob Laffecteur, roob Boyveau Laffect. sirop de Cuisinier., 
Syrupus sarsaparill. cornposilus seu depurativus, antisiphyliticus 
pharm austr V, Rp. Rad. sarsaparill conscissae 560, macera 
in Aquae lontanae 3360 per 2! horas. dein coque per 1

/, horae. 
Colla et exprime. Residuum coque cnm Aquae fontanae 2940 

1 

1 

1 

- 161 -

et iterurn cola el exprirne Residunm denuo coque cnm Aquae 
fontanae 29'10 et colatura adhuc fervida infundautur Flor bo
ragin Flor Rosar Folior sennae, Sem anisi vulg aa 35 Stent 
per horas 12, dein cola et exprime I.iquores obtentos cörn
mixtos evapora ad 1ernanentiam gr 3360. Decantatae adde 
Sacchari albi, ~Iellis depurati aa 560, coque clarificando cum 
albumine mi ad syrnpi consistentiam Bujakóros betegek evő
kanalanként használták, de a betegség lény egére jaútólag nem 
foly be, legföllebb izzasztó hatása jöhet tekintetbe 

Roob mororum ceterisque fructunm simili modo parentur, 
ut roob ebnli 

Roob sambuci, succus sambuci inspissa!us, pulpa sambuci, 
sec. phai m hung II. Hp. Fructnum sambuci recentium gr 8000. 
Agitando calefiant ad ebulitionem, deflnso dein liquido expri
m tnr residnum Sneci comrnixti el colati coquantur ad con
sistentiam subspissam; tum adde novenis ejus partilms Sacchari 
albi puh .. partem unam et e\ a pora in 10ob ;\le készüljön réz 
edényben, mert abból egy kevés oldatba meg1 s az iz vizoldata 
a fénylő \ aspálczát megvörösiti I. Sambucus. 

Roob spinae cervinae seu rhamni catharlici, eodem modo 
paretur e baccis spinae cervinae, ut 10ob ebuli .. Hashajtó 

Ros = harmat; ros marinum = tengeri harmat 
Rosa canina (mivel kul)aharapásra jó orvosságnak tar

tották) = csipkerózsa, vadrózsa, igen közö11séges . erdei bokor, 
mel) riek gyümölcse - cynosbati fructus - r égebbr gykv -ekben 
hivatalos volt s conlectiót, pulpát készitettek belőle. L Cynosbata 

Rosa centifolia, a tenyésztett százlevelü, kivált pedig a 
dan1ascusi rózsa szirn1ai - flores rosarun1 ·-- n1elyekel virág
zás idejében kell lemetszeni s gyorsm1 megszáritani A magától 
lehullott szirom nem sokat ér Famar izü, barna levelek, me
lyek illó olajat, que1citrint, gallussavat, sok czukrot tartalmaznak, 
kevés zsir- és szinanyagon kivül Mint kellemes iz. és szag
javilót különféle készitményddrnz (infusum, confectio, mel, 
syrnp stb.) ha<Ználják . 

Rosaceus = rózsaszmü. 
Rosanilin: C20 H'° Ns OH, az aromásvegyek csoportjába 

tai tozó básis, melynek sói a legszebb szinü kátrányfestékeket 
adják. Szintelen ltí, vagy lemezalaku jegeczes test, mely leve
gőn hamar megvörösödik; előállilható val arnelj sójából ~ 
fuxin -- ha annak oldatát Na OH-dal elegyítjük s a kiváló 
rosanilint alcohollal kivonjuk, melyből kijegeczedik L Anilin
festékek 

Roscoe, (olv roszkó) Henrik Enfield, jeles angol chemicus, 
szül 1833 l i. Londonban Heidelbergában tanult, hol Bun
sennel együtt főleg photochemiával foglalkozott Legjelesebb 
munkája 1885-ben jelent meg s a spectralanalysissel foglalko
zik Roscoe vegytana magyar forditásban is megjelent dr. 
!. engyel Bélától 
Kazay, Gyógysz, Lexícon IV, 11 
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Rosenkreuzi rend, rosicruciani, a XVII és, XVIII.· század 
titkos társulata, mely eredetét Rose.nkreuz Keresztély XIV. szá· 
zadbeli sz sir zarándoktól vette, ki utazásai alatt megismerke
dett az arabok természettudományi felfogásaival s visszatérve 
7 bizalmas barátjával megalapította a titkos társaságot, mely
nek czélja az alchymista-theosophia ápolása Valószínű azon
ban, hogy ezt csnpán Andrea János 13.. író találta ki s 1614-ben 
megjelent művében tárgyal (Fauna fraternitatis), hogy az akkori 
phylosophiai irányt gunyolja Számos rajongó azonban komolyan 
vette Andrea eszméjét s igy alaknltak a hágai, amsterdami, 
hamburgi arany rózsakeresztesek rendjei a XYII század hnszas 
éveiben, 1756. és 1768 közölt déli Németországban a német 
arany- és rózsakeresztesek rendje L Orvostndomány Chemia 

Rosinol = Retina!, L o. 
Rosmarinus officinalis l. az ajakosak családjába tartozó 

déli Európában honos .. kertekben tenyésztett cserje, melsnek 
levelei (folia anthos) a magy H gykv szerint is hivatalosak 
A növény örökzöld. ágai átellenesek, szőrösek s 4 szegletesek, 
Az 1 cm hosszn s 1 mm. széles levelek majdnem ülők, bar
nászöldek s )gen r ánczosak az olaj tartók miatt, melyek főleg 
az alsó felületen a visszahajtott szélek alatt vannak Rágva a 
n3elvet felette csipi, pora tüszentést okoz Főalkatrészét l' /,-nyi 
illó olaj képezi (1. ül rosmarini seu anthos.) Mint illatos és 
antisepticus szer jön tekintetbe; vele készül az acet aromati
cum A rosmarinns (ros = harmat, marinns -~ tengeri) jó tn
lajdonságát már Plinius emliti s az arabok régtől fogva hasz
nálták Nagy Károly is igen kedvelte 

Rosliglio, rosolis, az olasz rosolare = főzni, aszalni szóból 
Igy hivnak különböző édes izü olasz liqneureket, melyek főleg 
narancsból és füszerekből állanak; n~melyek a maraschinót is 
rosogliónak nevezik 

Rostanyag, rostonya = l Fibrin 
Rostdaganat = Fibroma L o. 
Rostopcsin, illatos pálinka, mely előállitható, ha 100 liter 

pálinkára a következő olajkeveréket adjnk: Hp Olei anisi 50. 
cardamomi - coriandri aa 10 - cinnamomi 6. - citri 15 

Rotang, l Calamns rotang 
Rothadás, különböző szerves anyagoknak bizonyos micro

organiusmnsok belutása alatt való elbomlása egyszerübb, ren
desen mérges vegyületekre A rothadást rnindama tén)ezők 
meggátolják, melyek a microorganiusmusokat elpusztilják, igy 
a fagyhideg és a 100 °C meleg. anlisepticus anyagok 

Rottlera tinctoria, 1 Kamata. 
Rotulae, a trochiscus és pastilla nevü gyógykészitmények

nek synonimája, mels nevét a kerekded alaktól vette, mely 
formában készíteni szokták L Pastilli A rotulák massáját két 
tipus alá sorozhatjnk: a cznkros és nyákos massák alá: 

Rp 
1 

Sacc!wr. alb. p11lu. 
Aq11ae comm 
Coque et adde 
Sacchar i albi p11lu. 
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II 
Rp. 

100 Alb ouor No 
15 Sacclwri alb 

Gwnmi arab 
25 

5 
100 
10 

A czukrot a vizzel addig 
kell főzni, mig eg) kivett 
próba megkeményszik s 
azután belekeverni a 25 gr. 
czukrot Az eljár ás az ami 
a mar snláknál 

A habbá vert tojásfehérjé
hez keverjük a cznkrot és 
gummit s a kellő consis
tentiára főzzük be 

A rotulákat a 40-es években a berlini Simon-féle gyógv
szertár igen izlésesen kiállitva s kitünően készitve hozta for
galomba, melyet utánozni nem igen sikerült Igen jó •. porha
nyós massának előiratát conslruálta össze néh Rozsnyar Mátyás 
aradi gyógyszerész: 1000 grm czukorporhoz hozzákeverünk 
100 gr m pulv. amylit és 20 gr m tragacant gummit; másfelől 
120 r alcoholt 80 r syr nppal keverünk össze s tartós dörzsö
léssel nem annyira massát mint jó nedves port készitünk, 
melyet két lénia között papiron eln} újtnnk s formával a rotu
lákat kiszakitjnk A rotulák rendes hőmérsékleten 24 óra alatt 
rnegszár adnak 

Rotulae altheae: Rp ~fossa rotularnm 11 grm 500 Infnsi 
altheae gr m 50. Fiant rotnlae 

Rotulae berberum: Rp Sympi rubi idaei iO Sneci citri 
20 Acidi citrici 10. Sacchari albi 160 Fiant rotnlae A cznkor
ból 120 grammot kevés vízzel és a syr uppal főzzük mig egy 
kivett próba megkeménsszik, azntán adjuk hozzá a többi czuk
rot és a snccusban felot'dott czitromsavat 

Rotulae chamomillae: Rp Rolni sacchari sicci gr 500 
Olei chamomillae 2 5 Alcohol. absolnt 5 Irrorantur cnrn 
n1islione. 

Rotulae menthae piperitae: 

Rp. 
Olei mentlzae pip g1 
Aethe1is mlfur. g1 
Roiulae sacchar i gr. 

5 
10 

500 
Az olaj finomsága szerint annak éppen elégséges mennyiségét 
csak ízlelés által lehet megállapitani. Az apróbb szemü fénylő 
rotnlae rnenth pip (rákszemcznkor) az osztr Y gykv szerint 
hivatalos volt 

Rovarpor, !. Pulv insecticidns 
Rozs, secale cereale, a pázsitfélék igen fontos novenye, 

konyuló négyoldalas kalászszal, a kalászka két virágn, a virá
gok (flores siliginis) két pelyva által körülfogott három porzó 

11' 

------'-------------------'-------
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állal alkottatnak, melynek tokja virágzáskor kicsüng A rozsvirá
got régebbi irók a centanrea cyanus virágaival azonositják, 
mivel flores siliginic alatt sokszor a cent C) mms-t ér tik 

Rózsa 1. Rosa canina 
Rózsa ÍI' = Ung rosatum 
Rozsanya = Secale cornutum 
Rózsaviz = Aqua rosarum; némcl) 'idéken a lmsvéti 

öntüződés idénye alatt nagy g}ógyszertári forgalmi czikk, s 
erre a czélra nem a rózsaolajjal, hanem aqua coloniensissel 
illatositott vizet használják 

Rozsda = fémoxydok neve 
Roszdafolt tisztító, Acidum oxalicum és acidum tartaricum 

egyenlő sulymennyiségü keverékéből 1 kanálnyit feloldunk 200 
gr. forróvizben s belemártjuk a rozsdás fehérnemüt s 1 per
czig benne tartjuk s azután hidegvizzel kimossuk; eme eljárás 
mindaddig ismétlendő, mig a folt eltünik 

Rozsnyai Mátyás (marosjárai), jeles magpr gyógyszerész, 
szül. 1831. VII 14. Szabadszálláson, meghalt 1895 VIII 5-én 
Aradon Korán a maga erejére hagyatva, sok küzdelem ntán a 
bécsujhel) i katonai academiát megunva, gyógyszerész lett s 
egyetemi éveit Pesten és Bécsben elvégezvén, kisebb helyeken 
conditióskodott, mialatt bő alkalma volt ismereteit a tudomány 
minden ágaiban annyira bóviteni, hogy valóságos élő encyclo
paediává művelte ki magát 1859-ben mint ügyes sakkozó meg
irta az első magyar sakkönyvet, A 60-as é\ ekben Zombán volt 
gyógyszertára, hol behatóan fogott annak a kérdésnek tannl
n1ányozásához, an1elyel a inagyar orvosok és tern1észetvizsgá
lók XII. és XIII nagygyülése pályázatul tűzött ki s melyet meg 
is nyert a XIV fiumei nagygyűlés ilélete fol} tán a Chininum 
tannicum-ért, miáltal nevét s a magyar gyógyszerészetet az egész 
világon ismertté telte L 'Chininnm tannic insip.. Hozsnyai A 
70-es évek derekán vette meg az aradi Szar ka-féle gyóg) szer -
tárt, melyet nagy költséggel igen szépen rendezett be, hogy 
tudományos buvárlalainak teret nyerhessen 

Székmestere volt az aradi szabadkőmives páholynak s 
mint ilyen is kifejtette tevékenységét a hnmanismus terén Szá
mos dolgozata jelent meg úgy a hazai mint a külföldi szak
lapokban s meghalt mindenki által áldva lis.zlelve és szerel\c 
mint egyszerü szerény gyógyszerész, ki hivatását: saját mun
kájával a köznek szolgálni, betöltötte. 

Rozsolis, l. Rosoglio 
Röntgen Vilmos Konrád, világhirü német physic.us, szül 

1845. !U 27 Lennepben. Zürichben nyert doctoratust 1869-ben 
majd tanárát 1870-ben Würzhnrgba, onnan Strassbnrgba kö
vette mint assislens .. 1874-ben magántanár lett Würzbnrgban, 
1879 .]Jen a giesseni egyetemen physicát adott elő, 1893-1894. ben 
pedig rectora volt a Würzbnrgi egyetemnek s mint ilyen fe
dezte fel 1896-ban a nevéről elnevezett 

1 

! 
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Röntgen-sugarakat; észrevette ugyanis, hogy valahány-· 
szor a Crookes-csövön electromos szikrát ütött át, a közelben 
levő leborilott fényképező lemezeken elváltozások történtek; az 
éleseszü tudós azonnal felfogta e jelenség nagy horderejét s a 
világ bámulatára több fényképet készilett elzárt doboz9kban 
levő tárgyakról, emberi és állati szervekről s testrészekről 

A Crookes csőben ugyanis, ha azon electromos szikrát üt
nek át, derengő világosság támad. s egy láthatatlan sugár, mely 
képes az üveg falán is phosphorescetlliát előidézni s flnorescáló 
anyagon át nézve láthatóvá is válik, ez az u n X sugár, vagy 
Röntgen-féle sugár; minden tekintetben megegyezik ezzel az 
u n. katod sugár, mely ugy keletkezik, hogy a Crookos-cső 
végére alminiumlemezt tesznek, ez esetben a csőben a szikra 
átütése alkalmával világosság nem lép fel, hanem a lemezzel 
ellenkező olda:on az üveg élénken phosphorescál, mit a lemez
ről egyenes irányban terjedő láthatatlan sugarak okoznak, ter
jedési irányuk azonban mágnessel kitérithető, a röntgensugár 
azonban nem, A katód és X sugarak nem hnllámszerüen ha
nem egyenes vonalban terjednek, a lencsék által nem töretnek 
meg, phosphorescáló anyagokat phosphotescálásra birnak s a 
pl10tographiai lemezre activak Ugylátszik, hogy a röntgensu
gárral egyazonosak a radioactiveknek nevezett (L o) láthatat
lan sugarak 

A katódsugarakkal 1898-ban Holdsmith s 1893-ban Lénárrl 
Fülöp mag;ar szár mazásu !deli professor foglalkozott s ez 
utóbbi kimutatta, hogy a katód sugár különböző anyagokon: 
papir, fa áthatol; sikerült neki eme sugarakat a levegőre ki
hozni s kár tyalapon keresztül azzal fényképeket késziteni 
Höntgen felfedezése után Klupáthy és b Eötvös Loránt egye
temi tanárok is sikerrel foglalkoztak a láthatatl m X sugarak
kal való fényképezéssel 

A röntgensugarakkal való fényképezés kétféle lehel a) a 
Crookes csőből kiáramló sugarak elé helyezik a röntgenezendő 
tárgyal, mögé pedig egy phoshorescáló lulajdonságu lemezt 
(legjobb erre a czélra ~ harinm-platincyanürrel bevont papir) 
állilanak: a tárgyon áthatoló röntgensugár a phosphor escáló le
mezen phosphorescentiát idéz elő; b) ha a phosphorescáló le
mez helyér e fényképező lemezt állilunk, rendes negaliv fény
képet kapunk az átbocsájlott sugarak állal előidézve 

A röntgensugarat átbocsájlják a papir, fa, csillám, por-· 
czellán, üveg, n1agnesiun11 paraffin, viz, vörös kaucsuk; azt el
nyelik, tehát a rönlgensngárra átláts;;atlanok a fémek, csont, 
fekete kancsnk; a vastagabb zsirrétcg könnyebben bocsájtja át, 
mint p o. egy vékonyabb hnsréleg 

A röntgensugárral végezhető fényképezéssel igen nagy 
hasznot nyert főleg a sebészet s belgyógyászat, mivel lehetővé 
van téve a szervezet belső részének lefényképezése s rend
ellenességeinek felismerése .\Iegjegvzend6 ct re nézve, hogy a 
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röntgeusugárnak kitett testrész bőrfelülete gyuladá~ba esik s a 
kötőszövet felső része el is halhat, a körmök is elszáradnak, a 
szőrök, hajak pedig kihullanak de pár hó mnlva ismét 
kinőnek 

A röntgensugarakra vonatkozólag Lénárd porofessor leg
njabban azt a fölfedezést tette, hogy ha electromossággal teli
tett tárgyakra violaszínű sugarak esnek, a tárgy electromossága 
átalakul láthatatlan fénysugárrá amz röntgensngátrá, mely le
vegőben is halad 

Rp. ~- r ecipe !, Recept 
Ru = a rnthenium chemiai jele 
Rubefacientia, hőrveresitő szerek vagy vezikátorok, ama 

szerek csoportja, melyek az érzőidegek íz galma következtében 
a bőrön hővérüséget, gynladást okoznak, miáltal a mélyebben 
fekvő szövetek vérszegényebbek lesznek s azok gyuladásos fo-· 
lyamata által okozott kóros tünetek elmaradnak l Derivantia 

Rubiaceae, buzérviráguak egyik családja, a forró földövön 
fák vagy cserjék, minálunk fűnemü növények átellenes, pál-· 
hás levelekkel. A párta négy öthasábos, a termés tok vagy 
bogyó Ide tartoznak az asperulafélék, cbinafáK, a kávéfa, ipe
cacuanha, festőcsülleng stb 

Rubia tinctoria, festőcsülleng. festőbuzér, a rubiaceák füve 
évelő gyökérrel, örves levelü szárral és négyestagu számos 
apró virággal. A gyöktörzs egy iparilag fontos glycosidát tartal
maz: rnberytbint, mely égvényekkel alizarinra bomlik A rubia 
tinctotia gyöktörzse az anilinfestékek felfedezése· előtt, igen 
fontos iparnövény volt, legjobb minőségünek a lizari gyökete
ket (arah névelővel allizari, innen az alizarin név) tartották 

Rubídium, Rb = 85 ±, egy v é, igen positiv vegyi sajátságu 
elem az alcali fémek cso]Jortjában, melyet 1861-ben fedeztek 
fel a spectralanalysis segélyével Bnnzen és Kirchho!I a dür
kheimi sósforrás vizébell Szabadon nem fordul elő, hanam 
külöLiböző vegyületek alakjában a lepidolit nevü ásványban, a 
kávé, dohány, tliea leveleiben, czukorrépában; tölgyfában, époly 
módon nyerhető ki, mint a kalium - 10'-nál is viaszlágyságn 
erős fémfényü elem, 38 5°-nál olvad; petroleum alatt tartható 
mivel levegőn hamar oxydálódik s meg is gynlad, a vizet he
vesen elbontja, miközben vöröses-lilás lánggal ég Színképé
ben egymásmeUett fekvő kél vörös és két violacsikot láttat. A 
rubídium különböző sói a megfelelő kaliumsókhoz hasonlóan 
hatnak, 

Rubldium-ammonium bromatum: Rb Bi 3 Nfü BI. sóelegy, 
melyet Karlovszky Geyza állított elő : 100 srben van 36 sr Rb 
Br és 64 sr .VH, Br, csípős sós izü sárgás jegeczes por, egyenlő 
sr. vízben oldódik. Eme keveréket Laufenaner tanár alkal
mazta először s ugy ő, mint más egyetemi tanárok azt tapasz
talták, hogy az !okozott mértékben bírja a KBr sedativ tulaj-
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donságait anélkül, hogy a szivre káros hatással lenne Mint 
antiepilepticnm és sedativnm használható 4-7 grammos napi-
~~m . 

Rubidium-lithium platincyanür: Li Rb PI (CNJ,-+ II2 0 vizben 
oldódó sárgászöld jegeczek; a Röntgen-féle sugár által erősebb 
fluorescentiát mutat mint a barynmplatincyanűr, azért annak 
helyettesitőj e gyanánt használják 

idaei. 

Rubramentum = pirostinta 1, Tinta 
Rubus idaeus, málna, 1 Baccae rubi idaei, Syrupus rnbi 

Ructus ~ böfögés 1. o 
Ruggyanta, l. Cantsclmc 
Ruhajegyzö tenta, 1 Atramealum cbemicarum 
Rulandus János Dávid, bölcselet- és orvostudor, szül 1585 

Ratisbonban; tanulmányait Wittenbergában végezte, azután 
pozsonyi főorvos, majd Bethlen István udvari orvosa, kinek 
a,ánlatára II Ferdirnind 1622-ben magyar nemessé tette 
1630-31-ig Sileziában ,mint katonaorvos működött Meghalt 
Pozsonyban 1648-ban, sir emlékén a következő distechon állott: 

Deuici morlem, dnm vixi pharmaca dando, 
Nec iam succumubo mars mihi namque salus 

Hulandus műveiben egyaránt érezhető a tulzott paracel
susi irány a iatrnchemiai iránynyal s babonával keverve, mely 
irányok elveit sokhel1ütt kétkedve bár, de mégis hirdeti. Igen 
érdekes s a mnga nemében páratlan műve valódi gyüjtemé-· 
nyét képezi kora hibás s babonás felfogásainak s arról szól, mi 
mindenre használhatók az emberi és állati ürülékek, teljes 
czime e münek: Joannis· Davidis Rulandi RaHsbon Philosophiae 
ac medicinae doetons N"cc non celsissimi atqne illuslrissimi co
mitis Stephani Bethlen de Ictar L o p. t medici ordinarii 
Pharmacopoea nova, in qua reposita stercora el nrinae >la 
enporisa« pro omnibus totius corpori morbis internis el exter · 
nis perfacile ac optime cmandis. Eme munkáját a szegények, 
utasok és katonák használatára irta, de nem nagy elismeréssel 
fogadták Bőven ismerteti ez érdekes művet Ernyei József a 
>Gy H « 1898 évfolyamának 98, 1H, í:)O és li6, oldalán l. o 

Rum, spiritus sacchari, tafia, guldive, szeszes folyadék, mely 
a czukornád melasával (l spirilus) oly módon készül, hogy azt 
vizzel keverve önerjedés által bomlani hagyják, midőn 2-3 
nap mulva a szesztar talmn czefre azonnal ledestillálandó, más
különben eczetes erjedés áll be; az első destillátum kevés, 
a második már 70-750/0 alcoholt tartalmaz A forró ővi me
leg behatása alatt a czefrében eczetsav is fejlődik, mely 
a lepárlás alkalmáva! az alcohollal eczetaethert alkot, mely a 
rum aromáját s zamatját adja meg A friss rnm színtelen és 
nyers izü, hordóban való hosszabb állás után nyeri színét s ve
szíti el éles izét, A kereskedésbe valódi rum igen ritkán kerül, 
azokat mind mesterségesen készítik eczet-, vajsav-, hangyasav-
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aether s illatos anyagoknak borszeszszel való k&verése által. 
Kitűnő zamatn s a kere<kedésbelit felülmuló qualitásu rumot 
készithetünk a következő előirás szerint: 

Rp 
Rumessentiae gr. 30 0 
Aethe1is ananas gr. 10 0 
Aquae aw flor g1 15 0 
Vanilíni g1: 00 10 
Spir. vlni 700/0 g1 1ú00 00 

ltf isce 
Rurnaether, hangyasavas aethylaether, !. Aether sacchar tnus 
Rum essence. mesterséges rum készitéséhez való keverék: 

Rp 
Aethe1 is sacclzarini 
Aetlzeris acetici 
Trae cinnamo1ni 
Trae cateclw 
Aetlz fonnicai 
Trae uaniliae 
Trae angelicae 
Trae chinae coli 
Aquae naphae 
Essent aspernlae 
Aethe1 is b11ty 1 i 
Spir uini conc 
Ru111i optiirli ue1 i 

ltfisce. 

200 0 
400 

aa 10'0 
750 
100 
20 

15 0 
1000 
30 0 
20 0 

6500 
10000 

Minden tekintetben kitűnő rumessentiák kaphatók a kü
lönböző illó-olaj gyárakbah, mint p o Kluge el Pörsitz, Schim
mel el comp, Kingston sth czégeknél 

Rum ex = sóska, lórom, polygonaceák családjába tartozó, 
réteken és legelőkön gyakori növény, melynek kellemes sava
nyu leveleit (ac tartaricum tartalma miatt) mártásnak használ
ják. A barnaszinü és háromélű makkocska magvaival az opium 
máklevélbur kolatát szokták behinteni 

Rurnicin, 1 Chrysarobin 
Rupia, J, Rhypia 
Ruptura = szakadás, sérv, 
Russol, antirheumaticus bedörzsölő szer, nem egyéb mint 

capsicum és colchicnn1 borszeszes kivonata, melyhez oleum si
napis és ol gaulteriae van adva 

Ruta graveolens L„ szagos ruta, a rutaceák családjába tar
tozó, közép és déli Európának dombos és sziklás helyein te
nyésző növény, 3-6 dem magas szára heugerded, zöldes de
res szinü, az ágak kevéssé elállók, a levelek 3-szegletesek, 
2-3·-szor czimpásak, a forditott petealaku levélkék olajtartók-
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ban bővelkednek s ezek miatt pontozottan áttetszők. A \IIag
zat tereb, szahál.italan murvákkal és zöldes-sárga szirmokkal; 
az egész nö\ény csaknem kiállhatlan szagu Tartalmaz illó-ola
jat (1 Oleum ruthae), ruta-savat \agy rutint: C2, füs Oip + 2 H2 
0, mely híg savakkal quercetinné és ruthaczukorr.á : C12 His o, 
hasad; halóan}aga az illó-olaj, mely külsőleg bőrveresitőleg hat, 
belsőleg az előhaladó körmozgás clőmozditása által szélhajtó
ként, az. érzőidegek ingerelhetőségének csökkentése által pedig 
görcscsillapitólag hat, nag}obb adagjai méh,érzést okoznak 
Alkalmazzák 30. '100 aiárnu forrázatban mint háziszert bélfel
fmódásnál, kimaradt hószám meginditására, görcsnél stb. A 
rntha montana L a mediterrán vidékek száraz köves hehein 
terem. a graveolensnél erősebb hatásu · 

Rutaceae, rutafélék. a balzsamos növények (lerebinthina
ceae) rendjébe tar lozó, mintegy 700 fajt számláló növénycsalád 
a medilenán \idékek sziklás helyein, mely család legjellem
zőbb tagja a urtha graveolens 1 o 

Rutheniurn, Ri1~103 ií, a platincsoportba tartozó fémes 
elem, melynek létezését 1828-ban Asann már gyanította s Orosz
országról ne\ezte el, de tökéletesen Claus fedezte fel 18í5-ben 
Kis mennyiségben a platinérczekben fordnl elő s a platinkészi-· 
tésnél a kir ályvizben oldott maradékból állitják elő ammonium
rutheniumchlorid alakjában, mels et izzitanak Igen merev. 
porrá znzható fehér fém, fajsulya 12 26, a legmagasabb hőnél 
sen1 olvad meg Sajátságai n1egegyeznek az osn1iun1éval 

Rutin, melin, l Rulha grm eolens 
Rügy, gernrn4, a nö\ény fiatal sarja, hajlása, igen rövid 

szárral, melyen a levelek egy másra vannak bornlva Ha a 
rügy felfakad, a szár megnyilik és ág lesz belőle; de nern n1ii1-
den rügyből lesz ág, hanem eg) esekhől virágok keletkeznek, 
melyeket a közéletben birnbónak is ne\ eznek A gyümölcsfák 
rügyein még télen is fel lehet ismerni a levélrügyeket, melyek 
'ékon). hossznkásak s a virágrüg) eket, meli ek tompák és 
'astagok„ 

Rügypornade, !. Ung pomad. popnleonis 
'lüh scabies, igen közönséges, állatian jcllegü ragadós 

bő1betegség. mely a sarcoptes scabiei nevü atka által okozta
tik, mely hefurja magát a bfü be s aknaszer ü vizszintes ntat 
für rnagának abban; g)akorlott szen1 az aknát azannal észre
veszi, melynek végében mint fénilő fehér pont, ül az atka s 
lanz ettával vagy tüvel kiemelhető Az atka eme csatorná
ban rakja le petéit, míg végre maga elpusztul A rüh főleg az 
egyenletes nyomásnak kitett helyen szeret tartózkodni, igy p 
o. az ülőgnrnókon, azonkivül a hónalj alatt, az ujjak között, a 
köldöktájon, nőknél az emlőkön 

Ha a fertőzés megtörtfot, megkezdődik - főleg este az 
ágyban - a tűrhetetlen viszketés, mely az atka furódásának 
eredménye; a hólyagocskák, sebek mind csak az erős vaka-
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rásnak tünetei s okozatai, melyek eczemás bőrelvátozásokat ered
ményezhetnek 

A rühösség kórjóslata mindig kedvező, bármily idült is 
legyen az. Legelső feladat az atkák elölése, melyre legjobb sze
rünk a kén, kátránykészitmények (Ung snlfnratnm Ung Wil
kensoni), naphtol, perubalzsam, styrax Ezen szere:< valamelyi
kéből készült kenőcscsel az egész testet naponta jól bekenjük 
s pár nap mulva a beteget erős szappannal lemossuk s ha 
szükséges, az eljárást ismételjük Ha valamennyi atka kipusz
tul! már, akkor kezdünk az eczemás elváltozások kezeléséhez 
!. Eczema 

Állatok rühössége már complicáltabb lefolyásu s azt a bőr 
gvuladásos s pörkös lefolyásu elváltozása kiséri. Az állatok rü
hössége ellen leghatásosabban a creoliu használható szappannal 
és alcohollal készitett linimentum alakjában, mely után gyenge
meleg, 2o,'o-os creolinos fürdővel mosandó meg az állat 

Rühszappan = Sapo kalinus 
Rühzsir = Ung. sulfuratum 

·'! 

•'--i 

;l 
.'>;--'''" '.;,. 

S = orvosi vényeken = signetm, jeleztessék, l. Recept. 
S = a sulfur chemiai jele. 
Sa = a samarium chemiai jele 
Sabadilla (kabadilla, cevadilla, mexicói szó), Schoenocaulon 

officinale A. Gray, veratrum off Schl sabadilla off. Brandt, a 
mexicói Andeseken honos, a melanthaceák családjába tartozó 
hagymás növény, melynek magvai (semen sabadillae) a magy 
II gykv szerint is hivatalosak; mexicói benszülöttek a hagy
mát cebelleja néven használják bélférgek ellen Hozzánk a 
magvak még tokokban kerülnek főleg Yenezuelának La Guayra 
kikötőjéből Hamburgon át A sabadillamagvakat először Mo
nardes emliti irataiban 15'i1-ben 

A gyümölcs hosszudad. 13 mm. 'hossz n, szürkés-sárga 3 
rekeszű babony, mely a hasi varránynál könnyen kovad. A 
magvak fénylő barna-feketék, hengerdedek, gőrbék s ránczo
sak, belül fehérek. Tartalmaz 0 3o'o veratrint, sabadillint, seba
trint, veratrilsavat, cevadinsavat, jervint, zsiros olajat, mézgát 
és gyantát 

Nevezett alkatrészeinél fogva a sabadillamagvak igen mér
gesek, azok pora a nyákhár tyákat felett e izgatja, kenőcs-alak
ban a bőrre kenve sznró fájdalmat és hidegérzést kelt A gyo
morba jntva a gyomorbélgyuladás tüneteit idézi elő, majd a 
szivvcrés lassusága s der me állhat be; a halál után felbonczolt 
egyén tüdejében és veséjében, nemkülönben az agyhártyában 
vérbőség találtatott mely tünetek a veratrinnak tulajdonithatók. 
Mérgezésnél követendő eljárást 1 Yeratrin, 

Alkalmazták 0 24--0 40 grammos adagban galandféreg 
ellen, az azonban veszedelmes. A nevezett alcaloidák a tetve
ket azonnal elölik, azért ma már csupán min féregölőt hasz
nálják tetvek ellen főleg az állatgyóg) ászatban l Ung sabadillae 
Veratrinkészitésre is alkalmazzák 
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Sabadillin, Weigelin szeúnt :Cu H.rn Orn N,, Coüerbe szerint: 
C20 820 o, N,; a sabadillanrngvak alcaloidája, mely vizben, ben
zinben. amylalcoholban és chloroformban eléggé. acther ben 
egyáltalán nem oldódik, forró benzinből szintelen táblákban 
jegeczedik ki. Sósavval és kénsavval mézgaszerü sókat képez, 
melyek oldatából nem vála,zt le csapadékot sem K08 sem 
ammonia, mig Cd "2 + KJ oldat némi zavarodást okoz A sBba. 
dillin nem oly hathatós alkatrésze a sabadillamagvaknak mint 
a veratrin; tüszszenést nem okoz, csnpán nagyobb adagokban 
gy or si l ja a szivver és! 

Sabadin és sabadinin, Merek szerint ezek s nem a saba
dillin az alcaloidái a sem sabadillae-nak, képletök : C20 851 N08, 

illetve C21 8,, NOs 
Sabatrin, lugas kémhatásu barnás amorph vegyület, mely 

a sabadillamagvakból vizzel, aetherr el vagy benzinnel is kiold
ható, savakkal mézgaszerü sókat képez; re 1gensszerekkel szem· 
ben ugy viselkedik mint a sabadillin 

Sabina, juniperns sabina L vagy sabina officinalis Garcke 
lócziprus, nehézszagu bóróka, bécsi rozsmaring, a coniferák csa
ládjába tart92ó, Közép-Európa havasain honos, hazánkban itt 
ott tenyésztett cserje, heverő törzszsel, mellékágai felegyenesed
nek, tűje négysoros, álbogyója kékes-fekete Száraz meszes ta
lajt kedvel 

A fiatal galyak csúcsai - summitates, cacumina sabinae, 
frondes sabinae - a n1agy. Il gykv szerint hivatalosak; tön1öt
ten ö5'zeállók, merev, r hombalaku. hátukon mirigyes, nég) sor
jával oda simuló tííalalrn levelekkel; sajátos nehéz szagu. g) an
tás\ balzsa1nos izü Ne téveszlcssék össze a junii)erus virginiana 
L galyaival, melinek levelei gyakran háromsorosak, hátukon 
nem mirigy esek; a cupressus sem pervirens L Je, elei pedig 
domborn hátnak. melye:ri két barázda van kiálló éllel 

Alkotórészek: 1, illó-olaj a friss galyakban 2-2 750/0, a 
a hógyókban !Oo 'o l Oleum sabinae; 2 gyanta; 3, czukor, 
chlorophyll, csersav 

A sabinát Dioscorides és Plinius korában már jól ismer
ték; Nagy Kfüoly korában pedig a császári tanyákon tenyész
tették azt 

Mivel a sabina magzatelhajtó tulajdonságát a köznép is
meri tenyésztését a szabadban tiltják A galyak hatóan\ aga az 
illó-olaj, mely külsőleg bőrveresitőleg, marólag hat; a g} omor ba 
jntva melegség érzetét kelti, nagyobb adagjai már hevesebb ér
lökést, gyomorbeli gyuladást okoznak, a vizek !elválasztás bő, de 
később fenn is akadhat Nőknél mélnérzés. terhesség esetén a 
méhlepény levállása folytán elvetél és áll be; a halál a tüdő és 
vese nagyfolm lobosodása s az agy idegsejtjeinek kimerülése 
foh!án áll be 

, A galyak porát alkalmazzák cuprurn sulfur icnrnmal hintő
porul condilomákra, üszkös fekélyekre, kenőcsalakban mint 
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bőrveresitő, elvonószert Belső'eg 0 25 grammos adagban kemé
nyitő;el mint izzasztót adják csúznál, köszvénsnél; sokan jó 
hasznát látták oly méhvérzéseknél, mel.i ek a méh renyhe össze 
hnzódásától függnek, p. o szülés után · 

A különböző gykvek tinctm át, extractumot és unguentn
mot készittetnek belőle 

:\lérgezésnél előbb hánytató. azutlÍn opiurn és 11) álkás ol
datok. adandók 

Saccharatok, a czukrolrnak fémoxydokkal képzett vegyü
letei; ha ugyanis a czukor horszeszes oldatához tömény maró 
égvénjlugokat adunk, kocson)ás \álmány képződik, mely a 
czukornak mint savnak a hydroxi ddal képezett vegyülete. Eme 
vegi ületekből viz jelenlétében C02-dal a czukrot ki lehet vá
lasztani 

Sacchari faex, czukorseprő az angol gy kv szerint hivata
los theriaca néven, nen1 n1ás, 1nint a czuko1 fi110111itás alkalmá
val visszamaradt folyadék, mely sűrü, ige11 édes, barna szinü, 
erjedni képes, a kereskedésben golden syrup néven ismeretes 
:\!int kötőanpgot alkalmazzák pilularnassákhoz 

Saccharimeter, l Polar isalor 
Saccharin, zncker in, cr ystallose, (natr sacchar inicurn), 

acidnrn or thoamidobenzosulfonicnm, benzoesavsulfimid : 
, /CO"-

C" 84'- S(J, ,N8; ,, "/ 

a czukor nál 280-szor la édesebb S) nlheticus bcnzolveg\ üle t, 
mely nem czukor s azt csupán ize által helyettesitheti. 
A saccharint Gadhlenberg fedezte fel s állitotta elő a toluolból 
körülménses ulon-rnódon; az ujabb előállítási módok a követ
kezők: Sandos: orthosulfamid benzolsavat: NH2 HO C,8,,COH, 
50 °C.-nál chlorsulfonsavval, ké11savmon0hydrattal vagy tömény 
82 SO,-val kezelnek, midőn saccharin keletkezik P. Monnel és 
Cartier · snlfobenzaldeh ydel phosphorpentachlor iddal chloriddá 
alakitanak : · 

/C8Cl"-
C" 8."-S02 /0, 

mely ammoniával amiddá alakilhaló át, mely vegyületből ox; -
génfelvétel fol:tán saccharin lesz Fehér tűalaku apró jegeczek
ben vagy lencsén) i pastilhíkká comprimáh a kerül a kereske
désbe; bidegvizben nehezen, 28 sr forróvizben oldódik, nem
különben NaOJI-dal is oldatba vihető, midőn 480-szor ta édesebb 
a czukomál Alkalmazzák mint izjavitót diabetes meli!ns ese
teiben. mint gyenge bélantisepticum is tekintetbe jöhet Legel
terjedtebben, kivált forgalombahozatala idejében, édesitalok, 
likőrök. szörpök készitésére, illet\e hamisitására használták, mi 
az államnak a czukorf ogi asztás csökkenése által kár ára 'olt 
Ebből kifolyólag az 1898 évi 412'72 .. sz b ü m. r a saccharin 
behozatalát megszoritja s csak a másodfoku közigazgatási ható-
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ságok engedélyezése eselébei1 engedi meg, a gyógyszerészek 
pedig eme rendelet értelmében saccharint csakis szabályszerüen 
kiállitott orvosi vén_)Ie, vagy jól ismert egyéneknek csupán 
g)óg) itási czélra adhatnak ki. Kimutatása végett az erősen 
megsavam italt folyadékból 100 ccm -t háromszor 50-50 ccm. 
egyenlő rész aether és pelroleumaetherből álló elegygyel jól 
összerázunk s filtrálás után natriumlugot adunk hozzá, majd 
szárazra bepárologtatjuk A száraz maradékot porczelláncsészé
ben 05~10 gr darabos natrimnhidroxyddal 1

/ 2 órán keresztül 
250°-ig hevítjük, azután Yizben feloldjuk, az oldatot kénsavval 
tultelitjük és választó tölcsérben aetherrrel kirázzuk. Az ekként 
n\ erl szabad salicylsavat tartalmazó oldatot bepárologtaljuk, 
a maradékot vízben feloldjuk s néhány csepp vaschlorid oldal-
tal vizsgáljuk, a mikor az ismeri színeződés (ibolya szín) előáll 
Ezzel az eljárással az illető folyadékokból még 0 005°/0 saccha
rint is biztosan kimutathatunk 

Saccharolata, czukorkák, vízzel, tragacanlhával s valamely 
g) óg)Szenel készült s impraegnál!, különböző formáju czukor
kák, L Morsuli, T rochisci 

Saccha_romyces, saccharomyceles, erjesztő gombák, maga
sabb fejlettségü gombák spórái, melyek a czukortartalmu folya
dékolmak alcciholra és C02-ra való bomlását okozzák, 1. Erjedés .. 
Eme gombák számtalan apró bimbódzó sejtekből állanak s pár 
órn alatt himbódzás által milliókra szaporodnak Ismert czukor
erjesztő gombák : a saccharomyces cerevisiae, csupán kultivál! 
alakban mint élesztő, l. o ; a must erjedését okozó gomba: 
saccharomyces ellipsoideus a szöllőhegy talajában él s onnan 
kerül a szöliőgerezdekre s a mustba, melynek czukortartalmára 
erjesztőleg hatva C02-t és alcoholt fejleszt, L Bor Erjedés 

Saccharose = ;\Jádcznkor, saccharurn. L. o 
Saccharum, cznkm' ' általános értelmében mindama szén

hjdr átok neve, melyek növényekben keletkeznek, vízben oldód
nak, édes izüek s a poláros fényre a e ti vak; azonfelül némelyikök 
közvetlenül erjedni képes, mások pedig hig savakkal való elő
zetes elbontás -- invertálás -- ntján. Fémoxydokkal sacchara
loknak nevezett kocsonyás kinézésü vegrületeket képeznek, az 
alcalicus rézoldatol reducálják A czukrok három főcsoportra 
oszthatók: 

l Mannitcsopo1t, ezek nem szénhydratok, általános kép
letök: c, H4 Oe ; tagjai a mannit, dulcit, isodulcil, sorbit, pinit 
és quercit, l o 

lI Glycos-csoporl, ezek nehezen jegeczednek, könnyen 
erjednek, 6 alom szénnel az 0 és H atomjai a víz arányában 
vannak egyesülve: Ce H12 o,; ide tartoznak a dextrose, laevulose 
és inverl cznkor, galactose és inosit, 1 o 

III Nádczukor--crnporl, vagy saccharoz-csoport, melyek a 
közéletben saccharum elnevezés alatt ismeretesek; könnyen 
jegeczednek, 12 atom szénnel az 0 és H atomjai szintén a viz 

-- 175 -

arán3 ában vannak egyesülve: C12 fh2 011. Directe nem csak hig 
savakkal való főzés után erje5'thetők, nehezen reducálnak, a 
poláros fényt jobbra for ditják Ide tarto1nak a nádczukor. 
répaczukor, tejczukor, maltos melitos, parasaccharos 

A ~z_ubok, chemiai szerkezetét illetőleg behatóan foglal
kozo,tt K1ham, k1 1886-ban kimutatta, hogy a czukrok egy cso
portja a cyanhydrog,énhez magatartásá!Jól kiindulva, az aldehy
deket, mas csoportja a ketouokat jellemző alomcomplexek 
szerint vannak felépítve: 

Cfü OH -- (CHOH)4 - COH + HCN = ._ -v- __, 
szöllőczukor ; 

CH2 OB - (CHOH)4 - C <~HCN; 

-----·----v--------~ cyanhydrin 
Gfü OH ~- (CHOH)a - CO - Cfü 01-I + HCN 

'- - -....- _.; 

gyümölcsczukor ; 

CH2 OH - (CHOH)3 - c<8JJa Cll
2 
OB 

'-·--------v-, _______ __, 
cyanhydrin 

, , Hvdrogennel való reducálás utján mindkettőből hat vegy
ertekü helonalcohol képződik: Co Ha (OH)o, mely mannitnál 
nem egyébb ·· 

Ami a czukrok synthesisét illeti, Fischer Emil würzburgi 
tanár ~ követ,kező, ~redményhez jutott: a czukrok a phenyl
hj drasmnal vizelvalas közben phenvlhi drasont alkotnak: CH2 
OH (CHOH)•- COH+ C, fü NH Nfü, Cfü OH (CHOH)4 CH. N 
N~, Co Ho_ + !f20 ;, eme vegyület for raláskor a fölösleges phe
n:1 Ihydrasm~ol meg egy moleculat v0sz fel s osazonná, phenyl-
glycosazonna alakul: · 
C - H Ha az osazon vizes oldatát natrium--

1 = N NH c, Ho amalgammal reducáljuk, a fejlődő H az 
(CH OH)< osazon, 1 moleculájából 1 molecula phenyl-
IH , hydrasmt s egy anilinmolecnla képződése 
- C "'." NH c, H, mellett egy N tar talmu vegyületet létesít, 
m,ely ISomer_ a glucosaminnel: Co Hm NOo; ezt HNOs-mal oxy
dalva, g~ümölcsczukrol kapunk Ebből az tünik ki, hogy magas 
veg}ertekü alcoholok e1nhe OX) datiója alkalmával czukrok 
keletkeznek · · · 

Saccharum album, saccharum arundinis, Zuccharum sal 
sacchari, mel cannae, saccharose, diglycosinalcohol, különliöző 
növények nedvében, főleg a cznkorirádban (saccharum off) 
18-21 %, czukorrépában (beta maritima) 10'/„ a sorahum 
saccharatum é. chinai növényben 9 5%, kukoriczában, c;irok-
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ban jön elő Giárilag régebben kizárólag a czukornád, 1801. 
óla nálunk csupán a répa nedvéből állitják elő A czukkorrépát 
(Bela maritima) megmossák s lehetőleg vékony szeletekre vág
ják azután J Robert módszere szerint nionaország, 1861) 
a diffusiós eljárással kivonják ol.i módon, bog) a szeleteket 
60-70 "C-nál sajtolják s a nedvet répaszeleteken bocsájtják 
keresztül ugy, hogy a legsíírübb nedv a frissebb, '1 vizzel után
töltött lé pedig a már igy kilugozott szeleteken menjen át Az 
igy n3ert léből az idegen s savanH1 alkatrészeket derités és 
saturálás utján távolitják el; evégre a nedrnt 80 "C-ra hevitik 
s égetett meszet adnak hozzá, n1cly a savanyu anyagokat n1eg
köti, ezután C02-t vezetnek a keverékbe, midőn a kicsapódó 
Ca CO, leüleµedése közben a szenny anyagokat magával ragadva 
a foljadékot deriti Az I sz deritésre 3 5"/„, a II. sz hoz-0 5°/0 

meszet használnak, a III sz-hoz csupán C02-t A deritett folja
dékot a szinanyagok visszatartása végett csontszénen szlír ik s 
az 1 OG f s 10-15°/0 czukrot tar talrnazó levet vaccuumban 
besűritik, n1ig egy. kivett próba n1egken1ényszik; ez az 11 n 
töltőan.) ag A töltőan1 agot kevés syruppal keverik s centrifu
gális gépbe helyezik, hol a syrup a nyers c;zukorból elválik s 
kiszedve rurnkészitésre használják s melasznak ne1 ezik 

A nyers cznkor sárgás szinü, illatos, 90', czukrot tartal
maz s mint ilyen nem használtatik hanem raffinálás alá vetik, 
mely ugy történik, hogy azt ujból feloldjálr, csontszénen töb
ször átszűrik s vagy kijegeczitik (saccharun1 candiurn. candis
cznkor, sárgaczukor), vag) pedig süvegformába öntik. A siiveg
beöntésre szánt czukrnt előbb meszszel, gypszszel, 1érrel derí
tik, csontszénen szűrik s 0 0020.1

0 ultra1narinnal vagy indigócar-· 
rninnal ke1erve (hog.) vakitóbb fehér !egyen) vaccuumban 
besűritik s formába önti.k; a meghült süvegen tömény syrupot 
szivattyuznak át, mig az· egész sü\eg bizonyos tömörséget kap, 
végre leformálják s pár napig 50 °C .. nál szárítják A s üvegből 
nyert syrupot besűritik s az igy rl\er! czukrot f'arin és melin 
név alatt árulják 

A nádczukrot elóször Bengálban állilották elő Kr u 300 
évvel, s szanszkrit neve: sai lwra oly any agct jelent, mely ap1ó 
szemcsékből áll; görög irók a czukornádból magától kiizzadó 
s megsiírüsödő nedvet saccharoi néven emlitik (Dioscorides) s a 
boldog arábiai minőséget legjobbnak tartják A czukornád s a 
czukor ismerete lassan terjedt át Európába a hóditó arabok 
által; az első czukor a keresztesvitézek állal került Svriából 
Velenczébe 996-ban. 1150-ben az araboknak Spanyolországban 
és Siciliában tekintélyes czukorrnídültel\ érr} eik voltak, a XV. 
században Spaniolorsz{ig cwkortermelése évi 1 millio méter
mázsára rugott. Kolomlms 1490-ben a czukornádat Sz. Domin
góba is átültette s Közép-Amerika ma a legnagyobb czukor
ter melő hel1 lyé lett 

Midőn I Napoleon 1806-1814-ig az európai continenst 

1 

j 

l 
J 
!L 
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vesztegzár alá helyezte, a chemicusok igyekeztek a czukrot 
más növén.) ekből is előállitani lgy Margraff felfedezte, hogy a 
répa riedvéből tekintélyes mennyiségű czukor állítható elő s 
III Frigyes Vilmos porosz királ.): segély éve! 1801"ben Kunern 
silesiai városban felállította az első czukorgyfüat 

Hazánkban a répaczukor készitésének módozataival Get
tinger János Sámuel eperjesi gyógyszerész foglalkozott uayan
ezen időben s 5liü gr répából 17 5 majd 33 gr. czukrot állitott 
elő, melyet a nádorispáonak küldött ki a czukorgy ár fölállitá
sát meg is hagyta, de Eperjes város a kért segélyt megtagadta .. 

A czukor v~gyileg diglycosiua'coholnak: (Co H,)2 O (OH)ro 
= C12 fü2 011 tekmthető; kemény sárgás egyhajl:ísu vagy igen 
apró fehér jegeczekben kristályosodik, ütésre vagy erélyes dör -
zsölésre élénk pl_10sphor escentiát mutat, mely fény sok tekin
tetben megeg) ezrk a röntgenféle sugarakkal. Porrá törve igen 
nedvszivó, forró vizben minden arányban oldódik, hidegvizben 
telitetl oldata sűrü, 1382 f s (l S\fupus simplex); 80 r. forró 
tömény alcohol 1 részt old Jel.. hideg alcoholban, aetherben 
oldhatatlan A polaros fény sikját [(a) j = + 73·5] értékben 
jobbra forditja; 160"-nál változatlanul megolvad s kihüléskor 
átlátszó, sárga, üvegszerü tömeggé fagy meg; magasabb hőnél 

glycosevé és laevulosanná hasad, 200"-nál vizgőzt veszi! s sa
vanyu és kozmás an1 agok illanak el, mig fekete caramel (l o.) 
marad vissza, száraz lepárlás kor féni lő, hamunélküli szenet ad 
Borszeszes oldatából tömény alcalioldatokkal kocsoniaszerü 
saccharatok csaphatók le. Hig savak a saccharoset invertlé vál
toztatják, azaz dextrose és laevulosevé alakitják, l G)ümölcs
czukor, a folyamat ez: (Co Ho)2 0 (OH)lo + H20 = Co H6 (OH)o 
+ Co lio (OH)"; ezen bomlás áll be a czukornak vizzel való 
hosszas főzésekor is, vagy gombák, növén) savak, ammori, chlor 
Zn SQ4 behatására Tömény H2 SQ, vagy HCI hamar elszenesi!i, 
HNOa vagy HNOa és H2 SO, keverékével a robbanó, szörpszerü, 
vizben nem oldódó nitrosaccharózt: C12 Hm (N02)4 0 11 adja. 
Konyhasóval egyesül az A11 CZ,, Ag NOs, Hg Cy2 oldalaiból az 
illető fémet választja ki. H, SQ, jelenlétében az epesavakat meg
veresiti A F ehlingoldatot csak akkor reducálja, ha előbb fü S04-

val való főzés által invertáltatott; alcoholos erjedésbe is csak 
ily alakban képes átmenni, mig pepsin, sajt vagy más albuminat 
jelenl~tében · tejsa~as ,vagv nyákos erjedésbe megy át 

"yrupokhoz rnkabb a nádczukor használtassék, mert az 
főzés közben nehezebbet1 alakul át gi ümölcsczukorrá 

A czukor a sértetlen bőrt vizelvonás által szárazzá teheti, 
hámfosztott felületeken ezáltal fájdalmat is okoz, melv az ömlés
folyamat nagyságával arányos s száritó hatásu A szájba véve 
a nyákhártyák ingere folytán bővebb nválfolyást eredmérll'ez, 
mely n1álban tejsavas erjedésbe menve 'át, savanyu izt s er1)he 
hurutot okoz Nagy adagjai az átszivá1gási eg.)üttható értékét a 
kalium aeeticumhoz hasonlóan emelik; a czukor a szervezetben 
Kazay, Gyógysz. lexicon IV 12 
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tejsavvá majd vízre és C02-ra bomlik, miközben sok meleg 
szabadul fel s mint hőemelő tápszer jön tekintetbe, a szövetek 
felépaésében nem vesz részt 

A cznkorport a g)ógyászatban mint porok vivőszerét s 
syrnp alakjában mint izjavitót alkalmazzák Házi szer gyanánt, 
mint hintő port renj'he külemü fekélyekre s szcmbehintésre 
is haszilálják; hig bor szeszes oldatát bőivastagodásokra kenve 
azok csakhamar lepodanak s lekaparhatók 

Midőn igen finom cznkorport akarunk készíteni, a raffinált 
czukrot 60 -ra hevítve meleg mozsáiban dörzsöljük szét. 

Saccharum alcaiin.um Vichy: áll 95 gr cznkorporból és 5 
gr natr. bicar bonicumból 

Saccharum aluminatum = Alumen saccharatum 
Sacchar'Um amylaceum, saccharum uveum, keményitőczukor, 

krumpliczukor; kag_)lós törésű, sárgásfehér, szappankinézésü 
tömeg, mely burgonyakeményilőből képződik hig kénsav beha
tására Émeligős izü. tartalmaz 70"io gl1cosét, 15"/„ dextrint, 
vizet s idegen anyagokat Alkalmazzák a sőrfőzésben és maláta
készitésnél. L Gll cose 

Saccharum éaicareum = Calcium saccharatum, l o 
Sacchúum candium, kandis czukor, sárgaczukor, a nád

czukor vizoldatából p o. egy az oldatba helyezett zsinegre \ agi 
fára jegeczedő czukor, 1 Saccharum 

Saccharum cetacei, l Cetaceum saccharatum. 
Saccharum crystallisatum = Saccharam candium 
Saccharnm lactis, lactose, sal lactis, tejczukor: C12 H22 011 

+ H20 = 360; eme czukor a magzatvizhen és a tejben talál-
ható s az utóbbiból oly módon állítják elő. hogy az édes savót • 
besűritik, midőn a tejczukor igen kemény, áttetsző rhombos / 
oszlopokban jegeczedik ki; ezt ujból feloldják, állati szénen , 
szűrik s ujra jcgeczitik A jegeczek 1 52 f sulyuak, poruk fehér, 
szagtalan, légálló gyeugén édes izü 6 r hideg, 2 5 r rneleg
vizbr·n oldódik, de szörpöt nem képez. a poláros fény sikját 
[(a)j = 59°] értékben jobbra hajtja; alcohol, aether nem oldja 
130 '-nál elveszti jegeczvizét, 1 iO -nál pedig megbarnulva lacto
caramellé alakul Lugokkal vizoldatban eg.i esül; a fémoxyd-
vegy eke! reducálja mint a gl) cose; hig savakkal főz\ e galacto- 1 
sere bomlik, mely élesztővel hamar alcoho!os erjedésbc megy ·1 
át. Állati am agok s erjesztő!{ behatására tej-, vajsavba megy át, .. 

1

. 

HNOa-mal melegitve borkő-, szöllő- és sóskasav mellett főleg 
ni álkasav képződik belőle 

A tejczukor mint tápszer szerepel főleg oly csecsemőknél 
kik anyatejet nem kaptak; adható oly esetekben is, midőn a 
gyomor érzékenysége miatt czukorféléket s keményitőt adagolni J 
nem lehet Mint vivőszert alkah_nazzák a cukor helyett hygro- q 
scopicuo szerekkel, az Eg) esült Allamok s a helvét gykv némely l 

száraz kivonatot nem dextiinnel hanem tejczukorrnl készittet, az .·· .. ·.•.•.· .. •! 
ily készitmények nem nedvs7ivók s abstractumolmak neveztetnek 
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Sacchar'Um liquidum seu mucosnm = S) rupus simplex 
Saccharum mannae = ~Iannit 
Saccharum officinarum, czukorrníd, a pázsitlélék genusáha 

tartozó, magas nádtermetü kóró, mel) nek eredeti hazája India 
s China, amit szanszkrit (sarkura), arab (suchara) és persa (sakar) 
neve is bizonJ it, de nag) ban termesztik Közép- és Dél-Ameri
kában A czuko1 nádültel\én1 ek 30 édg is használhatók, mert 
a nád kitelelő <araczkja ujból kihajt A hajtásokat még virág
zás előtt tőből leYágjlk, kisajtolják s a nedvből a czuluot ké
szítik L. Saccharnm 

Saccharum plumbi = Plumbum aceticum cr l stallisatum 
Saccharum Saturni = Plumb aceticum crystallisatum Az 

eczetsavas almot édes izénél fogva nevezik czukornak 
Saccharum tostum, tabulae ca:hanales, catharcetli, pergelt 

czukor, oly módon készül, hogy czukorport serpenyőben foly
tonos kevei és közben addig olvasztunk mig fol) ékony lesz, de 
caran1elszagot nen1 áraszt, ekkor adunk hozzá eg3 késhegyn} i 
soda bicarbonát, hogy fölfuvód'a porhanyós legien. majd kevés 
vanilint vagy succus liquiriliaet s jól fölkeverve kiöntjük egy 
előzetesen cacaovajazoll márvány vagv fémlapra s formával 
kivágva kihülés után fölaprózzuk Igen nedvszívó, azért jól záró 
edéniben tartassék A köhögésre anniiban hat enyhitőleg, hog) 
bővebb nyálelválasztást okozva elősegiti a nyákhártyákon levő 
izzadrnányok leválását s kiköpését . 

Saccharum uvarum, szöllőczukor, krumpliczukor, 1 Saccha-
rum am\ laceum, Gh cose 

Sacculus, saccris = zacskó, tömlő 
Sacer ignis = Orbáncz 
Sacer morbus . Epilepsia. 
Sachet, pulvin·rlus, párnácska; illatos porokkal s füvekkel 

töltött kis párnácskák L Pulv. ireos odoratus p1 aetiosus 
Sachs Gyula, jeles német botanicus és növényphysiologns, 

szül 1831 X 2-án Boroszlóban, 1868 óta a würzburgi eg) ete 
n1en a nöYényphysiologia világhirü tanára s n1int ilyen, kutatá
sai által az agricultmának sok szolgálatot tett 

S&d!er József, oivos és botanicus, szüL 1i91 Pozso111 ban, 
megh. 18!9. Eleinte gyógyszerész \'olt, de diplomájának meg
szerzése után 1815-től orvostant tanult s 1826-ban az orvosi 
kar dékánja s a nen1ze1i n1úzeun1 őre volt, 1832 óta a botani· 
cát adta elő a pesti egy elemen "eháuy növéni t az ő nevéről 

neveztek: p. o. potentila Sadleri, fcnrla Sadleriana 
Safety, igen finon1, diónagyságu szivacs, inely et a foga111-

zás meggátlására a méhszájba szorítanak s közösülés után a 
rajtalevő zsinor segélyével ki\e;znek 

Safranin, anilinnitritbéíl arsenessav behatására keletkező fes
ték, kizárólag a selJem rózsaszinü festésére használják 

Sáfrány, l Crocus; sáfrán) os tapasz, !. Empl oxycroceum 
Safren, a sassafras illó-olajának eg) ik alkatrésze. l Sassafras 

12* 
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Safrol : C10 H10 0 2, a sassafras illó-olajának' főalkatr észe, 
chemiai szerkezetét illetőleg allylp) rocatechinmethylenaether-· 
nek tekinthető: 

/ CH2 - CH= GHz 
Co Hs ""- g > CH2 

a safrolnak pharmacologiai hatása az apiollal és az oleum pe
troselinivel eg3ezik meg l Sassafras. 

Sagapenum, serapinum gummiresina sagapenum a feru!a 
persica Wild növénytől származó gya:nta , mely azonbat~, m~r 
felette ritkán használtalik s csak gyQj lemenvekben tar tpk m 
massis vagy in lacrymis A szabálybtlan alaku· könnyek áttetszők 
s sárgabarnák, a szájme~egénél rneglágynlnak, ?siP,ős. k~serü 
iz(iek s gyengén assa foettda szagnak Tartalmaz .~ 7 /0 11lo-ola
jat, 50% gyantát, 32% mézgát._ !H"/0 b_assorint, mészsókat s id~
gen anyagokat O 5-·2 grammpval ptlulaalakban alkalmaztak 
mint az assa foetidát 

Sagena gossypina = Lana gossypina 
Sago, metroxylon. vastag, magas pálma szárnyalt level(i 

koronával, páros éltü fűzéres virágz~t.tal, mel:y a szárat tetqzi; 
minélfogva a ságo e sak egysze1 D) thk, azutan e!lrnl: A sago 
pálmák kérgéből keményitőt nyernek, melyet a papua~ ~zegu
kenyérnek neveznek (zagoe, sego, faecula szagn) A sagot ugy 
uyerik.. hogy a virágzásakor széthasitott fát~ak bel_eit ~izz~I le· 
iszapolják s a pépet köles maid repanagysagu gombokke far „ 

málják; egy fa maga 5 mázsa sá_gók~mé,nyi~őt is termel: A !eg
több ságó Borneon, Sumatr an, Uj-Gmnean es a Maled1v1 szige
teken állittatik elő s mint a keményitő, tápszer g) anánt hasz
náltatik, l Amylum 

Sagrad-berk = szentkéreg. l Cascara sagrnda. 
Sagradapastillák, l Pastil casc. sagradae . 
Sagradin, az extr. casc sagrad 200,'o-os oldata 2o,'o sptt. 

menthae piperitae-vcl. Hashajtó. 
Sainte-Claire-Deville Henr'ich. franczia clremicns, szül 1819 

III 11-én az Antillákon, megh. 1881. YII l Párisban. HamaJ 
~agányba vonulva ,kizárólag fizikai ch_en;iáva} foglalk_?ZO'.I Ő 
ismerte fel s tanulmam ozta a magas honel vegbemeno dtsso
ciatiót az amm chloratum dissotiatiója fölött Than Károlylyal 
tudom'ányos polemiát folytatott, mel) ben a tudományos világ 
Thannak adott igazat Elhunyta alkalmával mint a magy tud 
acad kűltagjáról Than Károly tartott emlékbeszéd 

Saint-G.ermaine, (szen-zsermén) gróf, hires kalandor, ujab
ban azt bizonvi!ották reá, hogy nem más volt. mint Rákóczy 
Fnencznek osztrák kegydijon titkos nevek alatt élő fia, azaz 
lll Rákóczy Ferencz .. 1696-1780. Sokan Portugáli~ból szár
maztatják Relytélyességét haláláig megtudta őrizni 0 találta fel 
a nevéről is nevezett species Saint-Germain!, melynek haszná
lata folytán magas kort út el l Species Saint-Germain 
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Sajtanyag, l. Casein 
Sajtméreg, a rothadt, romlott sajtban, lejben, tnróban kép

ződő ptornain, mely Vanghari vizsgálatai szerint (1881) tiro
toxinnak bizon) nlt; ennek képződését még egy eddig nem is
mert bacterium okozza. A mérgezési tünetek helybeliek s álta
lánosak s eszerint a g) omor és belek gyuladásos megbetegedé
sében az idegrendszer részéről erős remegésben, rángásokban 
és sulyos deliriumokban nyilvánulnak, a halál 2i órán belül be
állhat A gyógykezelés a méreg eltávolitásáliól (hánytatók has
hajtók) és tüneti hzelésből áll (izgatók, bóditók) 

Sajtó, prés, a laboratorinmi berendezés egyik szükséges 
eszköze Áll egy vas vagy sár garézhenger bői, melynek első ol
dalából V alaku csatorna vezet ki; a henget be jár egy fejjel 
ellátott fémkorong, rnelylyel egy csavar segélyével a kisajtolandó 
anyag lepréseltetik A sajlók szerkezete sokkal világosabb, 
mintsem hosszas magyar ázatokrn szorulna, manapság már csak
nem kizarólag a tinctnrák ingredientiájának s gyümölcsöknek 
kisajtolására alkalnuztatnak; a pastillák és pilnlák nagjbani 
előállitására szolgáló finom kiviteln gépeket latinul comprimáló 
gépeknek nevezik 

Sal, só, régi nomenclatm ákban a sók használatos neve 
különböző mislicus és inationalis jelzőkkel, melyek helj ett a 
mai nomenclatnra az illető só alkatrészeinek nevét használja, 
p. o a sal cornu cervi hel.) ett az ainrnon. ccnbonicumot. Chc
miai lekmtetből l Só 

Sal absyntbi = Kal. carbonicum depnralum, melyet ré-
gebben az üröm hamujából állitottak elő 

Sal acetosellae, sóskasó = kalium oxalicnm neutrum 
Sal acetosum minerale = Natrinm aceticum cr)St. 
Sal acetósum vegetablle = Kalinm aceticum cryst 
Sal acidum boracis = Borax venet. 
Sal alcali mlnerale = Natrium carbooicum 
Sal alcali minerale aeratum = Natrium bicarbonicum 
Sal alcall vegetabile = Kalium carbonicum; sal alcali ve

getabile aeratnm = kal. bicarbonicum 
Sal alcali volatile = Ammoninm carbonicum, innen lett a 

sajátságos •sári-kláfi, név 
Sal Alembroti, l Alembrot só 
Sal amarum = Magnesinm sulfuric. 
Sal ammoniacale depurat Amm chloratum depuratum 
Sal ammoniaci fixum = Calcium chloratum 
Sal ammoniaci martiatum = Amm chloratum fer ratum 
Sal ammoniaci niír'osum = Ammon nitricum 
Sal ammoniaci secretum Glaubet'i = Amm sulfuricum 
Sal ammoniaci tartareum = Cremor tartari ammoniacale. 
Sal ammoniacl volatile = Ammon carbonicum siccum 
Sal Anglicum seu anglorum = Magnesium sulfuricum 
Sal antiepilepticum Weismanni = Cnprum sulfuricum amm. 
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Sal peruvianum Chioin 
Sal panchrestum = Kalium tartaricum 
Sal petrae = Kalium nitr icum 
Sal polychrestum Glauberi = Kal suli 
Sal polycrestum Seigneti = Kalium natrio tartaricum 
Sal prunellae = Kalium nitricum fnsum in rotulis 
Sal Rupellense Kaliurn natrio-tartaricum 
Sal sapientiae = Alemhrot só, l o. 
Sal Schlippianum, Schlippe só, l Stibium sulfuralum natr, 
Sal sedativum Hombergii = Acidum boracicum 
Sal sedativum mercurii Hvdr boraxatum 
Sal Seidlitzense, seu Saidsützense = :VIagn. sulfüricum 
Sal sodae acetatum = Natrium aceticum cr yst 
Sal sodae crudum = Natr carbon crudum, · 
Sal sodae depuratum = Natr. carbonicum depuratum 
Sal succini volatile = Acidum succinic um 
Sal Tachenum = Sal absynthi 
Sal tartari = Kalium carbonic pumm 
Sal tarfar! alcali~atum aerat .= Kalium carbonicum pur. 
Sal tartan caust1cum = Kalmm h1drooxydatum 
Sal thermarum Carolinarum, karlsbadi hévforrás vizének be

p~rlá~a által nyert só, mely körülbelül 10 r Na2 504-ot, 6 rész 
1'.•a2 COs-ol, 4 r. Na Cl-ot és 1 r K2 SO,-ot tartalmaz. Mint has
~13jtót a~lratn~ ,4 gran;mot egy pohát melegvizben a natr. sulf. 
iavalatat ·alapJatl A so a magy II gykv, szerint hivatalos. 

Sal thermarum Carolin irUm artefactum, mesterséges karls
badi só: 

Natrii sulfúnci g1 320 
Nallii carbonici gr. 40. 

Rp 

Nat1ii chlornti g1. 10. 
Aquae de'I feru g1 400 0 

Post solutione perfecta filtra et ad crystallisationem 
sepo~e Az an:alugot a. j_ege~~ekről le_ö_nlve ~epárolhatjuk, hogy 
a ~eg oldva maradt so ts luiegeczedJek Szaraz uton a karls
badt sót következő előírás szerint készithetjük: 

Post 

Rp Nal1ii chlo1 pulu g1 18 
' sulf dilaps g1. 44 

Kalii su/f pulu g1 2 
I\Tafrii bicarbon g1 36 

Misce (Plrar m ger manic II) 
Sal thermarum Marienbadense : 

Rp. Natrii s11/fli1ici 250 
' carbonici 80 
, chlorali 30 

Magnes sulfm 50 
Aquae feu vid 400 

solutione per fecta filtra el ad crystallisationem sepone .. 
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Sal urinae fusibile = Natrinm phosphoricmn aínmoniatnm 
Sal urinae volatile = Amm carb pyrooleos 
Sal urinosum purissimum = Ammon carb siccnm 
Sal vitae = Alembroth só. 
Sal vitri = Kalinm chlora!nm. 
Sal vitrioli narcoticnm = Acidnm boracicnm 
Sal vitrioli vomitorium ~ Zincnm snlfmicnm 
Sal Vichy artefactum: 

Rp 
Nat1ii 

)) 

)) 

mlfú1ici 
bicarbonici 
chlorati 

120 
60 
10 

Solve, evapora el ad crystallisationem sepone .. 
Sal volatile = Ammon carbonicnm .siccnm 
Sal volatile concretum •· Sal cornn cervi 
Sal volatile oleasum = Spir. volatilis oleosns. 
Sal vomitorium vitrioli ~ Zincum snlfnricnm 

. Sal Westendorfi = Kénsav nehány cseppjével kevei t ka-
lmm aceticnm. 

Salacetol, acetilsalics lsavaether : Cofl. OH COO CH2CO CHs, 
vízben nehezen, alcoholban, aetherben, chlorofor mban oldódó, 
finom, fénylő tűket képező yegi ület, 71 °C-nál olvad Mint anti
septicum a salollal egyenér tékü s hatásában is megegyezik vele 
Alkalmazzák 3: 30 arán) n ricinusolajos oldatát mint bélantisep·· 
ticumot choleránál s mm! antirhenmaticnmot csuznál 

Salactolum Walle, natrinmlacticnm-salici licnm, mint neve 
is mutatja, salicylsavas és tejsavas natrinmnak vegyülete, mely
nek 1 %-os hydrogenhyperoxi d oldatát mint ecsetelőt vagy gar
garismát a diphteria speiflcumának tartják (a diphteria bacil
lnsai anaerobionok); a felfedező Walle azt mondja, hogy a 
salactollal kezelt diphteriás betegei közül egy sem halt meg 
Mint prophjlacticumot diphteriajárvány alkalmával nagyon aján
latos használni. 

Salak, az érezek koholásakor a nyers anyagban levő sili
cátolmak s fémoxydoknak megolvadt s kihüh e zománczkiné
zésü kagylós törésü terméke; az alcalisilicá!ok salakja 1200-
1900 "C-nál, az ólcrm, vas, földek szilicá\jai 2100-2:100 "C-nál 
olvadnak, szinök a basistól függ, az ólomoxyd, földek silicátjai 
szürkék, a vasoxydul és vasszulfidéi feketék 

Salamon kulcsa, l Clavicnla Salamonis. 
Salamonpecsét, sigillnm Salamonis. polygonatnm off földi 

borostyán, sulyfü, a liliomfélék családjába tartozó s a gyöngy
virággal nagyon egyforma növény, de hosszucsövü virágai által, „ 

melyek a nagy levelek tövében erednek, attól megkülönböz
tethető Vastag tőkéjén az előbbi évek hajtásai helyén pecsét
forma benyomások vannak A tőke (rad. sigilli Salamonis) con
vallamarint tartalmaz s mint házi gyógyszert a nép törésre 

- 185 

használja borogatásként Levele s virága mérges, a liba meg-
döglik tőle „ 

Saláta, !. Lactuca; salátának neveznek általában minden 
oly növény- vagy hnskeveréket, mely jól meg van sózva (sala
tus, a m = sózott) p o. ugorka, osztriga, hering, stb csak 
később nevezték így különösen a salátákhoz legalkalmasabb 
növén) !, a laclncát 

Salátanedv, l. Lactucarium 
Salep, radix seu tnbera salep vel salab, rad orchidis ma„ 

rionis, sa!epg)ökér, a kosborfélék különböző fajainak: mint 
orchis, ophrys, plathanthera stb .. Enrópában és Ázsiában tenyé
sző füvek gumója Leggyakrabban az orchis mascnla L orchis 
morio L és orchis coriophora gumóit használják (l o) Az in
diai kereskedés salepje (sálib misri) az eulophia campestris és 
fajaitól van. A gümőket virágzás után ássák ki s csak a telel
teket, melyek a jövő évi növényt tápláltál< volna, szedik össze; 
megmossák, forró vízzel leöntik s en.ihe hőnél száritják, mi
dőn a nedvdns gümő szarmzerü lesz, keserü izét s szagát 
elveszti A gümők (tubera salep) petéded vagy hossznkás ala·· 
kuak, a jelen évi, tehát elvetendő gumó 31/ 2 cm bosszn, a jövő 
évi kisebb, félig átlátszó, szaruszerű, fehéresbarna, porrátörve 
1 g1 ammja 40 gr vízzel forralva kocsonyát képez, mely által 
a sokszor közéje kevert colchicnmtól megkülönböztethető 

Tart~lmaz 48% mézgát, mely legnagyobbrészt bassorinból 
áll, hidegvizben is oldódik a mézgás oldat magnesia vagy horax 
hozzáadására sűrübb lesz, plnmb acet azt nem csapja le, ellenben 
ammoniák vagy borszesz igen. A száraz mézga cuoxamban ol
dódik, HNOa-val sóskasavat képez mint a cellulose; keményitőt, 
mely már a kikészítés alkalmával megduzzad; fehérnyét, czuk
rot, sóskasavas és phosphorsavas meszet, kalinmsókat stb 

A salepet főzet alakjában mint bevonószert használják 
hurutos hasmenésnél, mely esetben a bél bennéke és fala közt 
az érintkezést ngy a hogy hátráltatva, megvédi a g) omorbél 
falát az izgatásoktól s ezáltal s az ömlésfolyamat hátráltatása 
által is annak dválasztásá! mérsékli s a hasmenésre enyhitőleg, 
gyógyitólag hat L Decoctnm salep 

Salepnyák, 1 Mncillago salep. 
Salétrom (sal nitron) 1. Kalinm ni!ricnm 
Salétromossav és sói 1 Acidnm nitrosnm Nitrite:, 
Salétrompogácsa = Kalium nitricnm fusnm in rotnlis 
Saléromsav és sói 1. Acidnm nitricum Nitrátok 
Salicin, salicina: Co Hu Oo. oc, H. CH2 OH, glycosida, mely 

a különböző fűzfák (L Salix) kérgében s nyár fák levelében for
dul elő, az osztr V. angol és amerikai gykvek szerint hivata
los. Fehér, fénylő, keserü izü, vizben és alcoholban oldódó je
jegeczcket képez, meli ek 198°-nál megolvadnak, kihüléskor je
geczes tömeget képez A poláros fény sikját balra fordilja. tö
mény H2 SO.-val vörös rutinkénsav és rutilin képződik belőle, 
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HN03-val picrinsavat és sóskásavat ad, hig savakltal, ennlsinnal 
érintkezve vízfelvétel folytán saligeninre bomlik Alkalmazzák 
O 50-1 O grammos adagokban mint a chinin és salicyl hely~~-· 
tesitőjét, hatás tekintetében azonban azokat meg sem közeltti 
Az „ anliar thrin« nevű csúzellenes szernek alkatrésze. 

Salicylaldehid, acidnm salicylosnm, Olenm spireae 1_1lma: 
Salicylamid: Cs H4 OH .. CO NH., az oleum ganlthenaebol 

állitják elő, hog1 ana tömény ammoniaoldatot hagynak hatni 
Aetherből átjegeczithető le.mezes jegeczek, sárgák, iztelenek, 
hidegviz nehezen (l : 250) meleg viz, alcohol, aether, chlorofor m 
jól oldja Alkalmazzák 3 óiánként 0 15-0 25 gammos adagok
ban mint antisepticnmot, antip) reticnmot antirheumaticumot a 
salicvlsav helyett 

·· Salicylafok, a salicylsav sói .. 
Salicylid, a cyclikus esterekhez tartozó vegyület, mely a 

salicvlsavból képződik, ha azt toluolos oldatban phosphoroxy
chloriddal kezeljük, midőn két vegs ület keletkezik, melyek egi -
mástól chloroformmal elválaszthatók, melyben a polysalicylid 
nem oldódik. Az oldatból a salicylid szé[i koczkaalaku jege
czekben kristálvosodik ki 33 210 o chlorofoimmal Indifeiens ve
gyület a kö~ell~ező képlettel: 

c, fl4 l i~l go -- gcm ! C, H4; 
a salicylidot a vegytiszta ch lm ofor m előállitására alkalmazzák, 
mi\el legcsekélyebb fertőzmény elég arra, hogy ne l«ipezzen 
j egeczeket. 

Salicylresorcinketon, trioxybenzophenon: C, H4 (OH). CO 
c; H 3 (OHJ, [1: 2: 3J 

Salicylsav, !. Acidum salicylicum 
Saiicylsavas l. · .. salicylicum , 
Salifebrin, salicylsirÍ' és antifebrin keveréke s ezek ja val· 

latai alapján föleg czúzos bántalmaknál alkalmazzák. 
Saliformin, hexameth.ilentetraminsalicylat: C,, H„ N, C„ H, 

OH CO OH; savan) kás izü, vizben és alcoholban oldódó fehér 
jegeczes por, mely főleg hugysavoldó s bactericid hatásánál 
fogva a hugyutak bacteriumos megbetegedéseinél, hng) kövek 
oldására napi 1--2 grammos adagokban használlatik. 

Saligallol, pyrogallol··disalicylat, nehezen szétdöi zsölhető, 
gyantás kinézésü szilárd test meljuek acc\onos vagy chloro
formos oldatát (2-150 10) alkalmazzák mint a pyrogallol, eugal
lol, lenigallol hel) ettesitőjéi. Igen lassan fejti ki hatását 

Saligenin, orthoox.ihcnzi lalcohol. a salicinnak (!. o.) hasa
dási terméke, dc syntheticnsan is előállitható a phenolból, ha 
arra formaldehyd hat, képlete: C,; H, OH CH, OH: vizben és 
alcoholban oldódó, keserü izü fehér jegeczes test, melyet oly 
adagokban s ama esetekben használják mint a natr salicylic 

Salipyl'in, antip) rinum salicylicum: C11 H12 N2 0 c, H,; 0 = 
326; a salicylsavnak és antipyrinnek moleculasnl.Jnk arányá-
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ban való egymásrahatásakor keletkező vegyület, melynek elő
állitása következő: 

Fische1 módsze1e: 57 7 r. antipyrin és 423 r. salic.i:lsav 
eleg) ét porczelláncsészében gőzfürdőn összeolvasztjuk, midőn 
olajszerü, kihülésk01 meg~ere~ő an) a~ot n} erünk, mely bor
szeszben feloldandó s abbol lujegeczesitendo; 

Gimti eljá1 ása: az antip.) rinl előbb gőzfürdőn kevés viz· 
ben oldjnk s· azntán km erjük hozzá a sali.c.i :savat;. a képző
dött ola jszerü foh adékot 200 gr lang) os vizben oldjuk, mely
ből kihülés után hőségesen \álnak ki a salipyrin szabályos át-
látszó j egeczei , . . 

A salipyrin a magy. ll g) k; függ~leke ~zermt hivatalo~; 
édes fanpr izü, jegeczes port kepez. 2o0 r h;deg, ~5 r forr?
vizben, alcoholban, chloroformban savanyu kemhatassal oldo
dik, 92" C-nál olvad, platinlemezen maradék nélkül ég el; '(, 
grammja 1 gramm égetett mészszel eldörzsölve enyhe melegi
tésre phenolg6zt terjeszt, Yizoldata pár csepp natr. mtr~sum .s 
hig kénsav eleg1 é1 el megzöld!\l Alkal~azzak mm! antipyret1-
cumot, analgeticumot, anlisepticurnot 0 :i -1 0 grammos adagban 
rheuma, influenza, cholera eseteiben, jó hasznát vehetni d) s
meno11hoenál a climacterinmos években metrorrhagiánál 1 
Acid salicvlic AntipJiin 

Salitannol, condensatiós termék, mely salicylsavbói és 
gallussavból képződik phosphorox.l chlorid behatására. képlete: 
C14 H10 01 ; borszeszben alig vizben, aether ben, chlorofm mban 
nem oldódó alaktalan fehér por Antisepticum. 

Salithymol, condensaliós termék, mel.1 et Ko/lo V úgy állít 
elő, hogy a salicylsav és th) n;ol n~trium~ói;rnk egye~1ér~ékü 
keverékét 130 °C-on phosphortnchlond hatasanak teszi lo, a 
terméket vizzel kimossa s alcoholból átjegecziti. Alcoholban és 
aetherben jól, vizben kevéssé oldódó· édeses izü f~hér jegeczes 
por. képlete : Cn Eh CH, C, H; 0 OC c, H. OH (saltc) !savas thy
molaelher) 

Saliva = B) ál; salivantia = nyálasztó szerek; salivatio = 
n\álfolyás , . . 

Salix, e név alatt az oszlr. \ g) kv szermt hivatalos volt 
különböző fűzfák kérge -- e rtex salicis -- mely viián) unk 
egész területén előforduló törékeny fűz (s fragilis), s m{is rokon
fajok fiatal ágairól tavaszszal szedetett, midőn a kéreg könn.1 en 
letejthető 0 5--0 7 mm vastag, szivós. hajtható kéregdarabok 
vag1 csövek, kivül barnásháncsuak, belül sárgák Főalkatrészét 
a sálicin (l. o) nevü alycosida képezi, azonki'viil még csersavat 
is tartalmaz A fözfak'éreg 15 : 200 ar án) u főzetét váltóláznál 
alkalmazták, de a chinin hatása mögött messze elmarad az 
L Salicin 

Salocoll phenocolsalicvlat, phenolum salicvlicum: C0 H4 
(OC2 Ho) NH CO Cfü - NH2 C1 H" Oa, a phenocolnak salicyl
savas sója; hossza, színtelen, vízben nehezen oldódó tűk, 
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mel3 ek 1-2 gr -os adagokban a phenocoll javallatai alapján 
használtatnak 

Salmiak czukor, 1 fahnlae Iiqniritiae cum sale ammon 
Salmiak só, !. Ammonium chloratum 
Salol, phenolsalicylat, salicylsavas pbenolaether : C, H. OH 

GO 0. C„ Ho = 214; a magy ll gyb. függelékében hivatalos; 
oly módon állilják elő, hogy egyenértékü natr salicylicnmot s 
natr phenylicnmot phosphoroxychloriddal magas hőnél hosszabb 
ideig hevitenek. midőn vizel vonás folytán salol képződik: 2C, 
H, ONa + 2C, H4(0H) CO ONa + PO C/, = Na POa + 3Na Cl+ 
2C6 H. (OH). GO 0 (C, Ho); a termékből a sókat vizzel kimossák 
s a salolt alcoholból többször kijegeczilik. Gyengén aromás izü 
és szaga fehér jegeczes por, vízben nem, 10 sr borszeszben s 
0 30 sr. aetherben, zsiros olajokban oldható. ez oldat semleges 
kémhatásu 42-43 °C-nál olvad s labdacsok bevonására alkal
mazható L Obductio Na OH-ban oldva s felfőzve salicylsav 
válik szabaddá s a folyadék phenolszagu lesz Vizzel összerázva 
a megszűrt oldat ne adjon csapadékot ferrichloridtól, Ag NOa, 
Ba NOa-tól A salolt 1883-bati állilotta elő Nencki, nevét Sahli 
adta, ki először kezdte használni a salicyl helyett 

A salol a gyomron vúltozatlanul megy keresztül, de a 
duodenumban a pankreasnedv és alcaliák által componenseire 
bomlik s a salic3 lhoz hasonló módon hat s mint ilyent 1-2 
gr.-os adagokban alkalmazzák antiseptic11n1, anlipyreticnm, anti
rheumaticum gyanánt; hugyhólyaghnrut, rheumatismus, erje
déstől függő gyomor hurut eseteiben, dysenteriánál, influensánál 
bevált gyógyszer Mint atltisepticuniot főleg szájvizekbe (Odol) 
adják. 

Salolcamphor, 3 r salolnak és 2 r camphornak en) he 
hőnél öss eolvasztott, olajszerü eleg3 e, mely alcoholban, aether-· 
ben, olajakban oldódik Antisepticum és helyi anaestheticum s 
mint il3 et fogcseppek alakjában vagy bedörzsölőül használják 
neuralgiánáI, r heun1ánál. 

Salonczukorkák, l. l\forsnli 
Salophen, acetslpara-amidosalol; 1801-ben Goldmann által 

előállitott lázellenes szer, mely akkor 
e. H /OH /H . keletkezik, ha majdnem egi enlő meny-

' ''...,N '...,GO CH ' nyiségü salicylsav és paranitrophenol 
3 megolvasztott és 170 °C.-ra hevített 

keverékére phosphoroxychloridol hagyunk befolyni, midőn a 
képződő nilroester alcoholos oldatban ón és sósav behatása 
által reducálandó s sósavval a salicylsavamidophenylesternek 
ónchloridkettőssója képződik, melyből az ón kicsapása után az 
aether szódávál kiválasztatik. Ezt a rendes módon aeetylozzák 
s a salophent alcoholból kijegeczitik Közömbös kémhaiásn, iz 
és szagnélküli fehér lemezkék, salicyltar talma 51 %. vízben alig, 
alcoholban, aetherben eléggé oldódik, 188 'C-ntil megolvad, s 
erős kormozó lánggal maradék nélkül ég el 
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Borszeszes oldata forralás után a levegőn megkékül, só
sav\al pedig saliC)lsav válik le belőle; töménj alcalis oldata 
sósavval lultehtve s alcohollal főzve eczetaether szagot ad ; 
ferrichloriddal sárga válmány t képez A giomorban a salophen 
szétbomlik salicylsavra és acet3 lparaamidophenolr a. Alkalmaz~ 
zák 1-2 gr -os adagokban mint a salic)l heljettesitőjét anti
septicum antipyreticnm és analgeticum g3anánt 

Salosantal, oleum sanlaliban oldott salol, melyet Dr Halle 
berlini chemiai gyára hoz forgalomba L Oleum santali 

Salsilago, a sóoldatok régi neve, analog elnevezés a muci
lagoval 

Salubrin, igen általános használatra való specialitás, melyet 
vizzel higitva használtiak zuzódásokra. rovarcsipésre, bedörzsö
lőül rheumánáL fogfájásnál Következő ani agokból áll: Eczel
sav 2, eczetae:her 25, alcohol 50, viz 23 

Salubrol, tetrabromrne!hylenbisantipyrin; szagtalan állandó 
por, mely methylantipyrinből keletkezik brom behatására; a 
bromot lazán tartja kötve s mint ilyen, erős desinficiens, a 
jodofor m pótszere 

Salumin, alumínium salicy licum; két ily vegyület van, az 
egyik a sa/uminium insolubi/e, mely képződik valamely alumi
ninmsó oldatából salic3 lsavsó,al való lecsapás által; vöröses 
fehér laza por, adsr ingens és antisepticnm, tőleg az orr és 
gégefő bántalmainál használják; a saluminium solubile fehér, 
vizben olctódó por, mely az előbbi készitményből képződik 
amrnoniával való kezelés alkalmával Ugyanoly hatásu, mint az 
előbbi. 

Salus, a rómaiaknál a jólétnek s egészségt1ek istennője, 
San itassa! eg} enrangu fogalom Clő fiatal nőnek ábrázolják, ki
nek kezére kig) ó csavarodik 

Salvia, zsálya, erős illatu félcserjék vagy füvek az ajakos
viráguak rendjében mintegy 450 fajjal, ezek közül hazánkban 
16 honos; a magy. II gykv-ben a kerti ' orvosi zsálya levele 
-- folia salviae officinalis - hivatalos A növény maga 30-60 
cm. magas, évelő szára négyszegletes és bársonyos, a levelek 
átellenesek, nyélczések. igen ránczosak, 2-:) cm hosszuak és 
0 50 cm szélesek, zöldes szürkék, különösen az alsó felületen 
számos olajtartó mirigy van, melyek az öregebb levelekben 
azonban hiányzanak; illatos szagnak, keserü fanyar izfiek ; a 
virágok kékek vagy pirosak, ritkán fehérek s 6-sával álpörge
tőt képeznek, a kehely nagy, kissé felfuvott. Június és juliusban 
virágzik s a levelek virágzás előtt szed essenek le. Ne tévesz
tessék össze a mezei zsálya s skar Iátzsál)a szivalaku le-· 
veleivel Tartalmaz illó olajai; a friss növény 0 25, a száraz 
0 75 '/„-ot (1 Olenm salviae), csersavat, keserüaniagot s növény
részeket Hatóanyagai! viz és alcohol kivonja s főzetét 10 : 100 
aránvban bélhurutos idült hasmenésnél használják, nemkülön
ben szájvíz gyanánt is mint összehuzó s illó olajánál fogva 
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antisepticus szert A görögországi. salvia po~ifera 'leveleit Jas,
komilia thea néYen árulják, a chrnarak rs k;v,enk ~zt, a the,a kozze. 
A salvia neve valószinüleg a salus = 1olet szobol szarmaz1k 

Samarium, Sa = 150, három v é igen ritka, ke\éssé 
ismert elem, me,lrnt Lacog de Boisdanbran fedezett fel a 
san1arskut nevü áSványl~an 

Sambucus Ebulum L, Ebulum humile Garc. g1 alog- 'agy 
földi bodza, borzag a caprifoliacelák családjába tarto;ó cserj~ 
vagy kóró az egész föld mérsékelt öv.e _alatt, h~scH;l<;, a„ g) ep1 
bodz&hoz, csak 1 méter magas, levelei ~-9 levelkebol arlanak, 
a piros virágok hárm~s elágazásu s~tr~t kép~znek A fcket.e 
bog) ó (1 Baccae ebuli) s az abbol kes~ült lel~,var (! Roo? ,ebuh) 
régibb g) kv. szer int hivatalos volt s mrnt eros V!leletha.ito szer 
volt használatos 

Sambucus nigra, bodza-, borza- és hocafa, gyepübodza, a 
caprifoliaceák családjába tartozó 3 -10, meter. magas fa ;agy 
cserje pálhállan, átel:enes levelekkel; ugy} torzs, mrnt 31z agak 
igen vastag velőállománJ uak A vnágzat fo-20 cm szeles t~
rebet képez (C) mae, flores sambuc1) s ~ ;nagi;. l'. g1 kv s;en!r 
is hivatalos· á- virácrzat ötsugaras sokv1ragu, 2---3 n1n1. atrne·· 
rőjü virágai' 5 foga~ak. a szirom r?vid cső,~az 5 h.ii~?por. ~ szi
ron1 csöves részébe beiIJik; a h1n1por sa1ga„ \T1ragny1laskor 
szárnz időben szed essék s á1 ni ékban szárittassék Tar lalmaz 
illó olajat g) antát s rnézgá!; ,az illó olaj emeJi ~ ve1 ejté!{ e]., 
választást s e miatt a virá•1bol 10 : 100 gr kesz1telt fo11 azatol 
mint izzasztót adják lég;tak enyhe huruijánál, csekélyfoku 
csuzos báiitaln1aknál 1 n1eghülésnél. . . , . 

A g)iin1ölcs -~ grana actcs, ba_ccae ~an1buc1 - oorsons11 
fekete csontár, hárommagvu: belül b1bmszmü, k~.llemes „savatl) u 
izü Tartalmaz almasavat,·zmsavat, viaszt, mezgat, szolloczuluot, 
csersavat. slb 1 Roob sambuci 

A bodzafa latin nevének eredete visszmezethető a sam
buca = pásztorbot szóra de régi ,ir~k említik, hogy Palestiná
ban a bodzafából ea1 hangszert kesz1tettek, melynek neve volt 
samb' ki innen eredt volna a sa111bucus név. A babona és 
néphit. s~kat foglalkozik vele., a legenda is a~t lai tja, hogy Jud,ás 
bodzafá1a akaszlolla fel magat s füle iaJla 1s maradt, 1 Judas
fül A mag} ar köznép a bodzafa ~ninden részét. h?tha!ós gyógy
szernek tartja, s egymagában valod1 parasztpat1kat kepez az 

Sanatogen (egészségadó), g!) cerinphosphorsavas. case!nnat
r ium, könn\ en oldódó fehérnye praeparatum, mml lapszer 
használható " 

Sanatol, a phenol kénsavasestereinek és maga~abb homc;· 
Iogjainak keveréke, 9 2"/o SO" 27-,29°/0 phen,o15ultonsavakbol 
áll, azonosnak látszik az aseptollal es kar bolkensavval Desm
ficiáló szer 

Sanatorium, üdülőheh, ma már sanatorium név alatt gvó-
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g) itóintézeteket értenek melyekben a betegek valamely speci
alis orvosi iránv szerinti kezelésben részesülnek 

Sandalinuni, !. Santalin 
Sandalum, 1 Santalum 
Sandarac, gummiresina sandarac, resina juniperi, vernix 

sicca, a ciprusfélék család,iába tartozó Callitris quadrivalvis seu 
thuja articulata \'ahl fa kérgének megmetszése hel.1 én kifolyó 
sárgás áttetsző gyánta. törékem. melegben balzsamos fenyő
szagu Régebben belsőleg mint izgató szert használták, ma már 
csak laccokhoz használják 

Sandaraca germanica = Resina juniper i 
Sanguinal, organicus vas és pepton-praeparntum mely 

a vér összes alkatrészeit tartalmazza: lüo o haemoglobint, i6o,'o 
frissen peptonisált izomfehérnyét Pilula alakjában czukorral be
voma hozza forgalomba Krewel. Használjak chlorosi ;nál ki\ áló 
eredmén.i nyel napi 8-10 darabonként 

Sangu[narfa Canadensis L. vfrpipacs, a mákfélék fajasza
kadt füve E-Amerikában, Levelei ujjas karél) osak, virága ma
gános és fehér Gurnósan megvastagodott tőkéjében s az egész 
növényben csipős sárg-a-piros tejnedv van, n1e1) sanguinarin 
uevü alcaloidát tartalmaz s háni tató hatásu. Tincturáját hazá
jában mellf~jástól használják 

Sanguinarin, a sanguinaria Canadensis tőkéjének alcaloidája : 
Cn Hm NO. + H2 0, Barnásfehér por. chlorofor mban oldható Sti
mular s és tonicum, 0 03 -0 06 grammos adagban expectorans 
Sói is isme1etesek 

Sanguinoform, Wartenberg dr által forgalomba hozott vér
készitmém, mely az embqonalis vérképző anyagokból (csont
velő, lép) készül Sárgás-veres, édeses, borsmentaszagu por. 
mcls legnagyobbrészben \assaccharat, tejczukor és kemén) itő 
elegyéből áll, mel;hez kevés nitrogéntartalmu anyag és bors
menthaolaj van keverve. Anaemiánál alkalmazzák s hatását ki
válónak mondják. 

Sanguis = \'ér 1 o; régi nomenclalnrákban minden vér
szinü pornak vagy fal) adéknak neve. 

Sanguis bovinus inspissatus, 1 Haematogenum 
Sanguis draconis, gurnmi- seu resina sanguinis draconis, 

sárkányvér, a calanms rotang L calamus draco Wild. (dae
monorops draco :\!art) lniszócse1jék g) ümölcsfalából kiizzadó 
g1 anta, mely növén) ek hazája Szumatr a keleti részén Palem
bang kormánnzóság, előforciulnak Borneo déli részén, Penang
ban s a Szunda szigeteken is, a benszülöttek azokal rotang 
dsarnangnak nevezik. Ritkább sárkánpért szolgáltatnak a pte
rocarpus draco L (papilionaceae) és a dracaena draco L (as
parngeae) is. 1. alübb A rotangpálmák a liliomviráguak s pálma
félék családjába tartoznak, g) ümölcsük cseresnyenagyságu, 
igen kemény nég) szegletes, cserépfedélszerüen elhelyezkedett 
burkolattal bir, mel) bői a gyümölcs érésekor nagy menni iségü 
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gyanta izzad ki; azt megszáradás után leszedil<- oly módon, 
hogy a gyümölcsöt zsákbatéve püfölik s a kiválogatott gyantát 
a napsugár melegénél vagy melegviz segélj évei 1-1 6 cm, vastag 
pálczikákká (s dr in bacnlis) vagy mogyorónyi szemcsékké (s. 
dr in granis) alakilják s Iikuala levelekbe takargatva, Bandsar
massin át küldik világgá. Eme két minőség a ma gy l g} kv 
szerint hivatalos volt Silánj abb féleség az, mely idomtalan da
rabokban - in massis - kerül hozzánk, mivel 270 'o növény
rész is van belékeverve; egészen rossz árn a lepényalaku ·- Ín 
placentis - készitmény, mely úgv álliltalik elő, hogy az össze
zuzott magvakat vizzel főzik s a fenn uszó veres anyagot le
szedik és 8-11 cm átmérőjü Ievényekké formálják A sár
kám vérről már Dioscorides is tesz említést cinnabaris néven 
A g) anta fekete veres, törve czinóberszinü, felülete csíkozott és 
kemény. törékeny, szagtalan és majdnem íztelen. 120 '-nál olvad 
s balzsamos illatot áraszt; alcohol, benzol, chloroform, CS2, 
oxygéntartalmu illó-olajak feloldják, aether nehezen, petrnleum· 
aelher nem oldja Alcoholos oldalából ammonia csapadékot 
választ le HNOa-val főzve benzoe-, picrin- és sóskasavat ad, 
KOH-dal olvasztva phloroglucin, protocatechusav válik le belőle 
Tartalmaz 80-900 'o g) antát C20 H20 o,, mely maró Na OH-ban 
oldódik, hevilve gőzzé alakul s az lehűtve egy vizes savanyu 
s egy olajsürü csípős folyadékot képez, mely utóbbi benzylal
cohol, toluol és dracyl elegye; ezenkivül alkatrészét képezi a 
metastyrol, 3o ·, benzoesav, phenol és Z>Írsav vegyek, sóska- és 
phosphorsavas mész 

Porát mint közömbös festanyagot alkalmazzák fogporokba 
tapaszokba; a köznép piros színe után indulva belső vérzések· 
nél, méhvérzésnél orvosságul használja ugi szintén »megrontott« 
sz~rvasmarhát is füstölnek vele 

A carthagenai (arherikai) sárkányvér az Antillákon t~
nyésző pterocarpus draco L. gyantája, borsónyi, barnaszin\I, 
carminvörösen pontozott darabokban jön elő, rágva csípős, 

illatos s idővel nyujtható lesz, meggyujtva tömjénszagot áraszt; 
alcoholos oldalában ammonia nem okoz csapadékot 

A valódi canarií sárl<ángvér igen ritka s a dracaena draco 
törzsébe eszközölt bemetszések heli én folyik ki s idomtalan 
földes kinézésü darabokat képez. Ugyelni kell, hogy ne legyen 
colophoniummal vagy téglaporral hamisilva 

Sanguis hírei praeparatum, száraz kecskevér, melyet né
mely vidéken különböző nevek alatt kérnek s ijedtségtől, belső 
vérzéstől, vérszegénységtől használnak 

Sanguisorba officinalis 1. Pimpinella 
Sanies = Ev, rossz ter mészetü seb 
Sanitas, Hygiea latin neve !.. o, 
Sanker-.. hnja- vagy lágyfekély, a franczia chancre szóból 

l Ulcus molle venernm 
Sano, értéktelen, nagyon reclamirozotl gyer mektápliszt, 
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mely nem más, mint hevítés által dextrinált árpaliszt; sok ke
mén; itőt ellenben ke1 és old lm tó szénln dratot tartalmaz 

· Sanoform. dijodsalicylsavas rnethiíaether: Co fü CO 0 Cl!, 
(OFI) J2; 1895 m arán állították elő Gallinek és Courant a jód
nak oleurn Wintcrgreenre 1aló hatása által. Fehér, szag és iz-· 
nélküli por, forró alcoholban, aether ben oldódik, ug) szintén 
vaselinben is: 62 700 ·o jcídot tartalmaz :iiint a jodoform pót
szer él használják, kellemetlen mellékhatásai nincsenek 

Sanose, a Scher ing E cherniai g) ár fehér n1 e praeparatuma. 
mely szag- és iznélküli fehér amorph port képez, vízzel tej
szerü emulsiót ad, a Binret próbát szép piros színnel mutatja, 
Tartalmazz 9660 o lhO t, 87 760/0 proleinaniagot, 73640/0 ca
seinl, 1 i 120 o albumint, 2 590 o ás1 ánvsót s 0 00630!0 phos-
phorsavat ' ' 

Santalaceae, santalfélclék, sistematicalig a fagyöng.1félék
hez soroz!tatci kélszikü növén) ek a mérsékelt és melegőv alatt; 
zöld, fűnemü vag1 fás nö1ények, örökzöldek s töbnyire más 
fák g)) kerén élösködnek Ide tai tozik a fehét és vörös santal
fán kívül még 223 rokonfaj is 

Santalin, santalsa1 : Cl5 Ha 05 a 1örös santalla vötösszinü 
fcstam aga, rnel) a fáhól alcohollal aetherrel, tömény eczetsav
val kivonható; vörös oszlopalakn jegeczeket képez, KOH-dal 
olvasztva rcsorcint és P.irocatechint ad Mivel a santalint az 
illó-olajok eg}lésze olaja, másrésze nem. azok vizgálására 
reagenssül használják l Olea aelherea 

Santalol, a santalnm allmrn illó-olajának 1 Oo 'o-11) i részé! 
képező sesquiter penjeinek eleg) e, mel.i az olaiból következőleg 
válaszható ki: 600 gr santalolajat GO gr KOH-dal és 200 gr. 
900 'o os alco!tollal 2-3 órán át fiízünk mig elszappanosodás áll 
be Az elszappanosodott tömegbéíl az alcoholokat fraclionált le
párlás által v'ílasztjuk el, midőn szintelen, sanlalolajszagu ter
méket kapunk, me!J gyengébb illatn mint az olaj, Eme termék 
300°-nál forr s a és ,~ santalolból áll, kissé jobbra forditja a 
poláros fényt, képlete: C" H,, OH 

Santalum album sen Jlavum, cilrinnm ambrafa, sátga san
talfa, Keletindiában honos, a sanlalaceák családjába tmtozó 
élősködő örökzöld cserje. mel) ne!{ fáját már régidőlöl fogva 
illatosításra s füstölóül használják; sanskrittul a fát csandaná
nak hivják, ebból lelt a görög izandana majd kszüla sagalina 
végre a latinos sandalina, santal elne\. ezé s Rózsára és n1os
clmsra ernlékezletö illó-olajával a rózsaolajat hamisiiják l Par
fnmeok, Sanialol Hégen belsőleg mint gyenge izgató s vizelet
hajló szert alkalmazták. 

Santalum seu sandalum rubrum lignurn sandali rubrum, a 
pteroc'n pus santalinus L Keletindiában honos.. lcguminosák 
családjába tartozó 1--9 meler magas fa, a helvét gykv. szerint 
a g) ökerek felső s a törzs alsó részének fája hivatalos s 1-15 
meter hosszn, czornb; astag hasábokban kerül hozzánk, melye-
Kazay, Gyógysz. lexicon IV, 13 
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kel apró forgácsokká zúznak szét; a forgácsok ,veres-barnák, 
iztelenek, csaknem szagtalanok Górcső alatt vizsgálva a fának 
legnag1 obb i·észe prosenchymsejtekből állónak látszik, mel} ek 
közt a hosszanti tőr lapon szabad szemmel is kh ehető sóska
savas mész jegeczei láthatók A vörös santalfa alcohollal. aether
rel, eczetsavval l;ivonható festan) agot. santalint (l o) tartal
maz Alkalmazzák mint közönbös festő s em he összehozó szert 
fogporokba. ' 

Santonin, cinadék, a cinavirágokhan levő organicus sav, 
előállitása ugy tör énik, hogy 4 rész zúzott ll01 es cinaet 1 rész 
oltott mészszel kevernek azután alcohollal \izfürdőn digerálják 
s kisajtolják; eme műveletet háromszor kell ismételni Az 
összeöntött s megfiltr ált alcoholos santonin oldatot lepároljuk. 
midőn santoninsavas caiciun1 n1arad Yissza, n1elvet eczctsavval 
elbontanak s a kiválott santonint alcoholhan oldják. állati szé
nen filtrálják s kijegeczedni lrng}ják. A santoninl 18:W-ban 
Kahler és Alms fedezték fel, bővebben 1831-ben Trommsdorff 
ismertette 

Szagtalan. borszeszes oldatban keserü izü hatoldalu hasá
b.oka! vagy pikkelyeket képez. mel} ek a kék és ibolva •ugarak 
behatására megsárgulnak anélkül. hogy hatásukat elveszitenék: 
az igv képződő sárga anyag photosanlonin nevet visel, képlete : 
e" n„ o, 

A santonint a jcgcczcs santoninsav anhydrid,iének tekint
hetjük: Cio H1s o, = 246; 250 s r. fonóvizben. 43 s r hideg 
és 3 s r forró alcoholban, 72 s r aetherhen és 4 s. r. chlo
roformban oldható, alcoholos oldata a polaros fény sikját balra 
hajtja [a]j = 230" F s 1247, 170'-nál megoh·ad s kihüléskor 
ismét jegeczes lesz, magasabb hőre hevitve elveszti eme tulaj
donságát majd fehér gőzöket bocsájt magából, meli ek fehér 
tűkké szilárdulnak meg Gyors hevitésnél megbarnul Chlorviz
ben. savakban oldódik, de ezen oldatukból alcohollal, aeth rrel 
kioldható; lugokkal s fémoxvdokka! sókat képez melyek olda
tában Ca Clz, Fe2 Clo, eczetsavas ólom fehér, rézsók zöld vt\l
mányl okoznak Kénsav jelenlétében elbontja a Kz Mn2 Os-ot; s a 
Cn 01 K2-t Az összes gykvek szerint hivatalos 

Azonossági próbája: 0 05~-0 10 grm sanlonint 2 cm' H2 
so.-val s u. annvi borszeszszel rázunk midőn az eleg\' forrni 
kezd; ha e pillanatban 2-3 csepp F02 CIG oldatot adunk az 
oldathoz, vérvörös, majd ibolyás állandó szineződés áll be. 

A santonin az égvényes hatásu hasnyálban és bélnedvben 
feloldódik s átszi,;árog a vérbe s annak ihol) aszinü részét a 
szinképben n1egröviditi; a szinérzés Inegza\·arodik s elf5hb az 
elmosódott szinek kéknek később sárgáknak látszanak (xan
thopsia). legnagyobb santoninmérgezésnél a szinek teljesen el
mosódnak Egyidejüleg a szaglásban és izlésben is zavarok 
lépnek fel, melyek az idegek rendellenes mlíködésére vezethetők 
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'issza, sokan azonban a santoninnak a váladékokba sárga 
szinnel való oldödásából 111ag} a rázzák ki a látási zavarokat 

Cgy látszik. hog1 a santonin az agyidegsejtek képzőanya
gának tömccseit - elcinle n szinérzés közponrjában - többé 
kevésbbé álló cgyensul)-ba hel~ ezi. n1el.~ az egész agyra kihat
hat s az rnííködőképességének megszüntével a halált okozza 

\ santonin 5-i éves g) errneknél 012- 0 40 gr -os adag
ban halált is okozott mái.. midőn remegés. önkivület lépett fel, 
e mellett a bőrt hideg 1 erejlék ledle, a !áfa iág, az ér lö
kés és légvétel szapora 1 olt, a halál általános dermével pár 
óra mnh a állott be Halál után az ag} 1 érrel boritott Az 
oxyuris ''ern1icularist és ascaris lnrnbricoidest 1 óra alatt n1eg
öli, a galandféreg azonban ellenáll neki 

Idegkimerülés :íltal okozott vakságnál. mely főleg szivár
lány- vag} érhárl) alob után lép fol, a santonint jóhatásunak 
találták, használták v állölázmíl is; ma már csaknem eg1 edül 
n1int vern1ifugun1ot használják ascaris lun1h1icoides eJlen n1in
dig 1alamel1 hashajtóval hogy a megölt giliszta s a fölösleges 
merniyiségü szanlonin a belekből kitakarodjék 

A santonin nagy adagja g) ermekeknél bélgiliszta jelen
létében éjjeli hug3tarlhalatlanságot okoz, mig eg) éhbiránt arra 
g} óg.Jilólag foli be 2 éves g) e1 mekelmek 0 01-0 03, 8-10 
é1eselmck 0 05, felnó!!eknek 0 10-0 25 gr. adandó calomelle! 
vagy 111ás hrrshajtó\al egy nap 1 / 4 óránként 2-3-szor 

i\lérgezések leküzdésére nincseneK specialis szereink, a 
mérgel hánytalók vag) hashajtó állal el kell tüntetni. ehlora]„ 
h) drat, co!fein, illatos theák jó hatásnak 

Santoninoxim a santoninnak hydr OX) laminchlorhJ drattal 
képződő derilatuma: e,, His 02 NOH; alcoholban oldódó fehér 
jegeczek„ Antheln1inticun1 rnint a santonin 

Sapa = seprő, üledék; így szólunk eczet-, borseprőről 
Sapindaceae, szappanfafélék, a juharfafélék rendjébe tar

tozó növén; család 800 fajjal Fák, cserjék 1agi iszalagok főleg 
a forró tartornányokban 

Sapi 1dus saponaria, !. Saponaria off 
Sapiron illataniag, melicl az ihohaszappanok készitésére 

haszmílnak, de a jonont nem mulja felül 
Sápadt = pallidus; sápadtság, 1 chlorosis 
Sápkór, l Chlorosis 
Sapo, szappan, eme igen fontos háztartás'-. pipere- és 

g) ógyczikk nem egyéb, mint zsirolmak alcaliákirnl képzett ve -
g) ülete, sója \ zsirok ugyanis zsirsa,alrnak glycyloxi dhyd1aital 
képezett összetett aelhcrei, meli ck alcaliákkal hevi!\ e csere
bon1lást szen,;ednek ols n1ödon, hog}' a zsirsav az alcali fém
jével eg} e sülve szappant képez, a glyci loxyd pedig a Ing (OH) 
csoporljával glicerinné egyesül, (Sclrcele): 

[zsirsavak + glycylox.) dJ + [alcali + füOJ 
'- -v:" _, -------------

zsu alcali 13• 
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= szappan + gh cerin L Sapo Kalinus Ez -a saponificalio 
elmélete 

A szappanok consistcnliája s tulajdonsága függ a zsíroktól; 
igy p o a kaliun1 szappanai 1ni1_1d lág} ak s ke1_iőszapp~?okn~k 
ne\;eztetnek. a natriun1 szappana1 ken1cn~ ek, rn1ndkette1uk vrz
ben oldható. a többi szappanok nem óldódnak fel vízben. 

A szappant arra 'aló üstben szabad iüzön vagy gfüfű_tésü 
kazánban főzik oh módon, hogy a v1zben oldott szodahoz 
vagy han1uzsirhoz forrásk_or addig adnak zsi1~ad~k~t. n1ig az 
eleinte lejetszerü le megtisztul s a szappankepzodes momen
tuma beÍejeződik Eme pont eltalálása a lug töménységének. 
a zsir 1ninen1üségének isn1cr e tét s tapasztalatot igén) el; a he
h es ar án\ eltalálására practicus mód az u n. üvegpróba, 
fi'.iely abbán áll, hogy az elszappanosodott ke;erékből egy ke
veset egy üveglapra iintönk: ha_ az zavaros es bssan ~ermed 
meg, akkor a lug sok volt. "' i!) szapp_an _maro •. hatasu, ha 
azonban a próba megmered. de kerületen attclszo zsukanka 
támad, a Ing kevés volt, a szappan zsíros lesz Hel} telen ke.
verési arányt addig kell eg1ik vagy másik alkatrészszel pótolrn, 
mig a pró!Ja sikerül 

Szappanfozési lríbláwt naf1omzappa11okl10z. hogy a zsi10dék 
teljesen elszappanosillwfó legyen 

100 r 

F ao(n,. u 
bb., 

Olajsav 
Pálmaol 
Cocusol 

_ _!'"'--J_.,;z:1pp:1 nn s_~t~__'.?__ ke!!_ 

Natr. ! Natr i Széns. 
ox3 d ! oxyhidj natr 

1 ! 1 
10 GG 1 rn 66 18 33 
11 00 . 11 33 19 00 
1 LiO· l· 15 00 20 00 
l:l 50 ' 17 50 23 00 

1 

Nátronlug erőssége 
Baun1é fokokban 

10 : 20 1 

273 ! 1371 
287 ! 1 i3 
300 i 150 
3501 17;) 

1 1 

25 i 30 
1 

10;) 80 
100 8i 
115 89 
135 103 

1 

Szappanfozési fiíblázat lwliszappanokhoz, hogy a zsi10dék 
teljesen elszoppanosiihaió legyen 

Elszappanosilás kell l{ulilug erőssége 

100 r. -- K;l. i -Kal. 1 Szé1;;- Briun1é fokokban 
-~· 

oxyd ioxJ hs d kali 8 
1 

20 
i 

26 
i 

35 

1
rn00 

i 

12nl i 1 

Faorn, u 19 33 ; 2i00 3221 9- 1 7'2 bb., 

i 23 00 iilb 1 Olajsav lGGG 20 ()() 2331 1331 75 
Pálrnaol 17 50 20 6(i 1 20 00 315' rn:1 103, 77 
Cocnsol '2030 ' 213~~ : 3000 105: 1621 122: 90 

1 1 ! 
1 1 1 1 

1 : 

Az ig} támadt massát szappanenpnek ne' ezik. rnel} ben ;j 
még gl1ccrin és viz van, rnel.1elrnek eltávolítása végett a swp' .1 

il 
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panhoz kon0 hasót adnak, midőn a g!) cerin és víz levállanak, 
a szappan pedig fennmarad Eme eljárással a kaliumszappanok 
átalakithatók kemény nalriumszappanokká, az átalakulás azon
ban nem teljes. 

A cocus és pálmaolaj meleg lng hozzáadására is elszap-· 
panosodik, azért ezeket a pipereszappanok gyártásánál, hol a 
szagositó un3 agok n1iatt a he\ itést kerülni kell, nag~y n1enny i
ségben használják, en1e szappanok n1aró hatásnak s az arCz
bőrre luírosak Cjahhan a pipereszappanokat más módszer 
szer-int is szagositják_ oly módon, hogy az összen1orzsolt szap
panmassát gépekkel elkeverik az illatanyaggal, majd kolbász
alakn hosszu rndakba préselik s feldarabolva formába sajtolják 
azokat 

A_ hidegen készült szappant enyu1zappannali, a mosott 
'agy !nsózolt főzött szappant szimzappanynak nevezik, e kettő 
keverékéből s az u n töltelékből (lmrgonycliszt. zsírkő, snlJpá!, 
kréta, hamuzsir, viziheg stb) áll az u n esclwegi szappan Az 
átlátszó gl) cerinszappanokat ngy 11) erik, hogy a szinszappant 
borszeszben oldják, melsnek elpárolg>ísa után a szappan mint 
állá tszó tömeg mar ad vissza. A szappanok közül a mész szappan 
a stearingyártásban, a zinc, ólon1, higany, kaliurn, nátriun1 Szap
pana a g) óg) ászatban ni er alkalmazüst. A g} ógyszappanok nem 
eg) ebek, rnint valan1cly szappnnn1assához bizonyos 0/

0
-os 

arán1 ban kevert g"íg) keverékek L. Sapones medicates A viz 
a mosó- és mosdó szappant oldás közben felbontja oldhatatlan 
~avan) Lt- és oldható lugas zsirsa'i·as sóra, n1els ntóLLi a piszkot 
le1narja, a Jen1art piszok a lecsapódó sa\an_yn zsirsavas só 
által beburkoltalik s suspendálva marad 

. A. szappankészitésnél kö'i·elkcz(j eg) ségekrc van szüksé-
günk: .sauszán11a, 1nel; azl 111utatja, hogy az illető zsir 1 gran1-
jának semlegesitésére hün) milligramm [(QH szükséges; ester
szám, mely mutatja, hog) a zsírban foglalt összetett esterek 
elszappanositására huny milligramm KOH szükséges; e kellő 
összege képezi az elszappanosilúsi számai, me!) ebből kifolyó
lag nen1 eg.; ébb, 1nint arna Iugrnenn;-iség, n1el.Y valan1el:y zsira-
dék elszappanositás<:Íl a szükséges · 

A szappant Plinius szerint a gallok és germánok találták 
fel, de nem mosásra, hanem haj festésre használták; mór irók 
a szappant orvosszer gyan~lnt etnlitik s a XVII. században n1tlr 
eléggé ismert czikket képezett. A szappan g) ár lása s használata 
csak akkor r11erle óriási lendületét. midl5n Chevreulnak kuta
tásai a zsirok'íól, földcritelle annak hasznosságát, s n1a már 
\alamely állam míívellségét - nem épen helytelenül-· a népe 
által elfog}asztott _szappa1u11ennyiségből határozzák 111eg a hu
morosabb statistikusok. !. az egyes szappanok alatt 

Sapo aethereus, aetheres szappan, a sebészetben használt 
s a felhámra tapadt zsíroknak feloldására szolgáló szappan, 
mely fnssen készült olajsavas kaliumnak alcoholban s aether-
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ben való oldata a kövelkezo arányban: kalinm o'einicnm -!ú"/o, 
aqua 4°/

0
, alcohol rect lGo/o ae!her sulfur 400 o 

Sapo albissimus drogmstarum, pharm, Hung II Sapo Sze-
gedinensis . . . 

Sapo amygdalinus = Sapo medicmalrs „ „ 
Sapo animalis, sapo medulae bovmae, a marhavelobol 

natronluggal készitett szappan. az amenkm gykv; szenn! hivatalos 
Sapo arenosus homokos szappa:·, oly rnodon ke<Ztrl, hogy 

finomra szitált de éles szemü homokot 100"-nál megszárítunk 
s vízben oldott s besürílési ponton álló natríumszappanboz ke
verjük, n1iközben a ke\e1ékhe1: .an1111on_iát _is. cs~pegletünk, _a 
félig kibült tömeget formába ötllJük majd ln,saJtol,.1ul~ , 

Sapo arsenicalis ad praeparandum, allatlorneshez vala 
szappan: Rp Arsenici albi 30 0 Kalii carbonici 150 Camphorae 
tril. Calcariae pulv aa ;) 0 Saponis comrnnn 30 0 Aquae com 
5 Misee Jege ar lís . ,„ . 

Sapo butyricus, phat m Dan 'ajbol Na OH-dal eloallrtott 
szappan, mel; el opodeldockészílésre használnak . 

Sapo cocoinus, sapo amorphus, kokuszolaJ szapp.an A 
cocus-olaj jgen nehezen szappanosodik ugyan, de oly lm telet1 
hogy azonn.al 1negn1er evedík s igy a l~o~zá. szükséges lug 1~en1 
lesz n1ind zsirsavval eg.) esülve, _sen1 l~r.soznr ncn1_ lehet, ;i11vel 
sósvizben a szappan is feloldód~k, azerl ;end~z,e1mt ;11aro ha
tásu · mivel hevilés nélkül fono Juggal 1s eloalhthato, cosme
ticus' illatos szappanok gyJrtására használják l, Sapo El6állit
ható a kövelkezo módon: 300 rész friss marhafaggynt s 360 
rész kókuszolajat vasüstbec összeolvasztunk s ha az olvadék 
20'' C-ra lehült, hozzáadunk 350 rész 1 3!0 fajsulyu Na OH-1 és 
30 rész 1333 fajsulyu KOfl.t s addig ksverjük,, mi,g .egynem_ü 
péppé válik a tömeg A elszappanosodas bdcJ.ezte;ei l.1ozz.a
keverjük az illat- és fcslan)agokat s a rnassat forrnaba ont1uk 

Sapo dentifricus, fogszappan, giüjtO neve a szappanalaku 
s lartalmn fogpásztáknak 1 Kalodont, Odontit~e, Pa.sla denttfr 

Sapo domesticus, házi szappan, 1 Sap.) Szegedmensts 
Sapo fellis tauri, epeszappan, m,áifollisztitó s~appan: . Rp. 

Sapon Segedinens ras 1000. Cetacet 2;:i, l.1qncfacl1s add~ Ca:i1-
phorae 2, solutam spiritu viní, dein Exlracti fellts taun. 2o~, 
solutnm aquae dest quant s ~ltsce el odora, el semuefrr-

1 

1 
'! 
i 
! 

gerato effnnde. . 
Sapogenin: C" H22 02, a sapornn bomlásterméke hig sa- i 

vak behatására 'I Sapo glycerini fluidus, folyékon) glyce1inszn1ipan, egyszerü " 
eloállitási mód a következo: 2 rész szabályos kalrszappanl fel- ___ [ 
oldunk 1 rész viz és 1 r. alcohol eleg} ében s a n1egszürL ol- __ : 
dalhoz adunk 15 rész glycerint, azután megszagosiljuk 

Sapo glycer íni transparens, ! Sapo i 
Sapo hyspanicus, marse~lens, _l Sapo vendus . -j 
Sapo jalapinus pharrn iapornc Hp Hesmae plapae, Sa- 1 

:>J 
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ponis medicina!. aa par tes, Spir vini qu s ut f massa pilula
rnm 0 5 -2 0 gr.-os adagban hashajtó 

Sapo kalinus albus, sapo rnoliis, albus, fehér káliszappan, 
kenőszappan, gyapotmagolajból, tiszta zsiI bál kaliluggal készült 
szappan, a magy ll gykv. szerint bhatalos s következőleg ké
szül: Hp. Aquae dest s gr 100, ca!efiant iil patina porce!lanea 
balneo aquae, dein solve Kalii h.\ drooxydali gr -JO, ed sensim 
addc Olei sesami gr 200 Saponificalione, sub agitatione con
tínna .. incohanle admísce: Spirítus cuncentrati 80 Saponem 
enalnm evapma ad pondns gr 300 Fehér, kenocsszerü, vizben 
és alcoholban Ingos kémhatásu fol}adékká oldódó massa Pa
piroson ne hagsjon zsirfoitot 1 még Sapo kalinus venalis 

Sapo kalinus venalis seu vitidis, sapo mollis v.enalis, zöld 
szappan, káliszappan Kemén} kenocsállományn, átletszo, inkább 
sárgás szapp~n. Yizben, alcoholban oldódik, papiron zsirfoltot 
nem hagy halra A magy H gykv. kereskedésből szerezteli azt 
be Eme szappant oleum jecoris, - lini, - raparum, - canna
his keverékéból készilík oly módon, mint a sapo kalinus al
bust; eme olajokban foglalt zsirsavas triglyceridek KOH-dal 
kö\etkezóleg homlanak: (C„, H" O)a o, e, fl5 + 3 KOH ~ 3 C16 
H" 02 K + C„ Ho (OH)B 1. Saponificatio Eme szappan 400/0 zsir
savat tartalmaz 80 o (KO)-hoz kötve, a többi alkatrész (50o/o + 
2o o) gl) cerin és vizből áll A szappan szemcsés kinézésének 
elérésére nalrium-szappant, krétát is kevernek hozzá A Hebra
féle káliszappan faolajból. KOH-ból készül s ke,és alcohol is 
\aJl hozzá kernrve Az angol gj kv. zöldszappana fa olajból és 
fú co,-ból készül 

A zöld szappan kevés vizzel erosen habzik, igen sok viz
zcl k~\erve KOH és glyccrin megy oldalba s savanJU zsirsa
\as so csapódik kí, me/_\ nek lecsapódását Na Cl elomozditja. A 
szappan habzását a földsók megakadáli ozzák (kemény viz), mi
vel azok oldhatatlan zs11savsólrnl képeznek, A szappanban levő 
K a levegoből állás közben C02-t vesz fel s KHC03-dá ala
kulva borszeszben nem oldódó maradékot ad. 

. A kaliumszappan alkatrészei a következők : palmitin-, 
ster1n- .. oleinsavas- (legnag.) obb n1enn~ iségben) és lenolaj sa
vas_ kahum; ".'ely .utóbbi kelléí tíszlán csaknem folyékony, gly
cer111, ':Iz es 2o/o idegen an) ag. 1\ kaliun1szappan a Sapo c.zin1 
alatt le1rt módon bomlik fel s fejti ki lratásál, de a szabaddá 
Yáló KOH a hám alatti szöveteket megduzzasztja igen erélye
sen, eze1 t a hán1 n1egpuhitásá1a s leválasztásának előseaitésére 
pikkel) es kiüléseknél, rürmél, bürlrnrpásodásnál használják Bel
soleg ciél) cscbb a sapo mcdicinalisnál 

Sapotan, a naphtából eloállitolt s megfelelő mennviségü 
szappan hozzákeverése állal készít el l kenőcsalapanyacr, szappa-
nos vaselínnek tekinthető " 

Sapo medicatus, g) ógyszappan, az njabb dennaloloaíában 
elterjedten haszmílt, gvógyszerekkel kevert szappanok, gielye-
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kel Swimmer, Unna, Berger stb professorok comíJositiói sze
rint a szappangi áiak állitanak elő cocusszappanból Unna t~ná r 
szappanrnassája a kö\ etkező: Rp Sebi taurini lGO. Oler olrvar. 
20, :\'atrii caust. 35" B GO. Fiat sapo A gyóg) szereket a 
még pásztalágyságu rnassáhz keverjük s formába sajtoha ki-
préseljük P o _ 

Sapo benzoinalus: az elszappanositandó olajat előbb ~Oo 'o 
benzoegpntával 24 óráig digeráljuk s uzután szappanositjuk el. 

Sapo bornxalus: eme szappan készitéséhez a szappanrnas
sához 10% natr boracicnmo: ke\·erünk 

Sapo camplwiat11s Rp Corpor sap medicat 300. Can:
phorae gr 25 A campl10r t az elszappar10sitandó olaj egy krs 
i észébcn oldjuk fel s csak az elszappanosodás vég efelé adjuk 
a n1assához, 

Sapo cmbolaflls: 50 rész jegcczes carbolsavat felol~unk 
25 rész 900.'o-os alcoholban s apránként hozzákeverjük 9.)0 r 
szappanmassához 

Sapo c11m acido ga/Uco; eodem modo paretur, s_icut sapo 
boraxatus 

G,) ógyszappanok készülnek hasonló módon creolinnal, ly
sollal, ichtiollal, naphtollaL sublimáttal, salicylsavv al, zincox) ddal 
stb Fontosabbak még a Sapo picis, Sapo sulfuratus l. o Ké
nyelmesen kezelhető gjóg) szeres szappanok készülnek a savo
nalnak nevezett készitn1én.yn) el 

Sapo medicinalis, sapo am1 gdalinus, orvosi szappan man
dolaszappan, a magy lI g) kv szerint következőleg készül: Hp 
Natrii hydrooxydati solut pond spec. 1 35 (25o 'o) gr. 100. ln 
balneo aquae leniler calefactis admisce: Olei ami gdalarum 
dulcium gr 200 Saponificatione peracta 1efrigerent sub agita
tione continua, donec niassa hon1ogcnea spissescere incipit, 
dein in capsulas chartaceas effusam el loco temperato sicca
tam serva. A szappanosodás eme eléíirás szerint lassan meg) 
végbe, de 38- iOo,'o v iz hozzáadása állal sicltethetni lehet azt 
Pehér, en1hén lugos kémhalásu, vizbcn és alcoholban teljesen 
oldódik, zsirfollot ne okozzon. 910'0 zsirsavat tartalmaz '7o/o 
natriumhoz kötve, a többi 2o,'o vizből áll. 

Az orvosi szappan hatása is, mint minden szappané, 
ugyanaz, mint a hog) a Sapo és Sapo kalinus czikkben le van 
irva A gyomor ha jutott szappan a gi ornornedvben zsirsavra 
és Na OH-ra bomlik, mely utóbbi a gyomor sósavával Na Cl-dá 
alakul s káros ha lása nincs; nag' obb adagja a fölös Na OH 
állal a bél U) ákhárt,) áira duzza'sztólag s nagy átszivárgási 
eg0 ütlhatójánál fog\ a hashajtólag hat mint a kal acelicum 
Belséíleg gyantás anyagokhoz pilularnassa gyan,ín~ alkal.rnazzák, 
nemkülönben véghélkupokba mint izgató szert, mivel mmt 11_, en 
átterjcdés által lrnshajlólag hat Tapaszokba, kenőcsökhe mint 
puhitószert alkalmazzák. 

Sapo mercur ialis Chaussier, higanytapasz: Hp. Sapon ver:et 
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puh 20 0 Liqu kalii caustici 1 0 Aquae destiL simpl 5 0 Leni
carolere mixtis conterendo add e Hi drargi ri 12 0, cum Ung 
h) drarg ciner 3 0 contcrendo extincta 

Sapo mollis = Sapo kalinus 
Sapomentholc Galicziából kikerült specialitás csúz ellen 

nem más, mint mentholos opodeldoc ' 
Saponaria officinalis, szappanfű, a szegfűfélékhez tartozó, 

vir ányunk egész területén tem észéí fű, fellünő, csillaoalaku fe
hér virágokkal, hosszu keskeny Je,elekkel, mászó "szétáoazó. 
ujjnii vastag rőké\el, melyben sok a saponin (l 0) s fő~etét 
gyógyszer gyanánt a senega s quilaja hel.1 ett használják, nem
különben rnint 111osószert kén\ es szövetek tisztitására 

Saponiflcatio, a szappankÓpzéídés lolvamata 1 Sapo. Empl. 
diach) Ion simplex · 

. Saponin, saporubin senegin. polj galsav: e„ H„ Ors. gly
cosrdnemü ;e~) ület, mely a saponaria off senega gyökerében 
a corlex qmlapehan, az agrostema githagóban fordul elő. Alak
talan. alcoholban és forróvizben oldódó s ez utóbbival még 
1: 1000 arányban is habzó fohadékot képező por, csipős izü s 
g) engén savi kémhatásu. · 

Hig á" án.l savakkal főzve sapogcninr e: C14 H22 o, hasad s 
pelihes csapadék alakjában válik ki A saponin az orr mák
hártyáját felelte izgatja, a szem köthártsáján pedig g) uladásos 
fol_yamatot okoz. A giomorba jutva a gerincz,eléít támadja 
meg s rlermét, hűdést okozhat, nemkülönben a szivnek lassító 
és g,J orsitó központjait hűditi A gyomorban izgatólag hatva a 
a nedvek elválasztását emeli Bőralá fecskendezve az érzőide
gek hűditése által anaesthesiát okoz Tisztán nem alkalmazzák, 
hanem mint decoct senegae, quilajae, hatóan) aga jön tekintetbe 

Sapo oleaceus = Sapo vcnetus, l o 
Sapo oleaceus kalinus = Sapo kalinus 
Sapo opodeldoc, opodeldoc-készitésrn vagy a vajból, vagy 

a st~armból készült szappant használják, mégpedig zsincgvas
tagsagu szálakká kipréselve - in filis ~- Hp. Natrii caust. sol 
(p sp, 135), Aquae dest aa gr 300 Stearini gr. 500 A lug és 
viz elegyét elobb 80"-ra felforraljuk s apránként adjuk hozzá 
a reszelt stearint, s a teljes elszappanosodásig vizfürdéín hevít
jük, az elszappanosodott massát azután szitára öntjük, megszá-
1 itjuk s poritjuk. Igen szép opodeldocot ad 

Sapo petrolei: Hp. Saponis szegedinens sicci gr, 22 Ce
rae japonic. gr. 10 Conscissis alfnnde Spir. vini conc gr '" 
;'\atrii e:anstici solnt pond spec 1 33 gr. 10 Digerendo agitan
doque Hat solutio subdiaphana, cui adde Petrolei amerilrnni 
optimi 33. Olei citronellae 2 Fortiter agitando mixtione effecla, 
liquorcm tepidum in modulum affunde Mosásra kiilönhöző sö
mörös bőrbántalmaknál használják 

Sapo phenylatus 1 Sapo medicatus Sapo ca1bolat111 
Sapo picis seu piceus, kátrányszappan, a magy, Il g) kv, 
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szerint: Rp. Pnlv sapon alb gr 60 GIJ cerini. Spir concen
trat aa 25. Snb agitatione leni calore solutis adde: Picis li
quidae gr 1ií, Natrii h) droox} dali p. sp 135 gr 8 Intime mixta 
et semirefrigerala effunde in capsulam chartaceam Bőrbántal
malrnál a pix liquida ja,•allalai alapján használják 

Sapo Starkeyanus, hajdanában a' opinm ellenmérgeként 
tekintették: Rp Saponis venetae part 8, Olei tercbinth pai t 3 
Adagolták labdacs alakban is 0 20-0 50 gr -os adagokban, 

Sapo stearinicus, sapo sebacinus purus, stearinszappan, 
eme szappan fú COs-mal clőállil'a kitünő zsírtalan crémet ad. 
(l. Margit-creme), natr.. carbonicummal s gl) cerinnel szép sup
positoriumokat (1 o.) Előállítása 'égett 55 r jegeczes Na2CO,-nak 
250 r vízben való fonó oldatához 100 rész reszelt stearint 
adnnlr s az elegyet 1 órán át főzzük s 40'1,-os Na Cl oldattal 
kisózznk, midőn szép fehér '2appanl fogunk kapni 

Sapo styracis, Rp. Sebi ovilis, Olei cocois aa gr. 50 Kalii 
hydrooxydati p sp 145 gr 75 Storacis liquidi gr 100. Bals 
peruvian gr 5. A perubalzsarn a már elszappanosodott tömeg
hez keverendő Bőr bántalmalrnál a sti rax javallatai alapján 
használják '" 

Sapo sulfuratus, phar rn Rung II Rp Pulv. sapon alb. 
gr 60 Glicerini Spir vini conc. aa 25. Sub agitatioue leni 
calore solutis et semirefrigeratis admisce: Snlfuris praecipitati 
gr 15. Olei aur. cort. 01 citri aa 0 50. dein effunde in char
tarn. Rüh ellen külsőleg használják 

Sapo sulfurato-jodatus: Rp Corpor sapon. med gr 350. 
Kal. sulfurati pulv. 40. Kalii jodali pulv íO Fial sapo 

Sapo Szegedinensis, szegedi szappan, a magy II gykv. 
nen1 nevezi n1eg directe a szegedi ~~zappant, hanen1 árubeli 
legfehérebb szappan tartását kivánja meg - Sapo aibissimus 
droguistarum. Ez disznózsír ból és !agg) uból készül mint a ve
lenczei szappan s főleg stearinsavas és palrnitinsavas natriun1ot 
tartalmaz 1 rész szappan G-szoros mennyiségü hig alcoholban 
hevítés közben feloldva, leh(ílés után kacs anyát képezzen, mi 
a mak a jele. hogy olajszappan .nincs közte Opodeldoc, gyógy
szappanok alkatrészét képezi 

Sapo terebinthinatus, balsamum vitae exlernum ~ Sapo 
Starkev 

Sapo tonsor ius liquidus, borotváló szappan : Hp Kalii car
bonici 10 Saponis albi, ~quae dest s aa gr 300 Olei citri 
gutt 20 

Sapo venetus, sapo oleaceus, velenczei szappan, a magy 
Il gykv szerint hivalalos; nevezik még sapo hispanicus és 
sapo marseilleus néven is F<lolajból meleg alkalmazása mellett 
készítik oly módon, hog' ezzel 12 lajsulyu iVa OFI Ingat majd
nern ug,yanann.yi 01enn_yiséghen kevernek, 111időn en3 vszerü 
massál kapnak, ehhe' pedig konyhasó oldatot kevernek, mely 
a glycerint, fölös fi/a Qfl.,ót, a viz egyrészét magába veszi, mig 

1 
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l 
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az olajsavas nattiu:11 miut átlátszatlan tömea uszík rajtok 100 
rész faolaj 105 ré>i szappant ad Fehér, me~ nem sárguló., nem 
arnsodó szapp1H, 70'fo-os borszesz feloldja, suhából 17-20"/

0
-ot 

veszítsen s ily száraz állapotban porrátörhető 'i\'eutralis legyen, 
ha megsárgul, a készítéséhez faolajon kivül repczeolajat hasz
náltak Hatás tekintetében a többi szappanokhoz hasonló l Sapo, 
Sapo kaliuus 

Sapo viridis = Sapo kalinus venalis. 
Sapor = Iz 
Sapotaceae az ébenfaképiiek rendjének c;aládja mintegy. 

330 fajjal a tropnsi növényégőv alatt Tejelő fák bőrnemü. felső 
lapjukon fénslő levelekkel, csillagszerü virággal s többrekeszü 
cwnthéjjas gyümölcscsel. Ide tartozó gyógynövénvek a gntta-
per cha fa, gummi gulli fa l o -

Sapotoxin, quilajasav, l Quilaja 
Saprol, desinficiáló szer, melyet Dr :\ördlinger hozott lor-· 

galomba ::-lj ers kresolok keveréke ez pyridinb:ísisokkal, mely
hez szánd~ikosan szénhydr ogének vannak keverve hocfV a fo-
1.i adék fajsulya csökkenjen s vizen úszszék Árnj~éks~ékek és 
pőczegödrök desinficiálására alkalm1zzák. · 

Sarcin = Hypoxantin. l o 
Sarco _ . összetételben gyakori s a husra 'onatkozó 

fogalmakat jelenti 
Sarcocele = Izomsérv, l Sérv 
Sarcoma = Húsdaganat, !. Dag 
Sarcoptes scabiei, l Hühatka 
Sarcosin, meth1 lamidoec,etsav 'agy methylgli cocoll ; Cfh 

NH CHs C02 H a kr:eatin bomlásterméke, fehér elfolyósodó 
port képez 

Sardonius risus, keserii mosolv, melvet már I-lomeros em
lít hogy az egy sardiniai növényn}el - ranunculus faj - való 
mérgezésnél lép fel A sardoni mosoly görcsös nevelés minden 
indi!ó ok nélkül 

Sárgaczukor, 1. Saccharnm candis 
Sárgagyökér = Cnrcumae radix 
Sárga ir = Ung citrinum 
Sárgalátás, xanthopsia, a santonin mérgezés alkalmával 

fellépő látási zavar l Santonin 
Sárgaláz, sárgaliplrns, a mexicói öbölben honos fertőző 

betegség, n1el_yuek bacteriun1a n1ég nen1 is111eretes. Eme beteg
ség a X \'III században Peruba, majd Afrikába Senegambiába 
is átkerült sőt 1700-ban Spanyolországban is jelentkezett. Eme 
betegs_ég a fertőzés utáni 2-6 napon jelentkezik rázó hideg
gel s igen magas lázzal s a gyomorból a tagokba kisugárzó 
nagy fájdalommal, ehhez n.iugtalanság, főfájás járul s az egész 
bőr megvörösödik 3-4 nap mulva a láz alábbhagy, de sár
gaság fekete hányás és hagymázos állapot jelentkezik s a bőrön 
és a szervezetben vérzések lépnek fel. A halálozás ?5''/ 0 , a 
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gyógyulást bő izzadás és hasmenés jelzi Gyógyeljárások kö
zül a prophylaxison ki, ül az érvágást, hashajtókat alkalmazzák, 
sokan a naphtolt dicsérik 

Sárgarépa = murok, daucus caiota. 
Sárgaréz, a réznek és cinknek különböző arányu ötvénye, 

1-5''/„ czink halvány yörössé, 7-li''/0 vörössárgává 17% 
tiszta sárgává teszi a rezet egész 50%-ig, feljebb már az ötvö
zet fehéres szinü Hidegen ny ujtható ötvényt ad a 15-- 20°/„ 
czinket tartalrnazó réz. 111ig 35--10°,.'0 -os ötvény hitlen is n1ele
gen is nyujtható.. Igen fontos ipari czik l Cuprum 

Sárgaság, l. lclerus. 
Sárga vérlugsó, 1 Kal. ferrocyanalum 
Sáritök, sár tök = Coloc! ntbis 
Sar'jadzás, granulatio, a gyóg} uló sebeken az an) aghiány 

pótlására keletkező fiatal sejtes kötőszövetképződés. 
Sárkányfű = Poligala bistorta 
Sárkánygyökér -~ Rad serpentariae. 
Sárkánypálma = Calamus draco 
Sárkányvér = Sanguis draconis 
Sarkitott fény, l Fénysarkitás Polarisator 
Sármag ="· Semen ricini majoris 
Sárpilula = Pilulae laxantes 
Sarsaparilla sassa-parilla (a mexicói zarza parilla szóból) 

szárcsag.vökér római "' ökér, a különböző smilax fa1' oknak , ' h.., ' 
forróővi An1erikában ten\észő növén.\ei, nehánvnak g)ökere a 
különböző gykvek szerint rad sarsaparillae néven hivatalos 

A sarsaparilla fajok a smilax officinalistól s a smilax me
dica Schl-től származnak, az előbbi Dj-Granadában, Honduras 
és Jamaicában tcnyész, az utóbbi a mexicói Andesek lejtőin 
jön elő s Y er acruson át ke_r ül hozzánk; a magy lI g) kv. sze
rint bár mel.' ik használható Bzek közül. Csupán a gyökerek s 
ne a gyöktörzs is szolgáltassék ki. 

, A honduiasi sarsaparilla Belizen át 6--10 cm vastag kö
tegekben kerül hozzánk, a gyökerek vékonpk s hosszában 
kettéhasitvák, a héj nem barázdás, középső rétege fehér s sok 
kemérwitőt tartalmaz a faállorn íny szépen kivehető gyfüü 
alakjában zárja körül a velőállományt; bélsngár nincsen. A 
veracn1<i sarsaparilla egy méteres hosszu kötegekben kerül 
hozzánk, a kéreg mély barázdájn, a középréteg nem tartalmaz 
keménvitőt 

A. caracasi, baziliai vag) parái gyökér ne használtassék; 
ezek halvárn barnák, csilosak, a kéreg lisztes Alkotórészek : 

1 Pariiíin (Flückiger >pallota«-ja) vagy más néven smilacin, 
mint már régebb idő óta ismernek, képlete C40 H„o Orn a szer.ző, 
C4s Hso Orn Flückiger szerint, C20 H44 010 + 2'/2 H2 0 Schultz szennt 

Kristály alakja pikkely. vagy prisma, vízben oldhatlan, al
coholban oldva laevulo rotátiót mutat [a] D = -42.33° Olva
dási pontja 177 06 e 
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2. Smilasaponin [O!ten >saponirH~ja Merek >smilacin<-jaJ 
5 cl!IJ H'J2 0 111 + 2 1

; 2 H, o = c100 H!!l•l o!iO + 12 H2 o. 
Amorf por, mely vízzel eldörzsölve mézgás tömeget ad; 

fölösleges mennyiségü úzzel lae,ulorotátiós folyadékot ad ([a] 
D = -1625'] 

3 Sai:sarnponin hosszu tű alaku kr is tál} ok. mcl) ek viz-· 
hen feloldódnak, oldata laevulorotátiót mutat ([a] D = 16 25) 
223 4° C-nál megolrnd 

A smilasaponin és a sarsasaponin higitott alcoholbau 
könrn ebben föloldódnak, mint tömémben ~Iind a három sar-
sapat:illa glycosida homolog ·· 

A sarsaparilla főzete az emésztőnedvek le,•álását öregbiti 
s ezzel az él\ágyat javítja, nag) adagjai azonban felböfögést, 
hányást okoznak, a nyálelválasztás, izzadás emellett bő, nem
különben a vizeletkiválasztás is, Bog)' a sarsapmilla menn) iben 
hat gyógyítólag a bujakóros és senvves bántalmakra.. kikutatva 
nincsen. l Decoctum Zittmanni 

Sarsapariilian Richter·, l Syrupus sarsaparillae comp 
Sarsasaponin, a veracruzi és hondurasi sarsaparilla g) ö

kerének saponinszerü gl) cosidája l Sarsaparilla 
Sártök = ColoC\ nthis 
Sarviz, igy neveli a köznép a hosszas g3 omorhurutoknál 

fellépő epés gyomorváladékot, melmek kitakaritását czélozzák 
a különböző hashajtókkal, sárviztisztitókkal 

Sás, l. Carex ar enm ia 
Sassafras officinalis Nees Laurus sassafras L a babérfé

lék fajaszakadt fája Canadától Floridáíg, g,·ökere, föja és kérge 
a b1 it, belga, franczia és amerikai g) kv szerint hi,atalos A 
sassafras szót \\'ittstein a spanyol sal safras = összetört kő 
szóból s7árn1aztatja 1\. gyökér tolb,:astagságu s durva szivacs
állomán} u, fahéjbarna kéreg fedi azt; az elkmhadó pararétege 
alatt van a háncsszövet az illó olajat tartalmazó sejtekkel, mely 
annak kellen1es szagot s csipős izt ad; a fa sötét verhen) es
barna s átható szagn mint a kéreg Tartalmaz 1-2"/o illó olajat, 
mel.i levegőn megsárgul sőt vörös is lehet; i-5 r alcohol 
feloldja, fagy hidegben sassafrascamphor: Cio Hro 02 válik ki 
belőle, az olaj alkatrészét még 90"/„ safrol !eszi; van még a 
fában csersav, fcstamag Hatóanpga az illó olaj, meli ingerlő 
s izzasztó hatásu s e miatt forrázatát csúznál, bujakórnál, bőr
betegségeknél alkalmazzák 10 : 100 aráni han 

A sassafrnst Nicolaus :\Ionardes sevillai orvos irta le elő
ször 15H-ben, de azt 1rnír Florida felfedezői s elfoglalói: Ponce 
de Leon 1512, De Soto 1508 is megismerték s e lm tomány 
birásáért fol~tatott küzdelem tulajdonképpen eme értékes drog 
miatt folyt Clnsius iratai azt is emlitik, hogy eme drog, melyet 
a benszülöttek pavanenak, a braziliaiak anháibanak neveznek, 
1571-ben került Spanyolországba s a franczia hugenották ter
jesztették annak g) ógi tani hatásának ismeretét Későbbi irók, 
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mint Flückiaer Laudomiere 15%-ban Ximener 1605-ben emli-
tik, hogy a ~assafras a tengervizet ihatóvá. teszi . 

Sassolin = természetes borsav, l Ac1dum boncum 
Sat i ecepteken a satis = elég sz~ rövidité;;e 
sativus 3, nö\énynevekhcn gyakon s ~enyesztettet, culli

váltat jelent, p " Üll'sa sativa = iermelt nzs 
Saturatio = telités. teliték, ol\ eljárás illetve gyógyszer, 

melynél ellenkező vegyi sajátsága fín)agoknak~ ~ savaknak_. é~ 
lugoknak vagy szénsa'\:as sóknak - egyenerteksuly sz~-t1nt~ 
menmiséaben \aló eg\ másra hatásúbúl \alamely. neutrahs so 
s emellett" szabad C02-is képződik, mell utóbbinak hatása vé
tetik legtöbbször fig' elembe a satm atiók, rendel~séné.l ig) p o 
a Potio Reverinél A maov !! szennt kel tehtek hivatalos: a 
Potio Reviri és a l)otio ~-laonesiae citric effervescens. '\ gsak
rabban használt telitendő s;rnk és Ingok viszon) át a következő 
két táblázat mutatja: 

10 gramm 
anyag 

telitésére kell 
gra1nn1 

Acetumnál 

Ac acet. dil -nál 

0 52 ll 1 00 1 0 691 2 0 7 11 0 16 li 0 84 l 1 43 

1 i± 3 331 2 30 G \JO 1 1 52 ' 2 80 i 1 77 

·1 

1 

?_9G1 6~O11201120 13 )) cilricurnnál 7 48 1i 28 ' 9 86 u 

698:13331920 2761 ()07 11211907 

0 5211 00 1 0 69 2 01 l 0 46 0 8411 431 

» tar taricu1n 

Succus citr innéll 

1 grammot 
telit 

Arn cai b -hói 
Kal bicarb.-ból 

carb pnr -hói 
)) » solnt.···ból 

Magn. carb.-ból 
NaHCQ,-ból 
Na2 CO, cry st -ból 

i101 , 1 

1 ;f 1 1 

110 00 
114491 
1 183 

1

2198 1 

1190 

16 99 

1 ' 

·1 '° 5 
1 ~.5 

gran11n 

5Tll 13il 113i1911 
3 00 0 70: 0 75 !10 00 
i 35 1 01 [ 1 Oll '11 l\) 
1 !5 o 3,1, o 361 1 s:i 
() 59 1 5,1 i 1 G5 !21 98 
3 57 0 83 I 0 89 j 1 HJO 
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A tclitésekre vonatkozólag a következő szabályok irány
adók: A telilést mindenkor erősfaln ü\ egben az egész foh a
dék_kal hideg ul?n kell ;·égezni, hog) lehetőleg sok co„ nrn
radjO!l a folrndekban .\lrndenekelőlt a könrwcbbe11 oldódó sót 
oldjuk fel teljesen s azután adjuk hozzá a szénsavképzőt nem 
pedig mindkettőt cg\ szerre. mert ilvenkor a foh a dék kifut Az 
üve~et csak akkor dugjuk be iö/{éf'éteserL, tnidőri n1ár csak igen 
k~vc~ an) ag maradt oldallannl Sziirlézni nem szabad; a teliték 
mmd1g ex tempore készitendő. \ s\ rupokaL kivonatokat rwá
kot, tinctmát mindig utólag adjuk a telitékhez, mert a~ erős 
pezsgés ~lkalmáva! nagv habot képeznének s a folyadék igy 
hamar kifut A !ehték n2m mindig szükségkép teljes, hanem 
~z orvos ak~ratahoz n1érten alcalicus r11:1rad az .vag,y savan.J u, 
rlyenkor az illető szerből 'I„ részszel mérünk többet az oldatba, 
ha 1mír azt elkészi!ettük 

Satureja hortensis, hm sika fű, némeh ütl csombortnak is 
hi,ják, mint a pulegiumot; a labiaták családjába tartozó, ap1 ó
le\elü, n1ercvszáru kóró, kellernes fűsze1 cs szagu. F'őzelét 
gö~cscsiHapitóként házi szer gyanánt haszrnílják \livel sok 
illa olapt tartalmaz, nehezen emészthető lnrsételekhez fűszer 
gpnánt használják 

Saturnus = Az ólom neve az alcln miában; az ólonwe
gveket is satmnus névvel jelezték a régibb nomenclatmákban, 
p. o saccharum Saturni = Plnmb. acetic cn stallisal 

Sav, savak, 1 Acidum ' 
Savanyu , ... sók l. . „ • hydro . és még Sók. 
Savart Felix (Szavár). franczia pin sicus 17Vl---18H Eleinte 

katonaorvos, majd egy magániskola plÍ) sicai tanára volt, később 
a col!e~e de Francc-on a ph) sicai szer tál őre F6leg acusticá\ al 
s opt1caval foglalkozoll, a nevéről elneYezett quarczlemezt a 
polartsatorok egy fa1tájához használják L Polarisalor 

Savó, l. Lac Serum 
Savon = Sapo, szappan 
Savonal, gyógy sze1 szappanbásis, melyet Gruber és Müller 

biír g) óg) ászok állitottak elií a kö\. etkező módon : Faolajhoz 
kevernek bizonyos n1enn\ isénti kúlilnnot és alcoholt s az Coé-. , ; h l') ' ' h 

szel hidegen összcrázzák a szappanosodás betejezéséia; az icr\ 
11.) erl t~szta, folJadék (jégen tnrt\·a) eg.J részét összek~vcrik 17á
g~ on h1g sQsav\;aJ a rnely lecsapja a z:;i1 savakat~ e zsirsavakat 

. ujból ke\ erik kú!iluggal, a n1ig a teljes neutralizúlús be nen1 
áll. F'ontos. hogy a zsirsavak teljesen iisr,ták legyenek. A kö
zömbös szappanoldatot keniícs konsistenciára besüritik - üt
látszó, faolajsznppan. vizhen és gh cerinben oldódik s ez~kkel 
n1a1denféle. g)óg~ szert n1agába \esz ,\ dern1atologiában a kü-· 
lönböző desinficiens s anliseplícus szerek felvétel~re alkaln1az
zák mini gyógyszappanl 

Savszám. l. Sapo 
Say Móricz, chemicus, szül 1830 IX 1 Székesfehérvárt, 
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megh. 1885 III 11 Budapestén Eleinte mérnö~<, -a ~zabadság
har1ozban Dembinszk; alatt tűzmester volt. maid g) ogysze1 esz 
lett s a cursust 1853-51-ben Bécsben hallgatta 1855-ben a 
chernia doclorn lett A helytartótanács a budapesti féíreáliskola 
tanáráYá. 1870-ben annak főigazgatójává nevezte ki; ~eutazla 

Európát, Aeg) ptomot, Paleszt!rn\t s sokolda}~' tudasaval, sok 
szolgálatot lett a tanüg) nek _ i'\agyob? rnu.nkap; Bevezetes a 
minőleges vegyelmezésbe (l•ord1tas l'res.e1;ms uta~'l·. . 

Sb. = stibinm, az antimon chemiar 1ele, l St1bmm Ant1-
n1onium 

Se. ~ a Scandium chemiai jele 
Scabies = Rüh 
Scabiosa, ördögszem, sikkantyu, a csoporlosviuíguak rern~

jébe a hélpkutfélék családjába tartozó fűnemü, obsolet offic1-
nalis növény 

Scalpellum, heg) es, 1övidpengéjü késsze1ü sebészi eszköz 
Scammonia, l Scammoniurn. . 
Scammonin, a jalappinnal identicns veg5ület, l Talappm. 
Scammonium, scammoninm haleppense, a conyolvulus 

scammonia L nevü, Görögországbau. SJiiában, Kis-Azsiában 
honos folym1dár növény gyökeréből kifol) ó g) ánta, rnel) el ug:r 
11) ernek. hogy a 2-10 cm \asla~, gyökerek_':'! beme!sz1k s a 
kifolyó nedvet cserepekben íelfogpk, ~mc muvelet neve_: scaJ!
tin honnan a készitmény is vette nevet A hozzank kernll ke·· 
sziÍménv azonban ferlőz\'e van, azért p o a nérnet g) kv is 
a gyöl<é'1ből kivont resina scammoniae-t 1e1:~eli __lar\ani ;;,. ke 
reskedésbeli scarnmonium geszteni e.barna, Jenylo 12-18 mm 
vastau !epém eke! képez, meh ck repedezettek, tö1ékem ek, ke
véssé0IikacsO'sak; undorit<\ cS'ipős kesernyés_ izü ~edves ujjak 
közölt dörzsölve fejetet képez, állásközben !őleg_ ned,es helyen 
megpenészedik Hamisr!ják Ca COs, földes reszekkel, lisztes 
anyagokkal, ezek aethe1rel való oldásnál visszamaradnak s 
n1egvizsgálhatók , , 

rrartalrnaz scan1n1onint, igen ke\és csersava_t.. n1e~gal s 
ösn1cretlen illó zsirsa\·akal Hatóan_\ agát a scamn1on1n lesz1, 1nely 
hatás tekintetében a gumrni gntli ·és jalapa közt áll; mivel a 
hatóanyag vízben nem oldódik hatásút nem a gyomo1J>an,_ ha
nem a belek nyákhárt;áján fejti ki annak lobos 1zgatas"; all~l, 
midőn savós izzadmánv s a belek elő1eha'.ado kö1mozgasa all 
be mik hasmenést okoznak · ! 

' A scammoniumot sokan a jalapánál is többre becsülik, 1 

mivel nem okoz akkora csikauíst. Mint hashajtót a bélizomzat 1 

tunia működésénél alkalmazzák 3. óránké1;t ?05 grammJá\al ·j 
egész O 30 grammig Bélbeli lobos 1zgatotlsagnal kerulendo. L . _

1

. 

n1ég Resina sca1nmoniae. . , „, .· „ 

Scandium. Se = 4i, Mendele,Jefl altaI elore megJosolt 
ecabor, igen ritka chemiai elem, ~nel.) et. a gad?uilit nevű ás- , 
ványban fedezett fel 1879-hen Ntlson --1 iszta allapotban nem 
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ismeretes; sói színtelenek, összehuzó fanyar ízűek. a scandinm
chlorid szikraspectruma jellemző 

Scarificatio, valamely gyuladt szövel!rnk több helyen val? 
bemetszése, hogy a vérzés által mra vérelvonólag l~h~ssen l~atm 

Scarlatina, skarlát, vörheny, ösmeretlen mergü ragalyos 
fertőző betegség, melynél a bőrön jellemző scarlátvörös ki~té
sek lépnek fel Eme betegség a 2-10 életévben a leggyakonbb 
s a íe1 tőzés utáni J -9-ik napon magas lázzal, hányással, fej
fájással lép fel, a kiütések előbb. a nyakon majd az egész tes
ten nmtatkoznak, az arcz többniue mentve marad A scarla
tina igen változékony rosszindnlatn belegsé_g, me!y később 

diphteria, toroklob, ízületi-, agyhártyalob stb altal va!hal!k ha
lálossá. gi óg) nlás esetén a bőr 6-8. nap rnul_va p1kkelyese_n 
leválik. A scmlatinának specificns gyogysze1e mncs, a kezeles 
tisztán tüneti, a beteg legalább 6 hétig ág3ban maradjon 

Scatol, P'-methvlindol: Cs fü (CHs) NH, az emberi Ü!ülék
hen előjövő s a fehÓrnyenemü anyagok rntbadásakor képződő 
szénvegyület, mely 'izben nehezen oldódó f~hér lemezes jege
czeket képez, az ü1ülék szaga a scatoltol szaimaz1k, 

Scheele Károly Vilmos, svéd gyógyszerész, a phlogiston el
méletnek haláhíig makacs hive, szül 17!2 XD 19 Stralsnndban, 
megh 1786 V 21 mint gyógysze1ész. Scheele nem volt sai_át
képeni vegyész, előadásokat senkitől sem hallgatott, szereny 
gyógytárának igén~ytelen laborator!un1ába,i1 közönsége~ k~n1encz~. 
nehám té~elj. phiola és közönseges holyagok segelyevel ba
mula!Ós genialilással szerzett magának elévülhetetlen érdemeket 
a chemiai tudomámok előmozditása s emelése kö1ül Scheele 
a fent nevezett pri1Í1itiv eszközök segélyével fedezte lel önál 
lóan az oxygént, chlorl, nitrogent, arsenh3d;ogent, a m~ngan-, 
molvbdaen-, wolfram-, arsenessavat, a bo1ko-, alma-, czitrom-, 
tej-,' gallns- és kéksavat; a glycerint stb. .. Scheelet éppen a~ '.ette 
nagygyá a vegytan tere_n,_ hogy. s~m kony".ek, sem eszKozök 
nem állottak rendelkezese1 e, mmelfogva kenytelen volt csak 
ujat és eredetit teremteni, volt azonnali átható felfogása, itélete 
mely igazított, szelleme, mely elemzett, akarata,_ m_ely az. aka-· 
dályokat leküzdi, állhatatossága, melynek segel)evel mmden 
akadálvon átküzdötte magát.. szóval mindama sajátságok, me-
lyekkeÍ felfedezéseket csil1álhatni . 

Scheele-féle zöld, 1, Cnprnm arsemcosnm 
Schema, mindarna forma, jel, alak, mely valamely t?rgy 

elrendezésében, ábrázolásában vezetőül szolgál, chemiai erte
lemben = képlet; schematismus =tájékoztató kö1~yv, lexicon; l. o. 

Schenk Samu Lipót, magpr szüle!ésü bécsi orvostanar, a 
nemzés minemüségének a szülők akarntától V";ló függővététel 
hírhedt ,felfedezője•, a theoria azonban. nem vallot_t be. _A the
oria a keresztezési öröklí;s elvén alapszik, mely azt 1elent1, hogy 
nem annak a szülőnek a neme születik, a melyik a magasabb 
erőt képviseli, hanem ha az anya erősebb: fitt ha az atya: 
Kazay, Gyógysz. lexicon IV 14 
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leán,Y szü!etik Schen_k. rnosf étrendi szabályokka1 igyekszik az 
anya! egy~k vagy masik gyerek szülésére alkalmassá tenni s 
azt mond.Ja, hogy ha az anyának cznkorkiválasztását a szén
tartalmu és fehérnyetápszerek (hús) elvonása által megszün
t~tjük s r educáló tulajdonsági; tápszereket bővebben uyujtunk : 
biztosan fia születik, el'.enkezo esete,kben leány Mint a tapasz, 
talat mutatta, eme elmeletnek csnpan theorellcus értéke van 
gyakorla'.i jelentősége semmi, !. Conceptio ' 

Sch1chul~zky-arczkenőcs: Rp. Spermatis Ceti 20 O, Cerae 
alh .10 0, _Ole1 a~ygd dulc 60 0. Liquefactis, collatis et semi
~efnger.ah~ ':'dmis~e: Bismuthi subnitr. Merc praecip. alb aa 
ti 0 Ole1 ~lln, Olei rosar. Olei amsgd amar aa gntt IV. M. f u 

Sch1zomycetes, hasadó gombák, a legapróbb szerves lénvek 
melye~ levegővel érintkezve egyes sejtekre hullanak szét' L 
Bactennmok · 

Schlippe só, natriumsulfoanlimonat: Nas Sb S4 +fi H20 · a 
stih sulfur. aurat készitésére használják L o ' 

Schoenocaulon off'.. = Sabadilla. 
Schrőder :Wálde!"ár dr. a heidelbergi egyetem kiváló phar

ma~ologusa,, ,szul 18u0. megh -~898 Munkálatai főleg a physio
log1ai chemiara s pharmacologiara vonatkoznak 

Schweinfurti zöld, rézacetátból és arsenessavas rézből álló 
festék, mely _ _ugy állitha~ó elő, ha cupr subaceticumot arsenes
savolda'.tal fozn!'k, m1dc_H? gyönyörű zöld csapadék válik le 

. Sc1lla, sqmlla mantrma L seu urginea scilla Steinhai ten
g~n. hagyma, a li'.io?1f~lék családjába tartozó növény a l''öld
ko~.' tenger pai:tv1dekem, melynek ökölnyi vagy nagyobb hagy
mai - bulb~ sillae .- a, különböző gykvek Ferin! hivatalosak. 
A t:agym~ pikkelyei fehe:ek vagy veresek s közepetti szilárd 
lepeny Jrnrül vannak fe~elszerüen elhelyezve. Bemetszve csípős 
szagot aras~t, a frrss haliy~a pedig nyulós anyagot is tartalmaz, 
melyben sos~a.s~vas. meszJegec.zek nagy számmal találhatók 
Tartalmaz sCilhtmt. igen sok, v1zben oldódó mézgát alaktalan 
cznkrot,_ 3% ~óskasavas mesze~ s 2-5°jo hamut. A' magy. II 
gykv eh e1;deh, hogy 2000 gr. friss tengen hagymalevelet, mel) ek 
ho_ss~as. vek?ny szeletekr_e vannak vágva, 50 °C-nál addig kdl 
szantam,_ m1g a nedvess,eg _mmd elszáll s 200 gr száraz levél 
m'1rad V!Ssza; a legbelső es legkülső levelek hatástalanok A 
scilla gyógytul'1jdonságát már a régi arabok, görögök is ismerték 

. _A tsngen hagyma ható3111,yalia a sci!lifü;. ;nely a bolygideg 
1zgatasa 31l~al kezdetber; ;;z erlökesek gyerüleset s a vérfeszülés 

em~l~edes~t okozza, kes?bb ~zonban_ az izgatás átterjed a sziv
beh 1d;gkozpor;tolna, m1 aztan a sziv görcsös összehuzódását 
er_edmeny_ez1 Ezenfelül lobosan izgatólag hat ugy a légutak, 

m1r:t a b_ellmzam s, vesék nyákhártyájára, mi ezekben bővebb 
elvalasztast eredmemez 

, A_ ~záritott _scillahagyma porát mint expectoranst hörghn
rulnal JO eredmenynyel használják, azonkívül adják mint hugy-

-~ 
-~ ---
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hajtól oly esetekben, midőn mell- hashártya vagy szívburok 
gyuladás után visszamaradt izzadmányokat kell kiüríteni A 
száraz poralaku scilla adagja 0 05-0 20 gramm naponta 2-5-ször 

A különböző gykvek eczetet, kivonatot, tinclurát, mézes 
keYeréket készíttetnek belőle L o 

Scillair. = Scillitoxin. 
Scillipicrin, a scilla maritima egyik hatóanyaga, mely sár

gás, nedvszivó alaktalan pori képez Diureticum 0 02 gram

mos adagban 
Scillitin. scillein, a scilla maritima glycosidnemü anyaga, 

fehér, nem jegeczedő, csipős-keserü port képez, viz, alcohol 
feloldja, aether nem Hatás tekintetében a digitalinnal csaknem 
megeg.ezik. l. Scilla. 

Scillitoxin, scillain, a scillafélék gls cosidnemü anyaga, 
barna, alcoholban oldódó por, hatás teki11tetében a digitoxinnal 
egyezik meg Alkalmazzák 0 01-0 03 gr.-os adagokban mint 
vizelethajtót l Scilla 

Sclero .. . összetételekben gyakori s keménységet jelent; 
sclerosis = a szövetek megkeménsedése 

Scleroidin és sclerer ythrin, légenytar talmu gyantás anya
gai a secale cornutumnak, égvényes oldatokban az előbbi 

ibolya, az utóbbi bíborvörös színnel oldódik. 
Scleromucin, légenytartalmn nyákos colloidanyag, .a secale 

cornutumban mintegy 2-3%; sötétszinü, vizbeu és h1g alco
holban oldódik 

Scler otinsav: C12 H10 Oo N. a secale cornutnmban részint 
szabadon, részint kalinmhoz, calciumhoz kötve előforduló sav, 

mintegy cl--15"/„ Előállilható oly módon,. hogy _az _előzőleg 

aelherrel r's alcohollal kivont anjarozsot vizzel k1von.1uk s a 
vonalat borszeszszel keverjük, hogy a keveiék !5%-os legyen. 
n1időn kevés sclerolinsavval a scleron1ucin leYálik; ha az át-· 

szürt oldathoz anni i bor szeszt öntünk, hogy a keverék 740/0-os 
legien, akkor a sclerotinsav és sói mind levállanak s sósavval 
elbonlhalók Sárgabarna, vizben jól oldódó jegeczes test, eczet
savas ólommal s ammoniával keverve gazdag csapadékot ad 
Hatását l Secale cornulum alatt 

Scleroxanthin a secale cornutum sárga szinanyaga: C10 

Hio Q4 +H20 
Sclerotium, a secale cornntum gombateste, mely a gyógy

tárakban használt secale cornntumot képezi 
Scolopendrium officinarum. asplenium scolopendrinm, herba 

linguae cervinae, gimnyelv, a harasztok osztályába tartozó, sziklás 
vidéken tenyésző fíí. melynek levelei nyelvalakuak, hossukásak, 
alsó oldalukon vagy a széleken sötétebb szinü dudorok van
nak, melyek spóratartóknál nem egyebek Enyhén illatos, éde
ses összehuzó izü; régebben mint a nyálelválasztást előmozditó 
szert használták Obsolet 

Scoparinum: C19 Hm Oo (OH) (0 Cfü), a cytisus scoparius 

14* 
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Link, közönbös anyaga, forróvizben és alcoholhan, oldódik, ki
hüléskor kocsonyás darabokban válik ki KOH-dal phlorogln
cinná és protocatechnsavvá alknI A scopariin nem glycosid, 
mert kénsavval cznkrot nem ad hasadási termékül 

Scoparium, cytisus scoparinm Link Spar tium scoparium 
L közönséges seprő, a leguminosák családjába tartozó növény, 
Angolország, Szilézia és Oroszország mérsékelt éghajlatu vidé
kein homokos talajon ten,Jész; 1-2 meter magas, vékony, 5 
szegletes felhágó szárral bíró cserjét képez, a levelek 3-sával 
állanak s hosszu riy8lczéjüek, verhen~ es szőrrel fedettek; a vi
rágok nagyok, vi!ágossárgák, illatosak Az angol gykv szerint 
a fiatal ágak friss és megszárított csúcsai tartatnak: cacumina 
scoparii Tartalmaz sparteint és scopariint, az első tekinthető 
hatóan) agának A scopariumot mint hngyhajtót alkalmazzák 
6: 120 arányn forrázat alakjában, nagyobb adagjai hasmenést 
és hányást okoznak, l Spartein A scoparimnhoz hasonlóan hat 
a cytisns laburnum is (zanóth, aranyeső) 

•Scopolamin, a scopolia atropides gyökerében előforduló 
a tropeinek sorába tartozó vegyület, melyet E. Schmidt fede
zett fel, identicus a hyoscinnal L o Sósavas sója a Ill. német 
gykv. szerint hivatalos: C11 fü1 NN,. HC/. A szemgyógyászatban 
az atropin helyett használják, ötször erélyesebb az atrnpinnál. 
Belsőleg 000025-0 OOO 5 grammot adnak mint csillapító szert 
főleg tébolyodottaknál 

Scopoleinek, a scopolinnek savesterei, acetyl, cinnamyl- és 
benzoilscopoleinek, melyek bódító hatásnak, de eddig még nem 
nyertek alkalmazást 

Scorbut, sűly, elzár tan, nehéz munkában élő s hiányosan 
táplált embereken fellépő betegség, mely általános levertséghen 
izomfájdalmakban s a bőr. alatt fellépő vérzésekben nyilvánul 
Később cachexia, gynladásós megbetegedésekre való hajlam lép 
feL Gyógyszere a jó táplálkozás s egészséges levegő 

Scordium, teucrinm scordium, chamaedr yos aqualica, hagy
maszagn tororjafű az ajakosak családjába tartozó, egész Euró
pában vadon tenyésző fű, átellenes, lándzsaalaku levélkékkel; 
az egész növénj nem kellemetlen. hagymára emlékeztető szagu 
Régebben mint resolvens, nervino-tonicus. hngihajtó és izz&sztó 
szert rendelték forrázat alakjában Obsolet 

Scott emulsiója: Rp Olei jecoris 42 0%, Glycerini 16 0°/„, 
fial emulsio ope gummi arab dein adde calcii hypophosphorici 
12% natrii hypophosphorici 0 6°/0 Misce 

Scribonius largus Designatianus, orvostani iró, Claudius 
császár udvari orvosa. Kr. u. i7 körül egy vénykön) \el irt, 
melyben a régebbi irók által ismertetelt szerek 271 receptber1 
vannak letéteményezve. 

Scrofan, l Porcnllin. 
Scrophularinae, látogatók, növénycsalád a labiatif!orák 

1 
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családjában Fűnemü növények. kétajk? P.ártával, i.de t~rtoz
nak: digitalis, ver bascum, veromca, antnrhmum, pedrcu]ans .stb 

Scrophulosis, gönélykór, a kül.önböző helyen. levo nynk: 
mirigvek syphiliticus és tnbercnlotrcns okokra v1s~ave~e.theto 
megbetegedése; nevét onnan \ette . hogy a n)ak1 mmgyek 
megduzzadása folytán a , nyak rövidebbnek lats.zrk s ?l:Y.an alalm lesz mint a malacze (scrofnla), A scrophulos1s lehet orok
lött, midőn a gyermek gümő- vagy bl\ja~óros sz.ülőktől sz~r · 
mazik elég számos azonban a szerzett bantalom 1s, s e tekm
tetbed a kedvezőtlen egészség~ tén~ezők azok melye~ azt 
okozzák A scrophnlosis jelensege1 .fol.eg, gyermekeken eszlel· 
hetők s a következőkben nyernek krfe.1ezest: • 

a) ereficns, ingerlékeny típus, a l_';'slalkl'.t . kedves, a b?r 
feltünően fehér s a viszerek azon erosen atfitnek, a pofak 
élénk pirosak; . , . b) a torpid, zsibbadt trpusnal az arcz, aikak duzzadtak, a 
zsirpárna kifejtett. a has pöffedt ; . . . 

e) az áll alatti, nyaki, sokszor a hasr mmgyek megduz-
zadnak s sokszor sajtos ellajulásba mennek á~; , 

d) 0örvélyes gyermekeknél felette gyako:rak a s3aruha~~ya 
a\ nladás~s megbetegedései s különböző gör velyes boraffechok, 
~int eczema, lichen, stb. 

Gyógykezelésénél fősnl) t a t~plálkozá~ra s, általába;i az 
egészségi viszonyokr,~ ~c:Il '.ek.tetn_i; hathatos gyogyszert hu~rnk 
•ellene a különbözo .1odkeszrtmenyekben l Jodum Kalmm 
jodatum. 

Scrupulus, tcrecs, régi orvosi suJymérték, melyb~n v?lt _20 
gran; 1 scrnpulus megfelel 1 •158 grnmmnak l Orvosi mertek
rendszer 

Se = a selenium vegytani jele , , . 
Seb, vulnus, az élő szövetek folytono,ssaganak m~chanrcus 

módon - vágás, sznrás, horzsolás -- vala megszak~dasa, .mely 
a bőr megszakadásával jár A .sebeken a következo !ulajdor;;· 
ságokat lehet rnegkülönböztet,ru: a) a 11iegszakadt veret :k}>~l eredő vérzést, l Haemorrhagia ; b) a szovet.el~ r_ngi:l~assagatol 
függő sebtátongást, mely annál ~il'.gyo_bl;, mmel ~nkabo elt~r a seb iránya az illető szerv hosszuanyatol ; e) az atmetszett ~deg
végek irigerülete által okozoll fájdalom, ;iiely a szövet 1deg
gazdagsága s a seb minemü~ége ,s.zermt krse.bb- nag), ?bb lehet, 
a vágott seb p o nemann3na !aJdalm~s mm~ a zu::ott , v:igy swkitott sebé A sebkezelés az anl!sepsrs elvernek kovetesevel 
történik. l Antisepsis . Sebacinsav: (Cfü)s (CO OH)2; kétalju sav, mely ~ steann-, 
olaj-, cetaceumnak oxydatiój~k~r képződik, ~O r forróv1zben, al-
caholban oldódó hosszu feher Jegeczeket kepez . 

Sebész, oly orvos, ki főleg sebkezeléssel foglalkozik; ré
gebben alsóbranau kiképeztetésben részesültek mmt az o_rvos
tudorok s clrirm:gnsolmak neveztettek 1872 óta egyetememken 
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chirurgnsokát nem képezneh, hanem mindenkinek áz orvostn-
dori fokozatot kell megszereznie. · 

Sebészet, chirnrgia, a külsőleg hozzáférhető betegségeknek 
gyógyitását tárgyaló tudomány 

Seb fű= Betonica officinalis 
Sebláz, ha a nyilt sebbe kórokozó bacteriumok jutnak, 

fertőzés folytán láz lép fel L Antisepsis Láz 
Seborrhoea = Faggyár 1 o 

, • Se~um, s~v;im; faggyu,_ a s~_a;v_asmarhák, fől~g aj;ih cseple
zebol, belfodrnbol es a vesek taJarol leszedett zs1radek, melyet 
olvasztás és átszü1és utján választanak el az illető kötőszövet

től; legjobb a faggyut virfürdőn kiolvasztani s flanellen át
szürni.,_Fehér,_ szi~árd .• könnyen vágh'.'tó, )nhszag~ , zsiradék, f 
s. 0 ~8:i- 0 9fo, 4;:i"-.nal megolvad s 3;:i"-nal megszilardnl. 44 r 
forro alcohol felold1a; könnyen avasodik Legnagyobbrészt ste
arint tartalmaz l o azonkivül oleint és palmitint Kenőcsökhöz 
s a tapaszokhoz mint vivőszert s bernnószert alkalmazzák, 

Sebum benzoinatum, épugy készül minl az axnngiu ben
zoinata. Illatos kenőcsalap 

Sebum cervíni, szarvasfagg) n, táblákba öntött s kevés 
sperma cetivel keményebbé tett faggyu L Ceratnm cctacei 

Sebum ovile = Juhfaggyn 
Sebum stillingiae, a chinai stillingia sebifera ( enphor biaceae) 

n1agvaiban előjövő, japáni viaszhoz hasonló zsiradék főleg pal-
mitinból áll ' 

~ecale cornutum, orga, ergota, clavns secalinns, anyaros, 
a clav1.cep~ purpnrea I ulosne (l o) nevü hasas gombának 
sclerot111m1a, mely a gyógyszertárakban mint hivatalos szer tartatik 
Em~ sslerotinm .egy meddő telep -- stroma ste1ile .-- három
~arazdas, rneghaJlot~. rozss~embez hasonló alakot képez, fekete, 
ibolya va,gy szilv~szmü, belül hah ány, csúcsán tübbnyire szeny
~~es f~her toldalek van; gombaszagu, nndo11tó s kissé csipős 
izn Heg ebben. a clavicepsnek a peteszék helyébe lépő, lágy 
sperm~gonmm,Ját kölön gombának tartották s sphacelia sege· 
t~m neven irlak azt le, pedig épen ebből fejlődik ki a sclero
h~n1, ~zaz„ a sec~le cor1:utu1n s a s1~ern1ogoniun1 maradványát 
mmt s1pkat h?rd1a ~iagan A sclerotm1i; öszszel vagy tavaszszal 
meghas~d s .. tobb. het alatt ~ossz~ kocsanyon nyugvó szennyes 
veres gömbok csungenek k1 belole, a gömbökben nyolczával 
fonálszerű spórák vannak 

Tartalm~z 1, sclerot.insavat (l, o.) mely egyik hatóanyaga, 
2, scler?mncn:t. 3., ~cbolmt, _ 4, ergotint, 5, olaj- és palmitin
s.avas .tr~~lyce11det m1nt~gy 3~o1 o-ot, eme vegyület könnyen bom
hk, milrnzben ozon fe.Jlod1k s a secale cornntnm hatóanyaaai 
~xydálódya hatásukat vesztik; legfőbb hatóanyagának a corr:'u
t~nt tart1ak, mel) et azonban a többi alkaüészektől izolalni nem 
s1kerü!t s nem bizonyos, hogy nem-e az emlitett alkatrészek 
kevereke az? ezenkivül tartalmaz még cholesterint, mycosét, 
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mannitot, fnngint, leucin!; trimethylamint mint bomlásterméket, 
sclererythrint, scleroxanthint, fehérnyeanyagokat s villanysavas 
calciu1not s kaliumot 

A secale cornntnmnak használata a szüléseknél már régi 
keletü, Lonicerns A. Frankfurtban megemlékezik róla a XVI. 
század közepén; ugyancsak abban az időben használta Thalius 
szülések után >ad sistendnm sangninem < 

A secale cornntnm csak az aratás utáni 3 hónaptól fogva 
jó, magának s készitményeinek hatása a cornntintól van, mely 
a vasomotoricns központ ingerlése által ~ vérnyomást emeli, a 
méhet pedig összehúzódásia birja, a >ért az edények elhagyá
sára, illetve alvadásra teszi hajlamossá, hasonlóan hat a spha-
cclinsav is .. Az ecbolin és ergotin az anyarozs általános hatá
sát nem mutatják s eszerint az előbb emlitelt alkatrészek ha· 
tására nem fal\ nak be 

A secale, coinutumot leggyakrabban a szülés siettetése 
végett adják oly esetekben, midőn már a méhszáj kitágnlt s a 
medencze elég tág. ellenkező esetekben az anyarozs adagolása 
ellenjavalva van, sok szülész pedig egyáltalán elveti azt Ren„ 
<lelték azt vérzéseknél általábanvevc de az eredmény nem volt 
minden esetben kielégitő 

A secale cornntum porának adagja 0 3-lü, pro die 30 gr. 
vizes készitményei erősebbek mint az alcoholosak 1. Ergotin, 
Extr secalis cornnti 

Sedatin = Antipyrin. \'alerylparaphenetidin, 
Sedativa remedia, csillapitó szerek, l Narcotica 
Sedativum sal = Acidnm boric. 
Sedimentatio, sedimentum, ülepités, üledék, idegen, nem 

oldott anyagokat tartalmazó folyadékoknak megtisztitása oly 
módon, hogy a folyadékból leszállott idegen anyagról a meg
llsztnlt folyadékot decantatió segélyével leveszszük A decantatió 
s sedimentatió egyazon fogalomnak is tekinthető. 

Segitőszerek, 1 Adjuvantia 
Seidlitz-por, 1 Pnlv.. aerophor Seidlitzensis 
Seignet só, l Kal. natriotartaricnm 
Sejt, cellula, a növényi és állati szervezetet alkotó, erővel. 

élettel felrnházott szervezet, mely igen piczi s alakja a méhek 
által készitett sejtekhez hasonlit; közepes nagysága 0 01-- 0 1 
mm az eddig észlelt legkisebb sejt 0 000'7 mm a legnagyobb 
21 cm hosszu Az élő sejt legfontosabb alkatrésze a proto
plasma, ebben a sejtmag (nucleus) s ebben a magvacska (nu
cleolns ). ezenkívül némel.l sejben van sejtnedv, melyben kü
lömböző szerves anyagok, festanyagok lehetnek feloldva, a sejt
nedvben feloldott színes anyagok adják meg p o. a növény 
egyes részeinek szinét A sejtek nemcsak élnek, mozognak, ha
nem szaporodnak is, mégpedig oszlás által vagy pedig a proto
plasmának több részre való szétesése által s ezáltal segitik elő 

a szövetek képződését Minden szerves test sejtekből van ösz-
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szetéve, a sejlek életmííködésétől függ a szerveze.t egészséges 
vagy kóros müködése is; a sejtekben alaknlnak át a táplálékul 
felvett elemek a szövetet alkotó vegyületekké, mely folpmat 
menete azonban nem eléggé ismeretes: a sejt parányi mecha
nismusa daczol a tudomány s lángész erejével szemben Az élő 
plasma gondoskodik - bámulatos pontossággal s megfoghatat
lan módon -- arróL hogy a fölvett táplálékok miképen cso
portcisittassanak, hogy a növényi vagy állati szövet felépitéséhez 
szükséges anyagok képződjenek A chlorophyll szemcsék a nap
sngarak mechanicai behatása alatt. p. o a felvett C02 és H, 0-ből 
oxygént tesznek szabaddá s a maradékot formaldeh) ddé, majd 
6 molecnlánként glj cosévá csoporlositják. mely oldékonyságá
nál fogva hamar szélvitetik s az l\j sejtek képzésére szolgál 
anyagul. A formaldehyd, ammonia és kénhydrogénből képződ
nek a proteinek nagy molecnláju complexei, mely czélra 4 mol 
formaldehyd 1 molecula ammoniával 2 mol. ".iz kilépése köz
ben 1 mol asparaginsavas aldehyddé egyesül. Epily uton-módon 
jönnek létre a szövetek egyébb alkatrészei is, melyek fejlődési 
menetére nézve csupán hypothesisek állanak rendelkezésre. 

Sejtenye, sejtkeménye. 1 Cellulose 
Sejtkórta'.h, 1 Cellularis pathologia 
Selen, reteny, az oxygéncsoportba tartozó nemfémes elem, 

mely vegyületeiben mint 2, 4 6 v. é gyök szerepel, 1817-ben 
fedezte fel Berzelius egy kénsavgyár kamaraiszapjában, képlete 
Se= 78 8 Sötétbarna, fémfényű test, az electromosságot jobban 
vezeti a világo'5ágon mint sötétben. Vegyületeiben a kénhez 
ha.sonlóan viselkedik, meggyujtva kékes lánggal ég el s rothadt 
retekre e1nlékeztető gőzzé alakul, innen vette a n1agyar »re
teny< nevet 

Semen, L Mag; az egyes semeneket 1 az illető főszó alatt 
p o Semen colchici !. Colchicum 

Semi .. össze.tételekben felet jelent 
Semleges, közömbös, 1. ;\'eulralis. 
Semlegesités, 1 Neulralisálás 
Semmelveiss Ignácz, magyar orvosprnfesssor, az antisepsis 

tanának tnlajdonképeni, Lister előtti fölállitója (1 Antisepsis), 
szül 1818 jul 17. Budán, megh. 1865 aug 14 a bécsi elme~ 
kórházban, de holttestét 1891-ben hazahozták s a kerepes-uti 
temetőben helyezték el. Semmelveiss eleinte jogot tanult, de 
kedve az orvostudomány felé hajtotta s 1844-ben Bécsben 
orvosdoctorrá avatták Rokytansky és Skoda mellett mint szü
lészmester működött, majd irigyei üldözése elől Pestre kellett 
jönnie, hol a Hólms-kórház szülészeti osztályának lett főorvosa 
s itt mondta ki a gyermekágyi láz kóroka gyanánt az apró 
microorganismusokat s e betegség gyógykezelését külön eljá
rásokkal hozta kapcsolatba. 1 Antisepsis 

Semmi, különböző sók elnevezése, igy barna semmi = 

J 
.1 
J 
--i 

1 
j. 
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I utia; fehér semmi = Zincum sulfuricum; fekete semmi 
Antimonium crudum 

Semmi ir = Ung plumbi carbonici. Ung zinci oxydati; 
vörös sen1n1i ir = Ung. ophtaln1ic11n1 rnbrun1 

Semmi só = Zincum sulfmicum 
Semmi viz = Aqna ophtalmica , , . , 
S,enega, polygala senega L a polygaleal~ csalad1aba tar-

tozó E-Amerika mérsél<elt vidékein honos, fo- 30 cm magas 
évelő növény, melynek gyökere - rad senegae - hi".atalos; 
A g\ökér hengerded, alapján göcsös, 6 mm. vastag, vegefele 
azorÍban vékon.1odik s kevéssé elágazik 1?- kéreg, sárgásszt!rke, 
szaruszerü és részben oyürüs; a faállomany feher s a kereg
nél nem vastaoabb s attól vizben való áztatás által leválaszt
ható. Hövid tö~ésü, sajátos a'as szagu s csípős, a torkot kar
czoló izü. I artalmaz 5·5°!,, saponint, kevés illó olajat, mézgát, 
7% cznkrot, szinanyagot és almasavas sókat; kemén1 itő és 
oxalsavas mész nincs benne 

A senega hatóan s aga a saponin \1 o) . s annak ,hatása 
miatt a gyökér főzetét 10 : 200 arányban mml köpteto szert 
adják oly esetekben, midőn a légutakban nyákos, gennyes 
am agok vannal< felhalmozódva, az emésztőszervek rendellenes 
mŰkÖdése esetén kerülni kell azt, nemkülönben tüdővésznél, 
láznál is 

Senegin, polygalasav, senegasaponin: e,, Ho2 011; a rad. 
senegaeban található saponinanyag L Saponm 

Senilitas, 1 Aggkór . . . 
Senna, sennalevelek a különböző cassia fa.1ok levelei, mely 

növémek Boldog-Arábiábiában honosak (Senaa tartományban, 
honna;1 ne,ét is kapta) s Kelet-Indiában tenyésztetnek, a legn
minosák családjába tartoznak A különböző fajok ezek: 1 még 
Cassia lenitiva 

Cassia acutifolia Delile, mely elnevezés alatt a cassia !~
nitiva Bischoff kél válfaját értik, ez 6-7 dem, magas cseqe~ 
képez, melynek felálló, tompaszegletes ágai.n a levele~ 4---:> 
párjával állanak; a gyér virágos fürtök ho~rnlJbelrek,, a hmel1 ~s 
termés lapos, 1-5 cm hosszu s 18-2;:i mm szele;. fersJen 
nsélczés, a kopácsok vékonyak s papir;~erüek,gyeng,en harant
eresek; a magvak összenyomollak s fehg . peted~d ekalak!-lak; 
a termést nevezik folliculi sennae-nak, anyalevelnek (folhcnla 
= tüsző). 

Cassia obouata Colladon senna obovata Batka, ennek 
hazája Felső-Aegyptom, Nnbia, Sudan, tenyésztik Olasz, . Spa
nyolországban Bischoff ezt a sennát három válfajra oszt1a: e 
genuina, e platycarpa és e. oblusata 

Cassia medicina/is Bischoíl, megfelel a e. angnstifolia noxb 
e lanceolata, senna off fajnak, hazája Afrika keleti része, Arábia, 
Kelet-Indiában Bombay és Madras környéke 
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Cassia pubescens Rob sénna ovalifoiia Balk-0, Abyssiniá
ban terem, Kelet-Indiában tenyésztik 

A sennaleveleket :-!nbiában és a szomszédországokban 
szeptemberben az esőzések után és áprilban szedik, napon 
megszáritják s pálmalevélből font zsákokban tevéken szállitják 
Assuanba, innen a Niluson Kairóba, végre Alexandrián át a 
világpiaczra; ennélfogva neveztetnek ezen levelek alexandriainak 

Az Arábiában, Somalban ten)észtett sennál ]\fokából és 
Adenből Bombayba viszik s ott fogyasztják cl, mig a kelet
indiai sennát (tinnevely-i) Karomandalból kapjuk Afrikából 
Timbuctun át a tuaregek földjén Murzukon keresztül hoznak 
sennát Fezzánba, T ripolisba Alepp iból s Senegálból igen kevés 
sennát kapunk főleg Párisba 

Az alexandriai senna (sene de la Palte) leginkább a e. 
lenitiva Bisch. leveleiből áll, mellek 2 -3 cm hossznak, 7-12-15 
mm szélesek, petéded alaknak: hártyás összeállásnak s finoman 
szőrösek; sokszm a e obovata leveleivel van keverve, melyek 
kisebbek„ egyenetlen alapjuk az egyik oldalon igen kerek, a 
másikon ékalaku. 

Az a1ábiai u. mokai senna főleg a e angustifolia " Vahl. 
válfajától származik, 2 5-5 5 cm hosszu levelek, igen keske
rwek, bőrszerűek s általában rossz kinézésüek a helvtelen szá-
rÜás folytán. · 

A tinneuelly-i u. kelet-indiai seiwa a e angustifolia (3 Yahl
tól való szép zöld szinü, tisztitott hártyás levélkékből áll, te
nvésztett növénvtől való. 

" A tripolisi'senna a e lenitiva és e. obtusata keveréke, 
mig az aleppoi senna csnpán a e obovatatól származik 

A sennának főleg alexandriai félcségét hamisitani szokták 
a solenoslemma arghel Hayne (asclepiadeae) leveleivel, ezek 
azonban fehéres szinüek 's bőrszerü voltuknál fogva azonnal 
felismerhetők, különösen alant érdesek 

Tartalmaz cathartinsavat, chrysophant, chrysoretint, cathar
tomannitot, bor kősavas és soskasavas sókat; 9-12°/0 hamnl ad 

A sennalevelek hatóanyaga a cathartinsav, (! o.) melynél 
fogva a levelek porban vagy forrázatban bevéve hashajtólag 
hatnak, az ürülék kásaszerü, utána mindig hascsikarás s bél
korgás lép fel. Az érlöké,ek számát kezdetben lenyomja, később 
azok gyorsabbak lesznek, azonkivül a hasüri szervekben bővé·· 
rüséget okoz Mint hashajtót elterjedten használják oly esetek
ben, midőn gyorsan kell hashajtólag hatni; nem szabad ren
delni olyankor, midőn a belekben vagy a medenczebeli szer
vekben vér bőség van jelen, lázas betegségeknél szintén kerülni 
kell azt, 1. Infüs sennae composit 

Senna sine resina, senna spiritu extr acta, a magy. II gykv. 
szerint 100 gr. összemetélt sennalevél 500 gr. tömény szesz szel 
48 órán át pállitandó, hogy a csikarást okozó gyántás anyagok 
kivonassanak; a spiritus leszíírés és kisajtolás utján távolitandó 

1 , 
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el s a tinct. nniversalisboz használható fel A species st. Ger· 
mainhoz használtatik 

Senna-manna a kézi eladásban használt keverék, egi enlő 
sulyrész sennából 'és mannából áll. Hashajtó L lnfusnm sen-
nae comp . 

Senyv = Cachexia, l o.; senyvellenes szerek~" antrcache-
tica remedia 

Seprő = Cj tisus scoparius. L Scopari;im . . .. „ 
Seprü, a bor erjedésének befejezte utan a fen~kre uleped_:i 

élesztő pór az erjedés alkalmával kiválott albummok, borko. 
Lepárlás által alcoholt nyerhetni belőle, a kisajtolt seprüpogá-
csáhól pedig oenanthaether IlJ' erhet~ . • 

Sepsis, fertőzés, patogen baclerr?''.'okr:ak b.e.Jn!asa a sebbe 
vagy vérkeringésbe, melyekben chemrar elvaltozasokat, sok eset
ben halált okoznak L Anllsepsrs. 

Septicaemia, evvérüség, általár~os vér fe~tő,ző~és, m;eli;né! 
csekély számu bactermm forog a verben s razo laza!~ atteteh 
tályogok, mint a gennyvérüség11él, nem fordulnak elo, h~nem 
a iiactniumok diffundáló mérgeket producálnak s ,a halalt a 
közvetlen intoxicatio okozza. Ilyen fertőző betegseg p o. a 
giermekágyi láz, sebf.~r,!őzés . . . . 

Septicus = fertozo, ellentetben az antrseptrcussal L o 
Sequester, 1 Csontszú ~ , 
Sericeus 3. = Sel\ mes, selyembol valo. 
Sericin selvemcnyv, a selyem fibroinját körülvevő enyv

szerü anyag': c1; H25 No Os Tulajdonságai megegyeznek az enyv 
!nlajdonságaival . 

Sericinsav = Sebacmsav 
Serosus = Savós , . , 
Serpentar'ia, ar istolochia serpentaria L Eszak-Amerrka~an 

tenyésző évelő növény, melynek g~ökere -;- rad. serpentarr_ae 
virginianae - a német Il angol es amerrkar gy~vek szerrr;t 
hivatalos; erős camphorszagu, 08 cm vastag, a !<;reg ~gen ve
kony, a faállomány legyezőszerüe~ sn_g,aras, a veloalJo~ar;y n~m 
a központban, hanem oldalt fekszik lartalmaz 05./0• rllo ol~Jat 
s ugyanannyi gyan~át, k~vés . catechucser ~av.~t, anstolochmt, 
mézgát, czukrot; hatas tekmleteben a val~rranahoz, lehetn~ ha
sonlitani Alkalmazták 3: 100 arányu f0rraza!lrnn laza,s ?a!.üal
mak folytán kimerült beteoelmek mmt rzgato szert Egyrdoben 
azt hitték róla, hogy mérges kigyók harapását ártalmatlanná 
teszi ez azonban nem áll , 

'Serum = savó, mint vérsavó a vérnek megalvadasakor. a 
vérsejteknek és rostonyának elt~volitása _ut~n visszamaradt fo
lyékony része, mely halványsarga s vr,zbol ,~. abban ?Idolt 
fehérnvékből és sókból áll. Az állatok versavopt 189~ ota. a 
diphteria oltóanyaga gyanánt használják (f~l~~ a ló ~s JUh ver
savóját), melyet előzőleg a diphterra ant1loxm1aval lelrtenek meg 
L Antitoxinurn diphleriae 
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Serum diphteriae, !. Antitoxinnm diphteriae; 
Serum lactis, sernm lactis commnne sivc nentrnm közön

séges tejsavó: ~ tchéntei, megalvasztás~ alkalmával (! Iac coa
gnlatnm) a lnvallott fehernyeanyagoktol -- casein, tnró - kü
lönválasztott fehéres, savanyu izü fol.)adék A magv II gykv. 
extempor e követkozőleg készitteti : · · 

Rp 
Lactis vaccini J ecent. 

g1 500 
E/mliant el incohante ebullitione adde 

Aceli 
. gr. 6 

Coagulatrone peracta liqnorcm semirefrigeratum cola et cum 
ovi galllnacei albnmine clarifica Colaturae adde 

Magnesii cai bon. hy drooxydati quant sat ad nentralisati
onem aceti, dein filtra et serva' 

. Az eczetsav s általában a savak az alas phosphorsavas 
natnnmot savanyu sóyá alakítják s a fehérnvék kiválanak s 
savanyn folyadék marad vissza. ennek közömbösitésére való a 
m~gnes carbm1. hydrooxydat Hasonló módon megalvasztják a 
t~J~t ~ P~l.'smtartalmn anyagok, p o a borju 4. gyomrának 
nyakhar tY'\ja L Lac coagulatnm. 

A sav~, vizben oldott lejcznkrot, ásványsókat s kevés zsírt 
tartalmaz, foleg a kalmmvegyek azok, melyeknek habísára szá
mítani leh~t s mint hűsitő s hashajtó ital jöhet az tekintetbe 
Alkalmazzak a savót még oly esetekben is, midőn az izmok 
ai:yagforgaln1át, s ~zz~l azo.k „elfogy~sát mér~ékelni akarjuk, 
mmt p. , o gorvelykornal, a tndoben vegbemeno hnrntos folya
matoknal Ne alkalmaztassék az bélhurut és emésztetlenség 
eseteiben. . 

Serum lactis acidtil~m, savamu savó, ha az előbbi készit
menyből a magtrns caih hydrooxydatnmot elhaavjnk, savany u 
savót nye~,tink ;, ': német !I gykv ily kés':itmén);;, 100 r lejből 
1 r borkovel allrttatrk elo. L Sernm laclis 

. „ Serum lactis aluminatum, a német II g.) kv szer int 100 r 
te1hol 1 r alumen crudnmmal készül mint a rendes savó 

„ Serum lactis carbonico-acidulum, oly módon készül, hog)' 
erus p~laczkba Na HCO, és h.c;rkősav porát teszik s tejet önte
nek r".a s azonnal lcdugaszoliak, hogy a fejlődő C02 benne 
marad.ion 

Serum lactis commune, 1 Sernm lactis 
Serum lactis dulce, édes savó, a német II gvkv szerint 

készül oly módon, hogy 200 r. tejhez 1 r liqnoÍ seriparnst 
(!. o) a~nak s a folyadékot 35 °C.-nál a teljes mega!Yadásig 
hagy1ak allam. A leöntött savó sárgásfehér s a fehérnyén kivül 
a t~j többi alkatrészeit vállozatlmml tartalmazza. · 

Serum lactis ferratum seu mar liatum, 500 gramm édes 
savóból s 1 gr.. ferrum cilr icumhól áll. 

1 
1 

1 

1 
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Serum lactis sinapinatum, 1000 gramm tehéntejet 50 gr. 
fekete törött mustármaggal vízfürdőn forralva megalvasztunk s 
a fol) adékot vásznon átszürjük 

Serum lactis tamarimlinatum, 100 r tejből és 4 r nyers 
pulpa tarnarindornmból készül. 

Serum lactis vinosum, 1000 gramm lejből oly módon ké
szül, hogy azt 90°-ra melegítjük s 250 gramm savanyn fehér 
bort adunk hozzá 

Serum lactis vitriolatum, 1000 gramm tejből 2 5 gramm 
higrlott kénsavval készül. 

Sérv, hernia, a testüreg szerveinek a lágyék-, czomb, köl
dök, hasfal', hasrekesz stb izomzatrésein való előn\ omnlása; 
neve a különböző szervek szerint különböző, p o bélsérv = 
et'rterocele, hólyagsérv = cystocele, agysérv ·~· encephalocele 
stb. Ha a sérv nc111 bir a n\iláson visszahuzödni, ezt az álla
potát kizáródásnak - incarceratio - nevezik A sérvelmek az 
izomzat résein való kiniomulását egyenletes nyomás által lehet 
megakadáJ,ozni, mely niomásnak állandónak kell lennie s a 
sérvkölők által lehet elérni. 

Sérv fű = Herniaria hirsnla 
Sesam. 1 Olenm sesami 
Sesquicarbonas ammoniacus = Amm carhon purnm 
Sesquichloretum feni = Fenum sesquichloratnm, mivel 

a (Fe2) gyökhöz hat Cl atom van kapcsolódva 
Seta = ser te ; sctae rnncunae 1 Mncuna pruriens 
Sevum = Scbum !. o 
Sexualis = Nemi 
Sherry vagy xeresi bor, Pedro Jimenez, mnskolály, Mai-· 

vesid, Castigliano szőllőfaJokból oly módon készül l10gy a must
hoz 1

/ 15 s. t 67 5°fo-os alcoholt adnak s ezzel együtt erjesztik 
azt; ha a bor szesztartalma H"/0-os, az erjedés megszünik, 
ekkor lefejtik s még alcolt adva hozzá pár évig ászokolják s 
palaczkbalöltés előtt 22"/„-nyi szeszlartalomra egészítik ki 

Si = a silicium vegytani jele 
Sialagoga remedia, nyálelválasztó szerek, melyek a nyül

mirigveket izgatva annak elválasztását fokozzák ilyenek az 
eczet, illatos anyagok, fííszerek, dohány, jaborandi, közvetve a 
kal jodatnm, higanykészitmények 

Sialismus, ptyalisnrns 1. Niálfolyás 
Sidonal, piperasinun1 chinicu111, n1int hug_ysavoldó szer 

volt ismeretes, hanem daczára, hogy componensei külön-külön 
jól oldják a hngysavat, a sidonál nem felelt meg a hozzája kö
tött várakozásnak, sokkal jobban megfelelnek eme czélra a 
piperazin és piperidin 1. o 

Sigillum, pecsét, a lekötőzsinor végének megrögzitésére szol
gáló kerek vagy szögletes, egyik oldalán enyvezett papiros 

Sign recepteken a sígnetnr szó röviditése. 
Signatura, jelzék, czimke, használati ntasit8s a latin sig-
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nnm = jel szóból alkotva; különböző formájll' s kiállitásu pa
pirlap melyen a gyógyszertár czime s a ·gyógyszer alka~mazási 
módja van megjelölve s gummiarnbicum segélsével a lnszolgá
lás edényére ragasztva A signatnrák az edény nagyságához 
mérten különböző nagyságnak, régebben nem téglányalalmak 
voltak, hanem keskeny trapezformák, melveket az üveg lekö
tése alkalmával a dugó mellé kötöztek 

A signatura ornamenticája ne legien nagy s rikító, mert 
akkor az utasítás nem tünik fel rajta. Ha az 01 vosság haszná
latára vonatkozólag a beteggel valami külön eljárást akarunk 
tudatni. p o >Az onos kezéhez" ·Felrázva használandó« 
•Méreg• stb, erre külön kis jelzékeket használunk 

Gyógyszertári állványed~nvek signatmái rend,ese:i b_e va_u
nak égetve, vagy flnorhydrogennel maratva, ez utobbr faJta srg
natnra főleg a savas edények megjelölésére alkalmas Kamarai 
vagy pinczeedények signatnrái legtöbb heli en otthon készül
nek mivel a nugyobb mennyiségben rendelt szerek bennma
radnak a tartályunkban Ils edényekre tartós signa~urát leg
egyszerübben ugy készitünk, hogy copallaccba ann_y1 baryum 
sulfnricum„ praecipitatumot keverünk, mig a lacc vékonyan fel
kenve is átlátszatlan fehér mázl képez. Eme mázzal a vízszin
tesen álló edénvre ovális vagy téglányalaku signatnrát festünk 
s 1

/ 2 nap mulva az irást finom késsel belekaiczoljuk vagy pe
dig laccal kevert korommal reáfestjük Főleg pinczeszignaturák-· 
nak igen jól beválnak Ha papírra irt signaturát alkalmazunk, 
azt a következő ragaszszal erősi'sük az edényre: a signatnra 
hátlapjM bekenjük collodiummal s azonnal egy ugyanolyan 
nagyS>ígu guttaperchapapirt borítunk reá; mikor ez jól odata
padt a signaturához. a guttaperchát chlorofo1111mal heecsele)„ 
jük s a nagyon jól megtórölt edényre bo1itjuk s megszáradás 
után camphorral eleg\•itett collodium duplexxel vonjuk be, 
mely tő! ellenálló celluloid burkolatot kap Nagyon jó lacc a 
következő készítmény is: Négy 1 ész mastixot, két rész sanda
rak gyantát és egy rész camphort oldjuk fel nvolcz rész ü6o;o-os 
alcoholban, mely oldatban utóbb oldjunk még fel négy rész 
rectificált terpentinolajat Az oldatot nehány napig állatjuk és 
miután az oldatlan részek és a fertőzmény teljesen leülepedtek, 
a tiszta folyadékot óvatosan leöntjük A lakkozandó etiketteket 
a belaccozás előtt nehánv napon át naponta egyszer be kell 
egy rész arabmézga négy rész vizben való oldatával Yonni 1 
még Lacc 

Sikér, l Alenron 
Sikkanytyu, 1. Scabiosa. 
Silentia remedia, a csillapító szereknek reg1 neve. „Í 
Silicatok, a siliciumsav (S1 02) sói, mint p o kalium-, na- i 

trium silicicum, aluminiumsilicát, agyag, porczellán, üveg .! 
Silicia pura, siliciumdioxyd, acidum silicicum l. o 1 

Silicium, kovany a széncsoportba tartozó nemfémes négy ' 

1 
.1 
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v. é elem, Si= 28 0, mely az ox:gén után a legeite:rje_dtebb 
elem a földön. de szabad állapotban nem található A srhcmmot 
1810-ben Berzelius fedezte fel olv módon, hogy a kaliunu,ili
ciumfluoridot zinkkel bevitette A., jegeczes srlicium igen ke
mény oktaedereket képez, ~z ab.ktala~ pedig fé:i:y telep, sötét 
barna szinü, a le>egőn hev!lve 51 02-da eg, el, nng a iegeczes 
silicium még oxigénben is lassan oxydálódik, de qo2 a,zoun~l 
Si 0 2-dá :ilakitja; csupán a HNO, és HFl kevereke tamad1a 
mea. a lugas oldatból savak Sí 02-t csapnak le. 

'° Siliciumdioxyd, Si 02 l Acidum silicicum és Quarcz 
Siliciumfluorhydrogen, fü s; Flo, vizbeu oldódó gázalaku 

vegyület, melyet siliciumfluoridnak vizbevezetése által állítanak 
elő ; kétalju savnak !ekirnhető , , 

Siliciumfluorid, Si FI•, Sí 02 és HF/ egymasra ha!asakor 
keletkező gáz, vizzel siliciumtluor hydrogénné egyesül. 

Siliqua dulcis, Szent-János-kenyér, !. Ceratonia siliqua; 
sili qua = becző 

Silk protectiv. 'édőselj em, a Lister kötéshez használt 
sely: en1szövet 

Simarubaceae, a balzsamosnövén) ek családja mintegy 
110 fajjal Ázsia és Amerika fo11ó vidékein;. ezen növények 
quassiinnemü keserü anyagot tartalmaznak Srmaruba excelsa 
L Quassia 

Simaruba officinalis, quassia simmnlrn L Gnyanából hoz
zánk kerülő, a növény gyökerének kérge, az osztr. V gykv 
szerint hivatalos volt Csaíornaalaku vagy lapos, 5-6 cm s~é
les, 2-3 mm. vastag kéreg, kívül sárgás parával fedett, melyen 
kicsin\ szemölcsök s 2 cm-nyi távolságokban harántvonalas 
emelkedések láthatók. Harántul nehezen metszhető, s i!) enkor 
a középrétegben nehány olaj tar tót, mig nagy kősejt~ket nagy 
mennyiségben láthatni A kéreg igen keserü s quassrmhez ha
sonló· anyagot tartalmaz, azonkívül illó olajat, gyantát, gubacs
és ah11aSavat ·yasat s an1n1oniát I\.önn\· en hányást és hasn1e·· 
nést okoz. a' quassia nelyett használható' ·· 

Similia similibus curantur, homoepa!hiai gyógyítási elv, 
mely azt jelenti, hogy valamely betegség tüneteit oly sze1ekkel 
lehet elmnlasztani, mely szerek rendes körülmények között 
ugyanazon tüneteket idézik elő L Homeopathia 

Simplex = egyszerü 
Simplicia remedia ~ Galenosi gyógyszerek (! o) ellentét-

ben a vegyi szerekkel. L Spag)lica , . 
Sinalbin, a zsiros olajától megfosztott fehér mustarm~gból 

forró alcohollal ki>onható anyag: CBO H" Nz S2 Orn, mely. v1zben 
oldatik s hasonlóan a feketemustár sinigrinjéhez .. myrosinnal 
érintkezve felbomlik nem illó sulfoc\ ansavas acrin) llé: Cs H1 
NSOo és kénsavas sinapinná: Cm H2, ÍVSOo és czukorrá A nem 
illó. olajszerü allylveg) ület vizben nem oldódik s á_t ne~1 párol
ható, a bőrt azonban megvörösiti mint az oleum smap1s; KOH-
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dal kezelve kaliumsulfoc1 anidet. ad . A kénsavas sinapin Ingok· 

kal elbontható s ekkor sárgás smapm lesz szabaddá 
Sinapin, !. Sinalbin 

, . Sin~pi~ alba L ?rassica alba Hook, a crucifer ákhoz tartozó, 

De_h-_~]1IO]Jaba_~1 t_en} eszteU nö_vény, melynek sárgás, 2 mm át

meIOJU gombolyu magvar feher mnstár név alatt hozatnak for

ga_lomba_;. a. mag héj ja törékeny, áttetsző, az ébrény sárga A 

ham se1lJe1ben_ n}álka található, a !latal magvak 'keménvitőt 
tar talr?a_znak 1 artalmaz sinalbint, mel5 a jeLlenlevő mn;osin 

behatasma ne~n Illó allylveg5ületté bomlik, 11 Sinalbin) · mel\ 

azonb~i;, 1zgatolag hat: .3 fekete mus.tárnál azonban enyhébb ; 
ezenkr;;nl ;;an .benne 22% zs1ros olaj 

. S1i;ap1s ni_gr_a, L, hras~ica _nigra Koch. fekete mustár, a 

cr,uc1ferak csalad1aba tartozo, na!nnk honos és tenvésztett nö

ven\, melynek ma~vai i1 m~g\ lI g5kv. szerint is hivatalosak. 

A magvak - se mm~ s1nap1s -- gömbölj de dek, 1 mm vasta

~~k, v~rhenyesbar~rnl~:. görcsösek, belül sárgák, rágva égető 
1z,nek Ne legien koze1ul~ keverve a brassica rapa - kerek 

r. ~p~ - magva, :11e!J i;1_eg egyszer. oly. nagi, simább felületü s 

rag' a nem oly csipos. I m talmaz sm1grmt (rnyronsavas ka!ium) 

l.80/0 _ !ll) ~~os.in~, mel) :k ~izze} köz.veÚt\ e. egyn1üsra hatván, ~ 
~n11g1Inb~_I Illo ~rnsta_rola1 _szarmaz1k (l Üleurn sinapis), mel.v a 

szen1e.t ~onn)~zesr.c inger!~ s a hőrl 1negvörösiti; van beiÍne 

azo1~krvul 230? zs1r.os ola.1, rnely szagtalan, nen1 szárad, 170 

~-npl 1:1egalszrk; smapolemsav: C20 H" 0 2, 19o'0 nválka io/ 
asvan\so. I , , o 

Ha m.~1stár lisztet hideg\izzel keverünk s ruha között szét

k~nv~ a ~orr e heli ~zzük. a kifejlődő rnustárolaj a bőrt fclet

te_hb izgat]~, ,hamarabl1 höliagot huz mint az empl cantharidurn 

Kis menny ISegben bev~v:~ az emésztőnedvek elválasztását fo

k~zza, nag1 obb mennpsegben hányást, hasmenést s avomor-
bellohot okoz · "· 

Belsőleg egy ~vőkanálnyit 120 gramm hidegvizzel keverve 

s~ok,tak b~adm mm_t izgatót bóditókkal történt mérgezésnél, 

hud,~ses ba1:talmak~1al_. hogy a hetegel eszméletre térítsék Leg-

111kanl? a f11ssen kes7;1tett mustár pépet külsőleg használják mint 

elvon . .? ;ze1 t csuzos es hurutos bántaln1aknáL a savós hártvák 

k~zd?d? h1:ruto_s gyubdásos bántalmainál, lábfürdő gyai1ánt 

nathanal s altalaban midőn távolabbi szervekbéíl 'a"v rnélven 

fckvó ?zöv_etekhől vérelvonólag kell halni. b, • 

, , Srnap1smus, mnst;hkmász, l Cataplasma sinapis: mindig 

'~kony retegben, rnhara kenve kell használni s 20-30 percz

nel hosszabb ideig ne maradjon a testen 

, .. . Sindeti_con: kilünő ,ragasztó szer, mely a következőleg ké

s~ul ·, _100 les~ meszet "O r 'Izzel megol!nnk s ezen keverékből 
b reszt hozz~adunk egy oly oldathoz, mely 60 rész melisczn

~9~11ak 180 ~·esz ,v1zben v~ló oldása által készült A keveréket 

lu -ra meleg1tve 2-3 napig gyakran fölkeverve állani hagyjuk, 

i 
1 . ' 
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miközben a mész legnagyobb része feloldódik. A leöntött folya

dék 255 részében egs éjjen át megdnzzasztnnk 60 r apró eny

vet s az egészet folytonos kavarás mellett tiszta oldattá főzzük 

Singultus = Csuklás L o 
Sinodor, magnesinmacetát oldatában feloldott magnesinm-· 

OX} d, mely pépszerű keverék, igen erős desodorans tulajdon

ságn s izzadt lábnak szagtalanitására jó eredménynyel használ

ható, nemkülönben használható fogpépekhez is 
Siphonia, 1. Cantschuk 
Sipoly = fistula. L o 
Sirolin, a bükkfakátr ány hatóanyagait, főleg a guaiacolt 

kellemes formában tartalmazó specialitás, a gyermekek is szi-· 

vesen veSlik be Adagja naponta 1- 2 kávés kanál 
Sisakvirág = Aconitum L o. 
Sisakvirágal = Aconitinnm L o 
Smegma = szappan, faggyu 
Smilacin = Parillin, sarsaparilla-saponin L Sarsaparilla 

Smilasaponin, 1. Sarsaparilla 
Smilax chinae L smilax ferox China, Japán, Nepal, Assam 

vidékén ten;észéí tüskés knszó cserje, melynek helyenként meg

vastagodott gyökérrésze használtatik a gyógytárakban mint 

tnher chinae vag; rad chinae nodosae orientalis A gnmók 

10-15 cm. hossznak, hengerdedek rózsaszinü kéreggel, tömött 

szemcsés, fakószinü szövettel Szagtalan és majdnem íztelen 

Állittalik, hogy a sarsaparil!a hatóanyagát tartalmazná, ezt azon

ban nem sikerült minden vizsgálónak kimutatni, minélfogva 

eme drog Európában hitelét vesztette Kelet-Indiában, Chinában 

alkalmazzák a sarsapa1 illa javallatai alapján 
Smilax saponaria, sm officinalis, sm syphi!itica. L Sar

saparilla 
Sn = a stannum vegytani jele 
Só, sók, sal, savaknak és basisoknak egymásra hatása al· 

kalmával, cser eb omlás utján keletkező vegyületek, midőn a 

hasis fémje a sav h) drogénjét helyettesiti; ugy is fejezhető 

ki eme fogalom, hogy a sók nem egyebek, mint fémeknek 

vegyületei savmaradékokkal: Na OH+ HC/ =Na Cl+ H,O 

A szerint, aminl a savak és basisok különböző vegyérté

kilek, az egymásra ható anyagok menn.i isége szerint a képző

dött sók is különbözők, mivel a savak egy moleculájának teli

tésére savmaradélmk vegyértéke szerint a basisnak 1, 2, 3 ... n 

egyenértéke szükséges. Hogy a sav hány basisu, azt a savma

radékkal egyesült h)drogénatomok számábói tudjuk meg. L 

Acidnrn 
SzabályM sók, (normal-sók) az olyanok, melyekben a sav 

összes hydrogénje fém által van helyettesítve: 
Na OH+ HCI= Na Cl+ H,O; 
2Na OH + füSO. = Na2 so. + 2H20; 
3Na OH + füPO. = NasPO. + 3Hs0; a normalis sók 

Kazay, Gyógysz lexicon IV 15 

1 
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vizoldata se;nleges. kémhatásu, de ha a fém kevésbbé positiv 
a, savm~radek pedig hozzá képest erős negatív tulajdonságn ~ 
k0113hatas savanya és megfordítva. p o a Zn S04 savanya ké;,,
hal.a_~t n_mtat 1\ por malis sókat a savaknak lugokkal való satn
ratIOJa altal állI!Juk elő 

, _Sap~~1yu sók (hyd1~0: : átok) az o_Iyanok, melyekben a több 
veg) e1 te~rn sav hydrogen1e1 csak reszben vannak fém állal 
helyettesitve s a sóban H is van: 

H2 SQ4 +Na OH =Na HSQ4-+- HoO · 
H, PQ4 + 2Na OH = Na2 HPO; _J_ 2fi20 · 
H. PQ4 +Na OH =Na H, PO< -' EI, O · ~tb· 

"'l ' ' 
eme so <rendesen savanyu kérnhatásuak kivételek azonban itt· 
vannak a szabál.1 os sóknál emlilett okoknál fogva p ~ a dinatr~~ 
umhyd1 ophosphat lugas hatásu Ha a savan nr sÓkból vizet v~
rmnk e!. ar;hydrnsavan} uscík keletkeznek, nielj ek önálló sav· k 
nor malrs sornak 1s foghatók fel : a 

2 NH - g/" so, = H,o + !Jr" - oo -sso. "a 
>, Ha- - 02/ 

Nau hydrosulfat, viz, nalr pyrosulfát 

ez a pyr,okéns~v: H, S, 01 szabályos sójának tekinthelő A sa

vha•ndyu ~o~. bas~sok'.<al savak módjára viselkednek s megmaradt 
) 1 ogenJök fem altal helyettesíthető 

Básü~s .sói< az olyanŐk. mel5ekben a több v é fém ke
v.eks~bl b v. e savhoz van kötve, midőn a hasist nem telitettük 
tö e etesen savval: 

Bi (OH/s + HNOs = Bi (OH), NO,+ H,O 

Savval szemben Ingok módjára viselkednek 

„ • K;ttő_:s s?knak neve..z'.el_ne,!< a~rn sók melyek két külön
bozo femn sonak egyesulesebol szarmaznak: 

K, SO, +AZ, [SO,]a = R; AZ, [SO,]< (timsó) 

é s vVeg~es s~kl}a_k nffl(ezzül~. ar;ia sókat, melyeknél a több v 
.1 a hj d1 ".genJel knlonbozo femekkel vannak helvettesitve 
ll'yennek ~ekmthe~lí a fenti vegyes só is, szép példa erre ~ ka-' 
mm natr 10-tartancnm: 

CH OH CO OH CH OH CO OK 1 

1 • 1 1 

CH OH. CO OH' CH. OH CO ONa ·•,1.· 

Acid. tar taric Sal Seigneti 

Az .amphid„sók nevezéktana a sav latin nevéből indul ki· 1 

a sav I_at1~ neve rendesen a savat jellemző elem nei,éből veszi 1 

eredetet, 1gy H, SQ4 f<é1:sav, acidt1m, suZf'uJicum (a sulfnrból) . .J 
H~tO• p~wsph~n.av, ac1dm11 pl10sphorict1m (a foszforból). A savat •·j 
ne la arrol ~ sorol ;rnvezték el, melyből készül pl HNO, saZét- ·• 
romsav, ac1dum mtnct1m, a salé!romlól, illetőleg nitrnmtóL 
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régenten a savak sóit ugy nevezték el, hogy a fém neve elé 
tették a savat jellemző szót és ezntán iwsrr szótagot ragasztot
tak hozzá Igy nitrns kaW, suZfas feni A sójelzó nevek geniti
vusa: nitratis, sulfatis, ezekből az „ is' birtokragot elhagyva, 
keletkeztek a savmaradélrnk uj elnevezései, mint nitrat, suZf'at, 
phosphát, melyek a régi sa\neveknek etimologiai tövei Ha ugyan
azon elem kevesebb amphiddal képez savmaradékol, az >at< 
szótag >it<-re változik A sók elnevezésére egyszerüen a sav
maradék neYe elé teszszük a fém nevét és ha a fém-atomok 
száma egynél több, akkor ezt görög számnévvel mondjuk ki. 
A sóknak régibb elnevezésében a fémnek neve főnévként, a 
savé pedig melléknévként szerepelt 

Végül meg kell még jegyezni, hogy a 3-i évtizeddel 
ezelőtt irt művekben a sók elnevezésénél nem a fém képezte 
a főneY et, hanem az amphidsók akkori felfogása szerint a fém
oxyd Ehhez képest példán! a calciumsulfatot kénsavas calcium
oxydnak nevezték és kémiai képletét is ennek megfelelően 

CaO, SOa irták 
Socotorin, l Aloe. 
Soda = natrinm, összetételekben föleg régebbi elnevezé

seknél gyakori, p o soda bicarbona = natr hydrocarbonicnm, 
snlfas sodae = natrinm sulfrnicum, stb L. Natrinm .. 

Sodium, szikeny = Natrium 
Róképzök. halogenek: chlor jód, brom. flour, melyek fémek„ 

kel közvetlenül sókká egyesülnek L Halogenek 
Sol.. vén) eken használatos rövidilés = solntio, oldat L o 
Solanin: C" Hoo NOrn, a legtöbb solanumféle növény gyü

mölcsében, gyökerében előforduló alcaloida, mely vízben és 
alcoholban oldódó alaktalan vagy tűalaku vegyület, gyengén 
lugas kémhatásu, amylszeszszel az oldatból kirázható; hig sa
vakkal képezett sóiból Ingok kocsonyás csapadék alakjában 
csapják ki .. Savakkal főzvP solanidinre és czukorra hasad. Anal
geticnm és neninosedativum, alkalmazzák 0 01-0 06 gr.-os 
adagokban astluna. epileplicns rángások eseteiben L Dnleamara 

Solanum dulcamara l Dnlcamarn 
Solanum lycopersicum = Paradicsom 
Solanum racemosum = Phitolacca L o 
Solanum tuberosum = Bnrgonp. 
Solatrum furiale, l Belladonna 
Solfatura, vulcanicus helyeken a föld repedéseiből kiömlő 

H2S, kéngőzök és kénessavas helyek 
Solidificatus 3. = Szilárditott 
Solidaris, töm ölt, szilárd; solidaris pathologia, a hnmoral

palhologia (l o.) ellentéte. 
Solutio, oldat, 1 o 
Solutio acidimetrica normalis, szigornan szabályos savmérő 

folyadék, mely a magy. II gykv. szerint oly módon készül, 
hogy 56 gr szilárd KOH-t annyi destillált vizben oldanak fel, 

15* 
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hogy az oldat 1000 cm' Jegyen. Az oldat akkor 'pontos, ha 10 
cm' norma! sósavat 10 cm'-e telit E ne reagens oly üvegben 
tartandó melynek dngóján át egy rézsnt hajlitott cső van illesztve 
Ca 0-dal és Tla2SO.-·tal; ha az oldat a mészvizet megzavarná, 
azt 10 gr mészből készült mésztejjel kell főzni, mig egy kivett 
próba a mészvizet többé meg nem zavarja (C02 kizárása). L 
Acidimetria 

Solutio alcalimetrica normalis, szabályos lugmérő oldat, a 
magy I! gy kv szerint oly módon készül, hogy 125 f s. 
(25 '/0 -os) sósavat ann) ira higitunk, hogy 5"10-os legyen tehát 
200 s r 25"/ -os sósavat destillált vizzel 1000 cm'-re higitunk 
A norma! oldat készitéséhez az 5%-os oldatból 20 gr. KHCOa
nak 30 cm' vízben való oldatához addig c•epegtetünk, míg az 
indicator színe megváltozik: az elhasznált sósavmennyiséget 
megmérve, 1000 cm"-re higiljuk, ez a no1mal oldat, mely 1 
literben 1 egyenérléksuly HCl gázt tartalmaz: 364 grammot 
100 cm 3 norma! lugmérő oldat 100 cm" norma! savmérő olda
tot telit L Alcalimetria 

Solutio aluminii acetici fortis: Rp. Alumin.. crudi gr. 10 
Plumbi acet_ cryst gr. 20. Aquae destill gr. 200 Misce et filtra 

Solutio aluminii acetici mitis: Rp Alum aceL solut fart. 
Aquae dest s. aa partes. Misce 

Solutio. amyli, keményítő oldat: Rp. Am)li puri pulv 0 05 
gr 1 cm" vizzel eldörzsölve 9 cm' felforralt vízbe öntendő s 
1--2 ízben felforralandó; ha zavaros lenne, át kell szűrni.. A 
jodometriában indicator. 

Solutio arcani duplicati = Solutio sa!ina. 
Solutio argenti nitrici decinormal, 1 Argentum nitric 

decinorrnal 
Solutlo arsenicalis, Bazin, Ammoninm arsenicosumnak 

1 : 6000 arányu vizoldatá Az arsen javallatai alapján napi 2-4 
kanállal adagolják Biett arsenoldata 1 : 5000 arányu 

Solutio arsenicalis Brera: Hp Acidi arsenicosi. Kalii car
bonici aa gr 2_0 Aque cinnamomi s. 60 0 Aquae dest s. 180 0. 

Solutio arsenicalis Clemens: Rp Acidi arseuicosi Kalii 
carbonici aa gr 1 0 solve ín Aqnae dest gr 3 0. Solutionem 
dilue Aquae desti!latae qnantitatae tanta, ut pondus solutionis 
sit gr. 1000 Huic solutioui adde Bromi puri gr 20 Stet in 
vitro beue clanso 

Solutio arsenicalis Devergie: 1-1 gr acidum arsenicosu
mot s kalium carbonicumot 500 gr vizben feloldunk s 15 gr 
Spir melissaet adva hozzá, alcannatinclurával megfestjük 

Solutio arser.icalis Donovani: Rp Arsenici jodati gr. 0 10 
Hydrargyri bíjodati rnbri gr. 0 20. Kalii jodati gr 2·0 Aquae 
dest. s gr. 60. Macerando fiat solutio. tum filtrn. (Pedrolli). vagy 
pedig 0·2 acid. arsen 0 4 hydr bijodat rubr és 4 0 jodkaliu
mot 120 0 lepárolt vizben feloldunk Hebra ezen előiratot kö
vetkezőleg változtatta meg: 125 acid. arsenicos, 3 25 hydr 
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metall és 2 5 jodot szeszsze~ megned; esit~nk és egxen]~tes 
poná dörzsölünk Ezen kevereket iO 0 JOdkonen)sav es ;:i6~_0 
viz keverékében rázás állal feloldjuk Alkalmazása a következo: 
Rp Solut Donovani gr .. 4 50, Svrupi zingiberis gr 17 0 Aquae 
dest s. gr 100. M. D. S Naponta 3 kanállal az arsen javallatai 
alapján. . . -- . · 1 t• Solutio arsenicalis Fowlen, hqnor kalu arserncosi. so u ro 
mineralis mixtura mineralis Fowleri, liquor antipyreticus, Fow
ler arsenessavas oldata, a magy H. .gykv szerin~: 1 W. ponto-· 
san lemért arzéntrioxvdot uavananuy1 kal carbonattal es rgen ke
vés vízzel addig főzÖnk (ké'rncsőben), mig az As" o, tökéletesen 
feloldódik Ilyenkor C02 elillanása .. közben metaarzensavas, K 
keletkezil<: AS2 Oa + K2 COa = 2 ltAs02 + C02 A folyadekot 
előre megmért üvegbe öblítve. arrnyi vizzel higitjuk, hogy sulya 
pontosan 100 gr. legyen (Gykv) , , , 

Szintelen átlátszó, erősen lugas kemhatasu folyadek; a 
metaarzénsav~s kalium oldatának tekintendő Reactiója: egy 
csepjét platinadróton beszá1itv~;. a I?ngot fakó iboly':lsz1-
nüre festi Az arzenessav reactw1a: sosavval megsavauyrtva, 
H, S-ne! clús czitrornsárga csapadékot (arzéntrisulfid) ad: 2 KAs 
0 2 -j- 2 H Cl~ 2 K Cl -j- 2 HAs02; és 2 HAs02 + 3 H2 S , As2 S, + ifüO Pontosan 1"/0 ~rzéntrioxydot t.arlalmazzon En~elfog".a 
ha 5 grammját 20 ~r. .v~_zzel, 1 gr. nalr!".mhydrocarb~nattal,, es 
nchány csepp kemenptooldatlal elegplJuk 1.0 kcm /,„ n. JOd
oldalot szintelenilsen az el; még 0 1 kcrn Jodold.at_ ~naradan
dóan kékre fesse a folyadékot [Az As2 o, rneunyr_segr me~ha; 
tározása ugy történik, hogy az '/10 n J oldattal ar zenpentoxrdda 
(As, Oo) oxydáljuk: 

A12 Oa -j- 2 H, 0 -j-2J2 -'-A" Oo -j-4 HJ 
198 4X 1265 

Állás közben oxydatio utján arsensavas kaliummá alakul. át 
A német gykv: készitménye ,épily erős~ d~ 1~ gr_ spir. m~

lissaet tartalmaz, mig az osztr '\ gykv keszrtmenyeben sprr. 
angelicae comp. van. . 

A solutio arsenic Fowleri kalium arsemcosumot tartal
maz s az arsenessav javallatai alapján adják napjában 3-sz'?r 
3-6 cseppjével s naponta 1 cseppel többet 16-~0 cs~pprg 
5 így vissza; a nagyobb adagok .nem oly kedvezo hatasuak 
mint a kicsimek 1. Acidum arsenrcosum , . 

Solutio iírsenicalis Hdrleii, a Fowler-oldattal aualog keszrl-
mény, de nalr carbo:1icumm~l készül, , _ . _ 

Solutio arsenicalis Jacobi: oly rnodon keszlil, hogy 1 gr 
acidum arsenicosumot, 12 gr kal carbo_nic~rnn;al 1_68 W: _lepá
rolt vízzel felére besűrítik s kihülés utan 1smet krpotolpk a 
viz~t s 5 gr szeszt adnak hozzá. 

Solutio arsenicalis Pearsoni: 0 05 gr natr. arsenicumot 
tartalmaz, 30 gr. vízben 
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Solutio barii chlorati decinormalis.. l BaryuÍn chloratum 
decinormalis 

Solutio Belglca, l, Solutio calcii oxvsulfura ti 
Solutio calcii oxysulfurati, solutio' Bclgica, solutio Vle

miuckx, kénes mészoldat l Calcium oxysnlfmatum. 
Solutio Donovani, l. Sol arsenicalis Donovani 
Solutio feni oxydati, 1 Ferrum oxydatum dialvsatnm 

liquidum ' 
Solutio glutinis, enyvoldat, apró darabokra zúzott csont-· 

enyvet százannyi vízzel kelJ főzni addig, mig nagyobbára fel-
oldódik Hevenyében készítendő. ' 

Solutio indici, indigót füstölgő kénsavban oldunk s lána
reactióhoz való _használat ~setén annyira higitjnk az oldato't, 
hogy azon a kahum carbomcummal festett lána átlátszodjék a 
a natr car bonicnmé ellenben ne ~ ' 

Solutio jodi decinormalis, 1
/ 10 J = 001265gramm1 cm"-ben 

Porrá dörzsölt száraz jódból 12 65 grammot lemérünk egy Ji
leres lombikba s 25 gr. kal jodatnmnak 100 cm' vízben való 
oldatában hüvös helyen feloldjnk s 1000 cm'-re higitjnk 10 
cm3 jódoldatot 10 cm' natr. thiosnlfát oldat szintelenitsen el 
E,me, oldattal hat_ározznk meg_ a hánytató bór kő, kénhydrogén
vrz es sol. arsemcahs Fowlerr %-os tartalmát 

SollJtio jodi et kalii jodati = Solutio jodi decinormalis 
Solutio jodi Lugoii, 1 Lugd oldat 
Solutio jodi Lupoli: 

Rp 
I. II. III. 

k& o~ OM o~ 
Kalii jodali 0 07 0 08 012 
Aquae dési 2 25 2 60 2 50 

Használják mint a Lngololdatot 
Solutio kalii bichromici pro batteria electrica: 

Rp. 
Hydrnrgy1i mlfurici 
Acidi sulfur. ahglic 
Kalii bicluomici aa 
Aquae dest s 

Solue. 

part 1 

pmt. 10 
part 79. 

Solutio kalii bijodici decinorm, pro jodo, jódsa '/,
0 

szabá
lyos savanyu kaliumjodat oldat. 1

/ 120 KJO, HJO, azaz O 00324 
gr. 1 cm'-ben, 1

/ 10 J azaz 0 01265 gr .. 1 cm'-ben 

Rp 
Jodi pwi 
Kal chloúci 
Aquae dest. 
HNOs coac .. 

g1 160 
gr. 15 0 
gr. 800 
gr: 02 

1 

i 
1 

J 
1 

.1 
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A kever éket a jód feloldódásáig melegítjük s ha az egész 
sótömeg feloldódott, megszűrjük; kihüléskor sav~nyu jódsav:as 
kalium jcgeczedik ki, melyről az anyalugot letöltjük, hrdeg vrz
zel a sót kimossuk s forró vizből ismét kijegeczitjük A porrá 
dörzsölt s 100' nál megszá1itott sóból 3 24 gr -ot szükség alka!-· 
mával feloldunk at1) nJ i vizben, hogy az oldat 1000 cm1

. legyen. 
A savam u jódsavas kalium sósav jelenlétében a KJ mai 

következőleg bomlik 

1,KJ0
3 

HJO,+ 10KJ+l1HGl=2HJO, + lOHJ+llKCI; 
2, 2HJ0s-'r-10HJ=6H,OJ, 

Solutio kalii bromici decinormalis pro bromo; bromra 1
/ 1 0 

szabál) os kaliumbromat oldat: 1
;,_0 KBi Os~ azaz 0 00278 „gr .. 1 

cm"-ben; 1 /
10 

trszta Br azaz 0 00;98 1 cm -ben Rp Kain ~ro
mici siccati gr. 2 78, solve in Aquae destill grbus 300 et drlu~, 
nt solntio 1000 plane cent. cubica efficiat Az oldat pontossa
gáról következőleg győződünk meg: 20 cm'. oldathoz 1, gr. 
tiszta jódkalinmot s 1 cm 1 sósavat adnnk s hüvös helyen ~llva 
hagyva a folyadékot 2 annyi vizzel higitjuk, eme oldatot epen 
20 cm' thiosnlfát oldat szinte:enitse el; a fol.iamat ez: 

2 Kfö 0 8 + 10 KJ+ 12 HG/ = 12 KG/+ 6 H2 0 + Br2 +5 J. 
Jodornetriában használják a jód leválasztására 

Solutio kalii hypermanganici decinormalis pro oxygenio, oxy-· 
génre'/

10 
szabályos kal perm oldat, chameleon oldat: 2

/ 100 

KMn01 azaz 0 00316 gr. 1 cm3 -ben, 1
/ 10 0 azaz 0 0008 gr _1 

cm'-ben Oly módon készül, hogy 3·16 gr kal. hjp~n.nangam
cnmot vizben feloldunk s az oldatot 1000 cm' .. -re hrgit1uk He
lyességéről a következőleg győződünk meg: 0 5 gr. KJ-t feJol
dunk 100 cm'. vizhen s 2 5 cm'. tömény HGl-t s 10 cm 3• kem
szert adunk hozzá, midőn jód válik le; az oldat elszintelenité
sére épen 10 cm' 1/

10 
szabályos natr thiosnifát oldat szükséges : 

2KMnO, + 10 KJ+ 16 HC/ = 12 KG/+ 2 Mn G/2 + 8 H2 0 + 5 J, 
Az oxygen meghatározására használják l. Oxydimetria 

Solutio laccae musci, laccmns oldat: ·az árnbeli lacca 
musci (1 o) előbb alcohollal jól megmosandó, hogy a gyantás 
anya<;ok feloldódjanak, a maradékhoz kevés viz~t adunk s üle
pedés után azt ismét letöltjük róla s a maradekot 20-szoros 
menniiségü lepárolt vizzel leforrázzuk, pár napig állani ha_gy
jnk s szürlézzük. Az igy nyert folyadékot_ két részre ,osztiuk, 
az egyikhez addig adunk hig kénsavat, mrg. az oldat szm~ h~-· 
tározott vörös lesz s a másik oldatból annyrt adunk hozza, mrg 
ibolyaszinü lesz a folyadék. Félig töltött s vattával ledngaszolt 
edérwben álljon. Indicator 

'solutio Lugoli, L Lugol-oldat 
Solutio Lupoli, l. Sol. kalii jodati Lupoli. _ 
Solutio natrii thiosulfurici decinormalis: 1

/ 10 Na2 82 Oa .. ;i H20 
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azaz 0 0248 1 cm3.-ben Oly módon készül, hogy 2i 8 gr je
geczes, porrálört natr hyposnlfnrosumot anuyi lepárolt vízben 
oldanak fel hogy az oldat épen 1000 cm' legyen. A jodome· 
triában (1. o.) a jód menn:rileges meghatározására használják 1. 
Jodimetria. Natr. hyposnlfnrosum 

Solutio Pearsoni, !. Solnt arsenicalis Pearsoni. 
Solutio Picot-i dermatotnbercnlotic Rp Guaiacoli 50, Jodo

formii 1 0. Olei olivari F araffini aa 47 0 Snbcutan 
Solutio Pignoli, dermatoluberculotica: Hp Eucahptoli 14 0 

Guaiacoli frO Jodoformii 1 0 Olei olivari 80 0. Subcutan 
Solutio Plencki, l Liquor corrosiv-Plencki. 
Solutio salina seu arcani duplicati: Rp. Arcani duplic 

cryst 15 Aqnae communis 25 . Sohe Hashajtó 
Solutio Sc~leichi pro inject subcnt 

Rp. 
Mo1phii mU1:. 0025 0025 0005 
Cocaini „ 0 20 0 10 0 01 
N atr chlor. p 0 20 0 20 0 2rJ 
Aquae.sterilis 1000 1000 10000 

Solutio Vleminckx, l Calcium ox.isulfuratum 
_ Solu~io Willati; ~p Cupri su.lfurici Zinci sul!urici aa gr 
::> 0 solve m acel! v1m gr 40 0 dem adde Plumb1 acet cryst 
10 0 Antea solutum in Aceli vini 40 0 M n S Solutio Willati 
Uledékkel adandó ki Az állatgyógyászatban sebekre mint ad
stringenst használják 

Solutol és solveol desinficiensek és antisepticumok s a 
carbolsavban levő cresolol< oldható sóit tartalmazzák; igy a so
lutol 100 cm' .. -ben tartalmaz '/,rész cresolnatriumot s '/ rész 
szabad cresolt, a solveol: pedig cresotinsavas natriumm~l ké
szített tömény cresololdat 0 5"fo-os vizoldatát használják a 2%-os 
carbol oldat helyett 

Solventia, !. Resolventia 
Solveol, l Solutol. 
Solvinok, polysolve, phenolsulfooleinsav, dissolvant uni

versel, hnile pour la teinlure, török-vörös olaj, Hunge által 
1834-ben felfedezett s pácznak ajánlott vagsületek, melyek oly 
?'ódon ~llithatók elő, hogy jégben hűtött edényekben levő ola
)Okr,'.l, z~1rokra tömény kénsavat engedünk hatni, midőn az 
Il!eto zsusav savanyu kénsavestere keletkezik, melyeket ammo
mával közönhösitenek Mint kenőcsalapanyagok alkalmaztatnak 
1 Phenolsulfnricinsav. Polysolve · 

Somatose, az elbcrfeldi Bayer F gyár allmmose készit
_ménye, 1'.'ely '78-84% albumoset tartalmaz; sárgás, szemcsés, 
rztelen1 vrzben könnyen oldódó por, mely mint fehérny e táp
szer bir a gyógyászatban értékkel s napi 15-20 grammos ada
gokban lázas állapotoknál, erőtlenségnél, emésztési zavaroknál 
használtatik, mivel a szervezet fehéniyeveszteségét hamar pó-

1 

1 
1 
! 
! 
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tolni képes A somatose roborans a somatosenak spanyolhor
ban való 5%-os oldala 

Somkóró, L Melilotus 
Somnium = álom; somniferus ~ álomhozó 
Sonkapacz, l Pácz 
Soor, szájpenész, a saccharomsces albicans ne>ü sporas 

gombának a száj hártsáján való letelepedése, mel3 kiválóan 
csecsemőknél lép fel sárgás-fehér vag} egészen fehér hártya 
alakjában a foginyen s a nyelven vagy a pofák belfelületén 
G) enge antisepticumokkal !l~mar eln;ulik , , , , 

Sopor = öntudatlansag1g fokozodolt almossag, kabultsag 
1 Letargia. 

Sorbin, sorbose e, H12 Q, a helkenyér g) ümölcsnedvében 
előjövő czukorféleség 

Sorbit: e, Hi, o,, hatvegyértékü alcohol, mely számos gyü
mölcs nedvében, főleg a sorbus aucupariában fordul elő 

Sorghum saccharatnm, cirok, a pázsitfélék (l Gramineae) 
családjába tartozó mediterrán 'idéki növény, meli nek nedvé-· 
ben czukor van !. Saccharum 

Sorvadás, népies neve a tuberculosisnak l. o 
Sosal, alumínium paraphenolsnlfuricum : 

(Go H, 00 SOe)o A/2, 
fanyar izu, phenolszag11 vizben és alcoholhan oldódó kris
tályos szemcséket képez, előállitható az alumininmhydroxydnak 
paraphenolsulfosavban való oldása által Gyenge desinficiens, 
1 "fo-os oldatban kasználják. 

Sósav = Acidum hydrochloricum. 
Sósavas l · hydrochloricum 
Sósborszesz. !. Spir vini salitus. 
Sásdi, 1. Oxalis acetosellae. 
Sóska, l Rumex. 
Sóskasav = Acidum oxalicnm . ' Soson, husból készített fehérnye-praeparatum mmt a so„ 

matose, de vizben nem oldódik 
Soymida febrifuga, Jussieu. swieteina febrifuga Willd. a 

meliaceák családjába tartozó fa India déli részén, melynek 
kérge rohunkéreg név alatt az indiai gykv. szerint hivatalos. A 
fiatal kéreg sima, szürkés rozsdaszinü, hclül fén) lő veres-barna 
Tartalmaz borszeszben oldható keserü anyagot, csersavat főleg 
a háncsban, nyálkát és keményítőt a parenchymsejtekben. Fél·
benhag) ó láznál, hasmenés és vérhas ntáni kimer ülésnél jó 
eredményn) el használják 

Sozojodol, dijodopar aphenolsulfonsav. a kereskedésben 
különböző fémekkel képezett sói vannak forgalomban, főleg a 
natnum-, kalium-, hydrarg1rnm- és zincum sozojodolicum, ezek 
mint antisepticumok használtatnak oldatban vagy hintőpor gya
nánt !. Acidum sozojodolic 
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Sömör, l Herpes. Psoriasis, 
Sör, L Cerevisia 
Spacolotoxin = Spasmotin 
Spagyrica remedia, vcgy i g} ógyszerek .. ellentétben a Gale-

nosi gyógyszerekkel !. Galenicns szerek 
Spanyolbors = Piper hispanicnm, 1 Capsicnm 
Spanyolgallér = Parafimosis. 
Spanyolviasz, pecsétviasz, sellak, \elenczei terpentin, czi

nobcr és benzoegyantából készült rndak, melyekbe kréta, Ba 
SO,, angol vörös is van kever vc, hogy tulságos !ág) ak ne le
gyenek Rp. Laccae in tabnlis 1000, Colophonii 180, Tereb. 
crass commnn 120, Stvacis 28 Minii pnlv 100, Pulv cretae, 
Barii snlf pulv aa 50. Solve lege artis balneo aqnae et formis 
efiunde 

Sparadrap = Emplastr adlraesiv arnericannm elasticum 
Sparteinum, a spartium scoparium (1.. Scoparium) alcaloi

dája: Cm I-J,,N, mely olajszetü. viznél nehezebb,' abban alig 
oldódó folyadékot képez, 288"-nál forr, savakkal jegeczedő só
kat képez. ezek közül a sparteinum snlfuricum a helvét gy kv. 
szerint hivatalos; ez C15 H26 X2. H, SO, + aqu képlettel bir, szin
telen, 'izben és alcoholban oldódó prismákat képez, A spartein 
a bol)gidegekre, a szivmozgásokra gátló és a légzőközpontrn 
hűditőleg hat Alkalmazzak 0 02--0 03 gr -os adagokbaan a di
gitalis helsett 05°10 -os oldatát ecsetelő gyanánt adják orbán
czos, scarlátos megbetegedéseknél l Scoparium 

Spartium, scoparium, !. Scoparium. 
Spasmotin spacolotoxin : C20 H21 Oo, a secale cornntum 

egjik hathatós alkatrésze, mely Jacobi dr. szerint oly módon 
állitható elő, hogy az ergotint aetherrel kivonjuk, a filtrált ol
datot elhagyjuk párologni:. s a maradékot pctroleumaetherrel 
kirázzuk, midőn tiszta sp.asmotin marad vissza Alaktalan sárga 
por, eczetaethet bcn, alcaliákban oldódik. az utóbbiakkal sókat 
képez melyekből még a C02 is kicsapja A spasmotin épugy 
hat mint az ergotin s annak javallatai alapján 0 01-0 08-0 10 
gr -os adagokban alkalmazzák 

Spasmus = Görcs. l o 
Spatula, lapocz, különböző hosszuságu, végükön lapátala

kulag kiszélesedett fém-, csont, celluloid eszközök, melyek kenő
csök, extiactum kivevésére, pilulamassák kikaparására, tapaszok 
felkenésére, használtatnak 

Spathum. pát = Bary t, összetételekben baryumot jelent 
Specialitás = Különlegesség 
Species, fiíkeverék, theaelegy, aprórametélt növényrészek

nek elegye, mely vagy főzet, forrrázat készitésére, vagy pedig 
nedves borogatásokra allrnlmaztatik !. Fomentatio. Cataplasma 
A magy II. gyln szerint három species hivatalos: Sp, alllreae 
sp. amaricantes és a sp. St Getmaine A számtalan speciesek
ből a leggyakrabban előfordulók ezek. 

1 
1 
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1 
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Species altheae, ziliz-lhea elegy m~gy Il gykv. ~zerint: 
Rp Folior. alheae 1000, Rad altheae 000, Rad. hqurrt oou 
decort. 300, Flor malvae vulg. 100. Conscissa, nuxta serva . 

Species amaricantes, kesetü tliea-elegy, „ sp„ stomach1ca · 
phar m Hung. II.: Rp. Hb abs_mth1, - centaurn, !< Iavedm cort 
amant aa 160 Fol trifol. Jlbnn - cardm bened H.lmzomalts 
calami, Had aentian aa 80, Cort cassiae cinnam 20. Con·· 
scissa et contu~a misceantm 10: 100 arány át főzet alakjában 
rendelik mint amara tonicát 

Species aperitivae quinque radic. Hp R~d .grnmin --:- har
dannae - cichorei, - foeniculi aa 30 - hqmnt 20 M1sce 

Species aromaticae, illatos thea-elegy, a magy .r gykv 
szerint: H.p. Hb origani, Folior salviae - menthae ptp !:' lor 
lavendulae aa partes equales, Misce Főze'.ét 1~int enyhe izga-· 
tót használhatni Eme keveréknek pora kepezt a 

Species aromaticae pro ca~aplasmate r;evü port, melyet 
langi os vizzel péppé keYerve pepes borogatash~z mmt enyhe 
bőrizgató! lehet használni :-lélkülözhelő keszttmeny. 

Species atramentariae. tentához való elegy : Rp Gallarum 
1300. Ferri sulfurici cryst 720, Gummi arab, pulv 576 Misce 
Sufficit pro Aceti 3360. et Aquae 25200. L Tinták. . 

Species diureticae, hngyhajtó thea-elegi : Hp Baccae .1u
nip .. r. t Ligni junip aa 50. Had onomd spmosae - liquir 
aa 25. Misce. . 

Species duorum, 1. Species infantum 
Species emollientes, lágyitó thea-elegy. a magy _ !. gykv 

szerint: Rp Fol altheae - malvae, Hh mehlott aa :>00 Pulv 
semin. lini 1000. Fiat species. , „ 

Species emollientes pro catapl~smate, porralo'..l spec emol„ 
lientes, gyengén izgató s mel~gtartas fo~ytan a. szo~etek.et meg
duzzasztó s lágyitó hatásu„ mrnek f?I.itan az 1lle,!o s.zovetbe_n 
az anyagforgalom emelkedik s a melyebben lekvo szovetekbol 
vér vonatik el !. Fomentatio 

Species fumales, !. Pulvis fumalis „ 
Species Hispanicae, sp polsch:est Rp. Hb. althe~e, f ol 

scabiosae - farfarae, - pnlmonanae aa 8~0,. - hepalt~ no~ 
- melissae aa <100, l.igni sassafras. --- guaJac1, -- santalr rnbn, 
Rad. gr a minis, - liquirit. aa 300, Sem foeniculi, Flor bvendnl 
- papav alb. aa 100, - cyam, - vetbvsct a~ 60. Jol elke-· 
vetve s a portól kiszitáha 30-40 grammonkent szeles száju 
üvegekbe tömendő. . • 

Species infantum : Rp Rasurae cornu cervi ;iOO, Rad salep 
25 Sem focniculi conscis. 50 Misce Viennenses sen sp du
orum: Rp Rad. altlrcae 100, - liquiriL 20, - graminis 40, 
Capit papaveris 5. Misce . 

Species laxantes St Germain, a magy. Il gykv szerint: 
Rp Folior sennac sine resrnae 40, A~uae dest q~ _ s; intime 
madefacta, consperge cnm Pnlv .. kaln hydrota1 tarrc1 :> Misce 
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caute, ut pulvis, in quanmm possibile aequaliter dÍvisus sít el 
foliis adhaereat Siccatis adde Fol. sambuci 20 Fructuum foe
niculi contus. 10 Serva vase bene clauso. Az osztr. pharmaco
poea a flor. sambud helyett flor tiliaet rendel (L St Germaine 
gróf) Hashajtó. L Senna 

Speci~s lignorum,. sp .. ad decoct. lignorum, fathea keverék, 
az o.sztr \ gykv szerrnt: Rp. Rad bardanae, - sarsaparillae 
aa ~00, - liquir Ligni santali rubri aa 50, - guaiaci, - juni
p~n-~assaf:as. _aa 200. M1sce. A néme~ II; gykv szerint: Rp 
L1grn guaiac1 e>O, Rad. onomd. 30, - hqmr Liani sassafras aa 
10 Misce. A helvét gykv szerint: Rp. Fruct aitlsi, - foeniculi 
aa 10, Ligni guaiaci, - junip~ri aa 100, - santali, -: sassafras 
aa 100, Rad. liquir 80 Misce Főzetét alkatrészeinek javallatai 
alapján m.int alterans szert használják L Decoctum lignorum 

Species pectorales, sp pnlmonum, mell-thea köhögés ellen· 
melyet különböző pharmacopoeák hivatalossá is tettek: ' 

Pharm aIHh Vl Phwm germanic lll 

Rp 
Fal. altheae 
Rad. liquir 

,, altheae 
Hordei perlw 
Siliquar. dulc 

400, 

Caricawm aa 100, 
F/01. ue1ba.sci 

,, ma/Úae uulg. 
,, papau Rhaead. 

Fmct ani.si s teli. aa 10. 
Mi.sec. 

Az V kiadásban az althea levél 
helyett fol hepatic fol pnlmo
nar. és fol. scabiosae van 

Rp. 

Rp 

Rad altheae 
" liqail ii. 
,, hidis flar 

Fal fen fame 
Flor .. ue1basci 

80, 
30, 
1 o, 

n uct ani.si aa 20 
Mise e. 

Phwm heluetica 

F/01: tiliae 
'' ue1basci 

Fal capill Ven 

20, 
10, 

,, ma/uae aa 20, 
Fwct foeniculi 10, 
Rad altheae 8 0, 

» liquil. 40 
Mise e 

Species pro vino absynthi, ü1mös borhoz való keverék: 
Rp Hb. absinthi 140 Hb centaurii, Cort aurant. flav aa 100, 
Had calami, Sem coriandri aa 70. Sem amomi parad 35, 
Fruct. cariophyllor. Cort cinnamomi, Flor .. rosar aa 20, Sem. 
sinapis nigri 560, Sem coriandri 17. Misce 50 liter boua 100 
gramm. veendő s hosszn. keskeny vászonzacskóba kötve a 
borba felfüggesztve tartandó. A sem sinapis · a bor erjedését 
megszünteti ·· · 

Spscific.a remedia, sajátos gyógpzerek, ama igen kevés 
szer csoportja .. melynek tagjai a betegség előidéző okára köz
vetlenül hatván, gyógyerő dolgában ama betegség megszűnte-

tésére különösen alkalmasak Ilyenek p. o .. a salicyl az izületi 
csúz ellen, a chinin a váltóláz, a higany, kalium jodatum a 
siphylis ellen stb A gyógyszerek óriási többségével azonban 
csupán a betegségek tüneteire vagyunk képesek hatni 

Specificum antepilepticum = Cnprnm ammoniacale 
Specificum Paf'ciCelsi = Arcanum duplicatnm 
Specificum sulfuricum febrifugum = Chininum sulfuricum 
Specificus suly, sajátos suly = Faj suli, 1 o. 
Spectralanalysis, színképelemzés, Kirchhof és Buuzen által 

1859-bcn felfedezett elemzési mód, mel} nek lényege az, ho;5y 
izzó testek által kilövelt szines sugarakat üvegprisma által meg
töretnek s a szétszort szineket s azok helvzetét távcsővel vizs
gálják, ez az emissiós eljárás; valamely isri1ert fény fonás fényét 
a vizsgálandó testen átvezetik vagy azt azáltal visszavetik. 
ez az absorpciós eljárás 

Minden elemnek izzásig bevitelt gőze az elemre nézve 
jellemző fénysugarakat !övei ki, mely sugarak hullámhossza s 
pr isma által előállitott színképe az eg) es elemekre nézve ál
landó s szakadozott, sötét alapon álló fényes vonalakból áll A 
csak fehér izzásig hevit<;tt veg,1 ületek szinképe a rendes szi
vá1ványszinekből áll Az emissió és absortió közötti összefüg
gést Kirchhof a következő törvényben adja: amely sugarakat 
valamely anyag bizon3os hőmérsékletnél magából kilövel. 
ugi anazon sugarakat képes el is nyelni, ha hőmérséglete ugyanaz. 
Ez a magyarázata a Fraunhoffe1·.féle vonalaknak L o Az ily 
szinképet elnyeletési vagy fordított színképnek is nevezik 

A speclroscoppal elért chcmiai felfedezések nagy belele· 
kintést engedlek meg a cosmosba, mert segéhével bebizonyí
tották. hogy a világegyetem többi csillagain is azok az elemek 
fordulnak elő, melyek a Földön Igy a Nap egy fehér izzásban 
levő égi test, melynek légköre az elpárolgott anyagok gőze ál
tal képeztetik E gőz maga is izzó s fényes vonaln színképet 
adna, ha mögötte nem volna a magasabb izzásban levő szilárd 
vagy folyó Nap teste, melynek fehér fénye a gőzkörön meg
szűrve jut el hozzánk; a gőz körben levő elemek gőze azonban 
elnyeli a nekik megfelelő fénysugarakat, a Nap színképében 
tehát sötét vonalak mutatkoznak. meh ek Fraunhoffer-föle vo
nalaknak neveztetnek, 1 o. Eme vmi'alak helyzete állandó s 
mindegyike valamelj elemnek felel meg. Ha valamely elem 
színképét a Nap szinképével lisszehasonliljuk, csak azt ke!l 
megfigyelnünk, hogy >air-e az ntóbbiban egy oly vonal, mely 
az elemzett test színképének vonalával tökéletesen összeesik. 
Ha van ilyen, az elemzett testben az azon vonalnak megfelelő 
elem foglaltatik. Eme reactio oly érzékeny, hogy p o a nal
riumnak 0 000000001 grammja kimutatható 

A fontosabb elemek színképének összehasonlitása a Nap· 
spectrnm jellemző fekete vonalaival: 



L --------'---

- 238 -

AaBC D E b F G H Hi 

1-111-1 1 1 1 1 

1 IJ_I 1 

Piros l'•larancs Sárga Zöld Kék Indigó Viola 

KI l 111 1 11 
a17 (3153 

1 

1111 11 
1 1 

1'·la 1 

1 1 1 

50 

Lil 11111 11 11 111 
a32 (3 45 

TI 11111 
' 1 

111 1 1 

' 1 

a68 

1 

1 ! 11 11 1 1 1 111 ln 1 

' 
a 111 (3 148 

Cgl_l 1111 1 11 111 
143 106 (3 a109 

A spectralanal3 sisl az erre szolgáló műszerekkel, az u n 
Speclroscopokkal végzik, mel) nek főalkotórészét képezi a fény
szóró flintüveghől készült hasáb: P Az ,4 cső végén verticáli
san álló m n résen át F fényforrás jut be a csőbe, mely az 1 
lencse által pár hnzamossá téve jut a P pizmára, meh ugy van 
beálli_tva. hogy a leggyengébben a sárga sugarakat Íörje meg 
A pnsma által megtört sugarak a B távcsőbe jutnak, az ocular 

gyupontjában levő r scálára, hol a már berajzolt s ismert Fraun„ 
hoffer-féle vonalak helyével a színkép összehasonlítható A C 

F 

m n 

B 

l 
/ 
0 

l~vcső vé~ébe:; d-nél egy lépték van .. mely \Ísszaverődés foly
tan a B tavcsoben a spectrummal egyszerre látható 

Speculum = tükör. 
Sperma = mag, ondó, velő 
Sperma ceti, cetvelő, l Cetaceum 
Sperma merem ii = a, dr bichlor ammoniatum 
Spermatorrhoea = Magömlés 
Sperm~tozoidok, állati abkkal hiró mag, p .. o az ondó, I o. 
Spermm, Dr Pochl szennt az emberi szervezet reducáló 

szerveit;ek , alkotórészét képező veg) ület, mely basisszeri\ s 
C, Hi_4 N2 kepletnek megfelelő összetétellel jelezhető A spermin 
vegyi ~erm~','lum, :nel}n~k rendellelése a szérvezelben az, hogy 
catalys1s ut.1an az, elettam belső oxsda!iót eszközölje. Spermin
t~rlalom tekmteleben az egyes szervek ig1 sorakoznak: dűlmi
ngy, petefészek, hasn3 álmirigy, paizsmitigy, lép 20"/

0
-os steril 

sper mmoldatok vannak forgalomban, melyek snbcutaninjectiókra 
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alkalmaztatnak, ha a szervezet sperminje kóros S'Zövetvál!ozá-
sok folytán oldhatatlan phospháttá alalrnl , . 

Sphacelia Segetum L„ A secale cornntnm reg1 hibás neve 
L Secale cornntum 

Sphacelinsav = Sal succini volatile, acidum succm1cnm 
L Acid sphacelinicum. 

Sphaerococcus crispus,_ göm?n;oszat, J. Can~gaheen. 
Sphygmogenin, a mellekvesebol Frankk~l alt~! 1896-ban 

isolált anyag mely ugy készül, hogy a mellekves:k alco!10l5is 
kivonatából az értéktelen anyagokat acetonnal vala kezeles al
tal elválasztják Mint a vérnyomás erősségét emelő szert hasz
nálják. . , , . , , 

Spigelia marilandica L a logamaceak csalad1aba tar.tozo, 
Észak-Amerikában honos fűszerű növény, melj nek gyoker e 
használtatik A gyökér hasonlit a r~d, s~rpen!ariaehoz s tulaj_: 
donképpen rövid göcsös rh1zomabol es vekony, huzalszeru 
gyökerekből áll. A középső kéreg igen va~tag. ~ sol~ k.emén}it?t 
tartalmaz fahüvely nincs. Tartalmaz kemeny1ton k1vul g)antas 
anyagot, 'mely ai ascaris lun:bricoidest megöli, bővérüséget 
okoz hatását azonban tulbecsühk 

'Spilanthes oleracea L:, ,kerti ~zen;1yfíí, a c_ompositák cs~
ládjába tartozó, déli Amenkaban es h.elet-Ind1aban honos no
vén; ; 30 cm. magas, zsengés ág~1 növé1;y: a le_vel~k áte~e?esek, 
szivalaku tojásdadok, hárombordasak, sseluk cs1pkes.e1; fm eszelt ; 
a virágzat igen rnegnyult, 1-,15 cm ho,ssz~r a, vaag_ok mmd 
tölcséresek, eleinte pirosbarnak, majd sargak. Ragva 1qen cs.~
pős, nyálasztó Tartalmaz ~,Uó o'.aja,t, m~ly csa~ ~ szaraz no
vényből állitható elő, csipes giantat, !agy gyantat, csersavat, 
mézgát és festanpgot Allrn~rész.ein~l fo~va össz~lmzólag. hat, 
az illó olaj valószinüleg a.z ~tteqedes, utpn a~. ~de,nyek ~ssz:
huzódását okozza Festvényet gyuladasos fogfa1astrnl bedmzso-
lőül használják. . . . . . 

Spina = tövis; spina cervrna_ 1 l;amnns calhar!Ic~ L . 
Spiraea ulmaria, gyöngyv~sszo, a r ol3; nevezett csalad C?I

nos cserjéje számos fajpl Enropa. Ázsia cs Ameul5a he15y.em, 
levelei a fűzfáéhoz hasonlóak, fűszeres szagnak s edes 1zuek 
Tartalmaznak salicslsavat 15: 5000 arányn i~fos':Im~t„mint din
reticumot alkalmazzák vörheni cs veselobnal !ollepo h.) drops 
esetében 

Spiritus, alcolhol (arah szó= legfinomabb), alcohol aethy
licus, mercurius vegetabilis, szesz (l alább), lang: (C2 H;), OH = 46 
Inve1t-czukor tartalmu folpdékok (g) ümölcsnedv, must, czu
korrépa, törköly, czirok. c~lrnrgyári h1;1lladékok) erjed,ése. ,~Ital 
előállitott s lepárlással tisztttolt folyadek,_ me]J et ken;eny:!o~ar
talmn anyagok (gabnafélék. burgonya) sot cellr;lose~ol, (furesz
por) is elő lehet állitani, ha azon anyagokat eqedm kepes mal
tosevá alakitják át 

Az invert-czukrot tartalmazó folyadékok (szeszmoslék), 

1 

_J 
i 

1 
l 
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ha 10% czuk01 van jelen, igen hamar mennek erjedésbe, tö
rném ebb oldatoknál eme folyamatot a képződő alcohol meg
akasztja. Az erjedést a sac char Om) cetes cerevisiae nevü gom
bák halmaza okozza, mely a levegőből, gyümölcsökről nem 
szokott hiánvzani, de az erjedést élesztő hozzáadásával hama
rabb meg lehet inditani. Az erjesztő alacsonyabb hőmérséknél 
alól foglal helyet s sárgás-szürke, savanyu iszapot képez, mely 
gömbölyded, l{~Iör;áll~ sei_tek„ halmaz?ból áll:. a felső , erjesztő 
magasabb hőmerseknel kepzod1k s lanczszernen egymasba fo
nódott hosszudad sejteket képez Eme sejtek gyorsan szapo
rodnak s kívülről befelé indulva szétesnek s eme életfolyama
tuk által okozzák a borszeszes erjedést. Erjedéskm a folyadék 
megzavarosodik s C02 és meleg fejlődése közben a czu~or 
következőleg hasad szét: e, H12 Oo = 2 C2 05 OH f 2 C02: a ke~·
ződés 0--25' C között legélénkebben megy vegbe Átlag sza
mitva 180 r czukorból 88 r C02 és 82 r .. alcohol képződik 
a többi részek felbomlanak gl)cerime, propyl-, lmtyl-, amylal
cohoha s ezek aethereire, melyek együttvéve képezik a pálinka-
olajat, az n n fúznit . , „ , . 

Buchner tanár tagad1a, hogy a szeszkepzodes a bacter.m
mok életműködésének lenne eredménye s sikerült is neki a 
szétmorzsolt hactedumok nedvével, minden élő sejtmozgás nél
kül alcoholos erjedést előidézni 

1\ czukor chen1iai bomlását ő a hacteriumokban levő 
,zymose«-nak nevezett s az oldható_ fel;érjék köz~ tarto~ó fer
mentumnak tulajdonítja, mely az er,Jedest chem1m bomlas altal 
huzza létre épúgy. mint a hogy p o a keményítő híg savakkal 
czukorra bomlik. 

A keménvitőtartalmn anyagokaí alkalmas készülékben 
vízzel főzve elcsirizesilik s malátával (dia>tase) hozzák össze, 
mely a keményitőt 60"-nál vízfelvétel folytán el!olyós.itja s ma!
tosevá s dextrozzá alakítja át, ezt a folyadékot nevezik czefre
nek Ehhez lehűlés után élesztőt adnak, mely a cznkrok el
bomlását a már leirt módon viszi végbe Az igy nyert folya
dékokból a szeszt lepárlás által választják el, midőn az átmenő 
folvadék 80-95% szeszen kívül vizet s a már említett pálinka
olajal tartalmazza, ez a termék a nye1s szesz .. A nyers szeszt 
frissen izzitott szenen á!szíírik s ismét lepárolják; az első és 
utolsó párlatrészt összeöntik, mert ezek sok tisztátalanságot 
tartalmaznak, a középpárlat képezi a közönséges szeszt, mely
ből pálinkát, liquemeket készitenek Eme középpárlat ismételt 
lepárlása által készül a rectificált, finomított szesz, mely az 
első középpárlatának nevezhető, ebből a vizel Ca Cl, vagy H, 
SO, segélyével elvonva abso/111 alcolwlt kapunk, mely 100% 
C, H, OH-t tartalmazn~ . . , . , . 

A szeszes folyadekokat a chmaiak es hmduk mar ismer
ték s rizsnek és datolyának erjesztése által állitották azt elő; 
Plinius. Herodot és Diodorus is megemlékeznek arról, hogy az 
Kaiay, Gyógysz„ Lexicon IY, 16 
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arabok és aegyptomiak meggyujtható (tehát meglehetős magas 
szesztartalmu) italt használtak, melyet árpából és rizsből készi
tettek. Eme italok töményitése azonban nem lepárlás által tör
tént, hanem ama szokás által, hogy a régiek bornkat bőrtöm
lőkben tartották (Máté IX 17 ), melyen át a viz mint dialysálodó 
folyadék lassan kiszivárgott s benn mind töményebb és tömé
nyebb szesztartalmu folyadék maradt vissza A párolt szeszről 
azonban csak a Kr. u. 3-! századtól lehet szó, mely időre 
esik Zozimus lepárlójának valószinü felfedezése. Égett borról 
először Abu Kazim arab orvos te.sz emlitést 1100 körül s an
nak készítését le is irja. Raimnndus Lullus nevezte el a szeszt 
al-coholnak s annak készitését afrikai utazása alkalmával az 
araboktól tanulhatta el, rectificálására K, CO,-t használt s tö-
11?-é'.'ységi fokát is megtudta hozzávetőleg határozni A spirilus 
vm1 (bor lelke, borlél) elnevezés Basilius Valentinustól való, ki 
a szeszt korának tudósaival együtt az élet meghosszabbitójá
nak - aqua vitae - tartotta s gyógyszerül széltében hasz
nálta pestis és más betegségek ellen. Savage tábornok volt az 
első, ki 1350-ben katonáiba szesz által öntött báto1ságot Mint 
italt, élvezeti czikket főleg bámászok használták 1'c(83 ban Né
metországban. Az arabok, Po!la, Glanber azt hitték, hogy a 
szesz erejét a tűztől veszi, azért a főzőüst fölé a kivezetőcsövet 
kigyóalakuan körülcsavartál<, hogy a párlat minél több ideig 
legyen kitéve a tűz hatásának s igy erősebb legyen A szesz
nek burgonyából való készitését E .. Skytte írta le 17!7-ben. 

A viztelen borszesz szin- és szagtalan, maróizü folyadék, 
tajsulya 200-nál 0 792, 150-nál 0 795, Oo-nál 0 8095, ha vizet tar
talmaz, a fajsuly olo-os arányban emelkedik, L Spir dilutus 
-100°-nál sem szilárdul meg, 78 4o-nál forr. Levegőn állva· 
vizet von magához s megmelegszik, elvonja a kénsavas és szén
savas natrium jegeczvizét, feloldja a HC/ léget, ammoniát 
CO,-t, kénsavat, brómot, jódot, sublimátot, ként, riczinusola
ja!, !lló·olajokat, camphort, gyantákat, keserű anyagokat, alca·· 
lordakat, Könn) en meggyul s kékes, nem kor mozó lánggal ég 
el. Oxydáló anyagokkal aldehyddé majd eczetsavvá élenyül, 
IINO,-val 20--300-nál kezeh e sóskasavvá alaknl Cl hevesen 
hat reá s chloralhydrátlá végre chloroformmá alakitja. Fém 
K vagy Na-mai H fejlődés közben ae!hylatokká egyesül, KOH-dal 
eczetsavas kaliumot képez. Két molecula borszesz vízelvonás
sal aethené alakul át (1 Aether} 

Viztelen borszesz izzitáskor levegő kizárása mellett hen
zollá, naphtalinná, aldehyddé, aethánná, acetylenné CO-gé és 
H-né lesz · 

Ha alcoholtarlalmu folyadékot hig Na OH-dal hevitünk s 
porrá dörzsölt jódot adunk hozzá, sárga jegeczes csapadék (jo
doform) támad Pálinkaolajat, gyantát, hordókból extrahált 
anyagokat, fémeket ne tartalmazzon 

1 

1 

1 
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A szesz a bőrre kenve, elpárolgása által hűsitőleg hat, 
nagvobb menni iséoben azonban behatol a szövetekbe s azok 
fehérn)éjét megdu~zasztja s zsugmitólag de nem összehuzólag 
hal; hámfosztolt felületeken s a kölhártián felettéb fájdalmas 
érzést kell 

Kis menn0 iségben a hígított. borszesz a bel;'k ~yákhártyáit 
kissé izgatja, a g) omorbanycdr&. fokozz~ _az emes~toned_yel~ !_e
' állását azután a vérbe atsz1\a10g'a elenkebh 1degmukodest 
okoz, a verejték- és Yizeletkiválasztás ~rnelkede_tt A szesznek 
csak O 25- 1'5o 'o-a ürül ki a lehelettel es vere1tckkel a szerve
zetből a többi CO, -dá és \. izzé ég el, miáltal a szövetek alkat
részeinek elégését mérsékli az éleny elvonása által, emellett 
bizorn il a hőmérsék alászállása s a hugrnn1 nak megkeveshbe
dése a \izeletben A nagyobb men;1yi~égb;'.1; me~ivot! sze~z e;ő
sen izgatja a g) omor és belek nyakhar tvaiat, m1 nztan hanyast, 
humtos hasmenést okoz. 

A vér által felszivódva az agy szürke állományának s az 
agyacsnak működését megakasztja s a részegséget okozza 1. o 
és még Alcoholismus . , . . . , 

Kis menm íségben krsse melegitve mJ!lt 1zgato szert ad
hatni ájnlásolu1ál. üdülő hetegek~1é! ,Görvél;n~l, tűdővésznél 
jó szolgálatot tehet a szövetek elegcsenek gatlasa altal; lázas 
bántalmaknál - tűdőgyuladásnál -- mint az an0 agfmgalmat 
csökkentő szer fig\elemb~ .veh~tő, f~lleg ha a _sziv_verés g1.en_ge 
s erőhanyatlás fen) eget 11lmt 1zgato sze1 boditokkal tor tent 
mérgezésnél jó szolgálatot teh~t , , , . „ 

Külsőlea mint bedörzsölo hasznallialo melyehben fekvo 
gyuladások clvonáscíra, vizzel higil\ a lnint l_1üsitő szer -;- elpá
rolgásánál fogva, zúzódásokra, sebekre ~nmt, horogato „alkal
mazható, midőn a fehérnse megalvaszlasa altal a szovetek 
duzzadását lömöttödését akarjuk elérni 

G1ur1~1abeli vérzésekre a vér megalvasztása által csillapi
tólaa hat SzájYizekbe elterjedten használják, nli\el fent clmc:n
dott~k alapján a nyákhártyákból vizet var; el s a muc1~1l? !eher
ny,ét me(Salvasztva ,a ~zövetek lömöttebJJe }~s.znel~, ,~111 h1ga.~1yos 
sza1lobnal, mylobnal hgyclem?e veendo: h~ulo_nbozo fm.maban 
előállitott készitménvei mint elvezeti czrkkek igen elteqedtek: 
cocnag, pálinkák, lic1ueuerek sth 1. még Spir dilntus 

Spiritus absolutus, alcohol absolutus, teljesen vizmentes 
szesz, l Spiritus 

Spiritus ad capillos, 1 !I':'jszesz . 
Spiritus aethereus = Spir. ::iethe11s . 
Spíritus aethereus . 1 Spu aethens.. . . 
Spiritus aetheris, liquor anodynus mme1 alrs Hoffman_nr, 

aetheres borszesz, I-loffrnanncsepp a rnagy 11 gykv szennt 
200 gr acther sulfnric. és 300.gr. t~i;rény _s_zeszből kever~~ ut
ján készül Az aether Javallatai alap1an adjak 10;-30_ csepiev_el 
Kézi eladásra való I-Ioffman-cseppet, melyet poharszamra ker-

16* 
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nek következő arányban kész!tünk: Rp Spir vini' dilnt 65olo gr, 6000, Aetheris snlf gr. 600. Misce 
Spiritus aetheris acetici, liqnor anodinns vegetabilis, époly arányban készül eczetaetheirel mint a spir aelh„ snlf 

-Splritus aetheris chlorati, spir. salis dnlcis, spir. nmriaticoaethereus, édes sósav-égény, a német U gykv szerint ugy készül, hogy 6 r nyers sósav és 24 r borszesz keverékét ele
gendő mennyiségü Mn02-dal lepárolják s a párlatot calciumoxyddal közömbösítés után ismét lepárolják s 21 részt fognak fel belőle Az osztr. V gykvh en is hivatalos volt. Szintelen 0 833 f. s aetheres szagu folyadék, mely atdehydet, chloraethert, chloralt és eczetaethert tartalmaz, szeszes fűszeres 10--30 cseppjével görcsös fájdalmaknál mint csillapitó szert használják szájvizekbe pedig mint izjavitót 

Spiritus aetheris compositus Hoffmanni: Rp Spir. vini rect conc part 32. Aetheris sulfur. part 16, Olei vini part. 3. Misce 
Főleg mákonyos készilményekhez alkalmazzák izjavitóul 

Spiritus aetheris ferrati = Spir. feni chlorati aethereus 
Spiritus aether1s nitrosi, spiritus nitri dulcis, légenyessav aether, az osztr. V. német II. IIl angol g) kv szerint hivatalos s oly módon készül, hogy 48 r borszesz! 12 r HNOa-mal kevernek s lO részt átpárolnak belőle, a párlatot Na2 C02-mal közömbösitik s 24 óra mulva az üledékről leöntik s njra átpárolják, a folyamatnál aldehyd is képződik: 2C2 H, OH + HNOa = C2 Ho N02 + C2 H.O + (H2 0)2 Igen mozgékony. szintelen vagy sárgás, almaszagu folyadék, ize éles és édeses, f . s 0 845, tartalmaz 6% aethylnitritet, az angol készitmény 2"fn-os 15-20°-nál forr s könnyen meggyulad. 50 r vizhen, alcoholban bármily arányban oldódlk Levegőn állrn elbomlik s eczetsavat, N2 0 2-t, HNOa-1 is fog tartalmazni, az aldeh,d tarlalmu készitmény KOH-dal megbarnul. Mint diureticnmol alkalmazzák scillával, digitalissal, fokozza a copalbalzsam hatását; azonkivül 

hűsitő, izzasztó és szélhajtó szer gyanánt is alkalmazzák 2--8 grammos adagokban 
Spiritus alcoholisatus = tisztitott szesz 
Splritus ammonie aromaticus, alcoholatum ar omaticum ammoniacale, angol, amerikai, franczia és belga gykv. : Hp Ammon. carbon p 16 .. Liqn. ammoniae p 8. Olei macid. p 1. Olei citri p. 1 5 Spir vini rect 2 40, Aqnae p 120. Fiat destillatio part. 280. Alkalmazzák 20-60 cseppjével zsábás fejfüjásnál, tulsok gyomorsavnál, görcsnél, mint szélhajtó szert is. 
Spiritus ammoniae compositus = Spir ammonii aromaticus. 
Spiritus ammoniae foetidus, brit gykv : Hp. Asae foetidae p .. 1 5. Spir. vini rect p. 15, stent per dies 24, dein adde ammon. purae liquid. p 2, Spir vini tantum ut destilla!um fit partes 20 Görcsellenes izgató és köptető szer, 2-1 grammjá-val rendelik · 
Spiritus ammonii caustici Dzondii, Spir Dzondii, liquor 
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ammonnii causllc1 Dzondii, oly módon készül, hogy 90%-os szeszbe addig vezetnek ammoniagázt, mig 10%-os oldatot nyer
nek L Ammonia pura liquida. 

Spiritus amomi = Spir p_imentae . . , Spiritus angelicae compos1tus, spu. thenacahs, az _osztr \ és német IIl gykv szerint hivatalos : Rp Rad ~ngehcae . 16, - valerianae 4, Baccae juniperi 4, contn~s el in ves1cam desl!ll~
!orium immissis adde: Spir vini rect 7D ~quae commnn: l?D Macera per horas XXlV. deiu fiat desti!lat10, ~onec yrodier mt 
p. 100, in qnibus solve _Ca~p!10,ra~ p 2~ Alkalm":zz~l{ 20-~0 cseppjével mint görcscs11lapllo es izzaszt? szert, kulsoleg pedig 
mint elvonó szert csnznál bedörzsölhetm. 

Spiritus anisi, osztr V gykv.: Rp. Semin anisi ~ontuso1 
420, Spir. vini re_clifica~ <lilul. 2730, !'qua~ fontanae 2D20 Ma~ cera per horas X[[ dem abstrahe 2o20 Extempore :. f!-~ Ole1 
anisi vnlg gnttas XXV. S~ir vini_ re<'.t dil_ut _gr. 800 S1m1h modo parantm: Spir. carvi Sp1r. foemcuh, Sp1: 1umper~ etcet . 

Spir tus anodynus mineralis =. Spu . aethens snlf ; Sp1r 
anodynns vegetabilis = Sph .. aethens _acellc1 

Spiritus anthos = SpH rosma11m 
Splritus arnwraciae compositas, tormaszesz: Rp. Rad armorac recenf ras Cort. aurant aa 100, Sem, mvisticae contus. 2 2 Aquae fontanae 4ú0, stent per horam, dein a dde Spir. vini rcct 400 Aquae fontanae qu. s ut fiat destillatio 750. Külsőleg elvonósz~r, cseppenként belsőleg görcscsillapitó,_ izgató . . 
Spiritus aromaticus, spir car melitarum, sp1r carmm~hvus Sylvii, spir melissae comp. méhfücs~pp. any~csepp, _feher!'alzsam, egri viz, a magy U gykv sze_11!1l: Rp l'_ol m_ehssae pOO Cort fruct citri 200, Frnct conandu 300, Car10phy1l101. Nuc1s moschatae Cort cassiae cinnam. aa 80, Rad angelicae 40, concissa el c~ntnsa macera cum : Spir concentrati 2500, Aquae commun 5000, pe1 horas XII dein abstrahe _gr, ~OOO, quae sint pond specifici 0 892 Ex tempore: 1_1.p Ole1 mehssae ~r. 2, Olei cilri; - coriandri aa gr 1 -- canophylornm, - Cll~na-momi, - macdidis aa gnttas XV. Spir vini 700/0 gr. 1000. M1sce et fil!ra Mint szélhajtó és görcscsillapitó izgató italt adják 5-10-10 

grammjával Igen elterjedten használt háziszer. . _ . Spiritus Bredfeldi, eau de Bredfeld: Rp_ Vaml~ae D, Ole~ cariophyl. 8, - lavendul 3, - bergam - c!ln a~ DÜ -: ne10h gutt XXX. - rosar, gutt XV - moschi gr. 0 3, Splf vm1 
conc. 1000 Macera perdies 3, dein ~ltra . Spiritus camphoratus, aqna vitae camphorata, tmctura 
camphorae. solut camphorae spirituo~a_, a .m~gy~ II gykv. szerint: Hp. Camphorae g1. 80, Spu vnu ~hinti . D00. Stent pe1 aliquot dies, donec camphora soluta fuent, dem filtra Hamar megy a készités, ha a camphort előhh _a tömé1~y, szeszben '.?ld
jnk s azután higitjnk fel a ~zü~sége,s v1zm~nnyise.ggel 13el~<_>leg mint a camphort alkalmazzak 1zgato gyanant D--20 cseppjevel, 
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klilsőleg bedorzsölőlil mint gyenge bőrveresitő ~ elvonószer 
nemklilönben üszkos sebekre, znzódásolua mint boroaatól l 
Camphora " 

Spir'itus carmclitarum = Spir. aromaticns 
Spiritus carminativus Sylvii= Spiritus aromalicus. 
Spir. carvi, épugy készül mint a spir. anisi l o 

. Spi~. cariophyllorum ad dentes • Hp Olei cariphyllm g1 20 
Sp1~ v1111 concent gr 100. T rae ratanhae gr 5 Misce l Oleum 
canophyllorum. , 

.~piritus cMoroformii, brit és amerikai gykv • Hp chloro
formn gr 1. Spu. v1111 conc gr. 20 M1sce 10-20 cseppjéYel 
mint édes izjavitót alkalmazzák 

Spiritus cinnamomi, sicut spir anisi ai tcfact cum oleo 
SpirHus citti, eodem modo 
Spir itus cochlear iae spir antiscorlmticus, kalántor maszesz, 

~agy I os~tr YI német H g,)k~ sze1int hivatalos• Rp Fo
hor cochleanae r ec. oOO, Spu. v1111 conc 1000, Aqnae commnn. 
1600, anstrahe sine mora gr 1200. quae sint sp. 0 892. A né
met g:yl~;'· elő~rata erősebb Mint hugshajtó és síílyellenes szert 
hasznalJak LY~ 20 grammos adagban. 

SpirHus coeruleus, spir nervini coeruleus; Rp Cupri snb·
a~e.tici. (acrngo) gr. 10, \mmoniae purae liquid gr. 200, Spü 
vm1 dilut 800 O!et Jnmpen, - anlhos, -- lavendu!ae aa guttas 
X 1\1.:iscc terendo dein iiltra K.ülsőleg dörzsölő 0yanánt rnint 
elvonószerf használják b 

Spiritus cologniensis = Eau de Co!ogne l o 
Spiritus COriandri, simili modo paratur, cum Spir. an1s1 
Spir;tus cornu cervi rec! l Am carbonic puooleos solul 
Spiritus cornu cervi succineatus = Am111011mm carboni-

cun1 succineah1111 ._ 
Spiritus dilutus, higiloti szesz, a magy. II. gykv 70'/ -os 

alcoholt ir elő: Rp Spir vini rect p. sp. 0 831 par tes loO 
Aqna~ dest ': partes 37, '.'el quanlum exigitur, ut pond spec, 
stt 0 892 A h1g!lott szesz faJsnlsa a o 'o-os tartalommal forditva 
arányos, ezt 150 C-nál nézve az alábbi tábla mutatja 

1 Szesztartalom ' Szesztar talom ! 
100 100 

Fajsuly F ajsuly ---
té1fo- 1 . , térfo- 1 , 

' gatban 1 sul yr esz gatban 1su!Jresz 

10000 1 0 
1 

0 0 9915 
1 

6 181 
0 9985 i 1 080 0 9902 1 7 

i 
562 

0 9970 i 2 160 0 9890 8 (i.43 
09956 3 2 40 0 9878 9 724 

1 
0 9942 4 3 20 0 9867 10 8071 09928 " 400 0 9855 11 8·87 

! 
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i Szesztartalom i Szesztartalom 
i 100 100 

Fajsuly I ___ , ___ F ajsuly 
térfo- 1 , 

térfo- [ , 
I galban sulyresz gatban 

1

sulyresz 

1 

1 

09844 12 ' 969 0 9288 53 4537 
09833 13 1051 09267 54 4633 
09822 14 1133 09217 55 4720 
09812 15 1215 09226 56 4826 
09801 16 1298 09205 57 4924 
0 9791 17 13 80 09183 58 5021 
0 9781 18 1463 0 9161 

1 

59 5120 
09771 19 1546 09139 60 5220 
09761 20 1659 0 9117 61 5319 
09751 21 1712 09095 62 5420 
09741 22 17 96 0 9072 63 5521 
0 9731 23 1879 09049 64 5623 
0 9721 24 19 63 09026 65 5725 
09711 25 20 47 09002 66 5829 
09700 26 21 31 0 8978 67 59·33 
0 9690 27 2216 08954 68 6038 
09679 28 2300 08930 69 6143 
0 9668 29 23 8() 0 8905 70 6250 1 
0 9657 30 2470 08880 71 6358 
09645 31 2556 08855 72 6464 
09633 32 2641 08830 73 6572 
0 9620 :13 27 27 08804 74 6682 

1 09607 34 28H 08778 75 6793 
09595 35 29 01 0 8752 7() 6904 
09582 36 2988 08725 77 7016 
09568 37 30 75 08698 78 7130' 
09553 38 3163 08671 79 7243 
0 95:38 39 32 52 0 8644 80 735~ 
09522 40 :)340 08616 81 7475 
09506 41 3i30 08688 82 75 91 
09,190 42 3518 0 8559 83 7709 
09J)3 32 3609 08530 84 7829 
09i56 4i 3700 08500 85 79 51 
09539 45 3790 

1 
08470 86 8072 

0 9421 46 3882 08440 87 8296 
u 9,103 47 1 39 74 () 3,109 88 8322 
0 9385 i8 :lO l\6 0 8377 89 8447 
0 9366 49 4152 08344 90 8574 
09348 50 4253 08311 91 8704 
0 9338 51 4347 08277 92 8837 
09308 52 4441 08242 93 8972 

1 
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1 1 Szesztartalom ' Szesztár !alom 
100 100 

Fajsuly 
tér fo- 1 , 

Fajsuly 
tér fo- 1 , 

t gatbau 1sulyresz gatbau 
1

sulyresz 
1 1 

08206 1 94 9108 0 8°'16 
1 

98 9683 
08169 

1 

95 9245 08000 

1 

99 9838 
08130 96 9389 0 7951 100 10000 
08089 

1 

97 9535 
1 1 

Adott tömény ségü szeszből alacsonyabb töménységű szesz
szé való higitásra szükséges vizmennyiséget a magy gyógyszer·· 
árszabvány VI kiadásának IV táblázata mutatja. l fáblázatok 

Spiritus Dzondii, 1 Spir amm caustici 
Spiritus eucalypti: Rp Eucalyptoli part 1 Spir. vini dilut 

partes 49. Adagja 10-60 csepp. l Eucalptus 
Spiritus ferri chlorati aethereus, spir. ferri sesquichorati 

aethereus ferratus, spir. aetheris ferratus, liquor anodynus mar
tiatus, tinctura nervinotonica Bestuscheffii, vastartalrnu aetheres 
borszesz, Bestuscheff idegerősítő festvénye, aran5tiuctura; a 
magy. II g3kv szerint: Rp Feni sesquichlorati cryst gr 10, 
Spir aetheris sulf 100; sepius agitando stent in vitro ampliori 
beue obturato ad solu!ionern usque. A német gykv eme ké
szitményt 1 r Ferr sesquichlor. solut 2 r aether és 7 r. Spir 
vini conc. összekeverése s ülepilése által készitteti 

Az üledékről óvatosan leöntött folyadék aranysárga, átlát
szó, tartalmaz Fe2 Cio mellett Fe2 Ch-ot, és e, H, Cl-ot, vastar
talma 1%:15-30 cseppnyi adagokban adják sápkórnál, orbáncz
nál; ideges bántalmakra ;innyiban bir gyógyitó hatással, ameny-· 
nyiben a táplálkozás javitását mozditja elő mint enyhe izgató 
szer l. Ferrum sesqnichloralnm 

Spif'itus ferri sesquichlorati aethereus = Spir feni chlor 
aetherens. 

Spiritus foeniculi,, sirnili modo paratur, sicnt Spir anisi. 
Spiritus formicarum, hangyaszesz, a német gykv szerint 

hivatalos, rágebben oly módon készült, hogy hevenyéhen sze
dett s összezúzott hangyából 10 részt 15 r. borszesz és 15 r 
viz elegyével 2 napon át állani hagytak, azután 20 részt lepá
roltak belőle. Most hevenyében készül 10 gr. acid formicic. 1 
gr. aether acetic és 500 gr Spir dilnt 700/0 összekeverése ál
tal Külsőleg mint bőrveresitő, elvonószerl használják 

Spiritus frumenti = Gabonapálinka; gabonanemüek, buza, 
rozs, stb csiráztatása s erjesztése által nyert szesztartalmu fo
lyadék, l Spiritus 

Spirltus fumalis, spir. odoriferns. tinctura fumalis: :Rp. 
Resinae benzoes 0 50, Styr liqnid. 12 0 Bals pernvian. 10, Spir.. 

il 

1 
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vini 900/0 1000. Olei cariophyll - citri aa 2, Olei bergam 3, 
Moschi 0 05 Misce. Kályhára öntve kellemes szagot áraszt 

Spiritus fumalis Libavii = Stannum bichloratum, stanni
chlorid 

SpirHus juniperi, simili modo paratnr sicut Spir. anisi 
Spiritus creosoti, korom szesz : Rp. Kr eosoti fagi partem 

1 Spir. concentrat par tes í. Misce; fogcsepp gyanánt használják 
Spiritus lavandulae, a magy I gykv. szerint 300 gr flor 

lavendulaenak 1000 gr tömény szesz és 2000 gr viz keveré
kével való lepárlása által készül, a párlat 1200 gr. legyen s 
0 892 fajsulylyal birjon. Extempore a Spir anisi szerint készül. 
Mint enyhe izgatót s elvonó szert borogató gyanánt alkalmaz
zák L Olenm lavendnlae 

Spi rítus Leonardi : Rp.. Kalii carbon - nitr ici aa 8 0, Spir 
frnmenti, Aquae dest aa 200. Misce 

Spiritus lumbricorum, régebben giliszták száraz lepárlása 
által állitották elő, ammon carbonic. pyrooleosnmot tartalmaz. 
Extempore: Hp Ammon carb pyrooleosi 3, Spir vini diluti 
97. Misce Mint köptető szert használják 

Spir„ mastiches compositus, spir. rnatr icalis Rp. Mastiches 
20 0 Myrrhae, Olibani aa 30 0 Spir vini conc ::>00. 30-50 
cseppjével görcs ellen használják, a havi vérzést megindítja 

Spiritus matrfoalis = Spir. mastiches comp vagy Spir. 
aron1aticus 

Spiritus melissae: Rp Olei melissae Olei citri aa gntt 
XX Spir vini dilut 1000. Misce 

Spiritus melissae sompositus = Spir arornaticns. 
Spiritus menthea cryspae l simili modo parantnr, sicnt 
Spiritns menthea piperitae Spiritus lavandnlae. L oleum 

methae 
Spiritus Mindereri ~.0 Ammon. aceticum solutnm 
Spiritus nervini coeruleus, l. Spiritus coeruleus 
Spiritus nitri dulcis = Spiritus aetheris nitrici. 
Spiritus nitri fumans = Acidnm nitricnm fumans 
Spiritus odoriferus, 1. Spiritus fumalis 
Spir'itus ophtalmicus Neugenfind : Rp Spir vini 100, O!ei 

rosmarini, - valerianae aa guttas III Camphorae 0 25. 
Spiritus oryzae, arrak. L Arak, Liqnerek 
Spiritus petrolei = Ligroin, l. Petrolenm rectificatnm. 
Spiritus phenylatus, carbolos szesz rovarok. poloskák ellen : 

Hp. Acidi carbolici 10, Olei citri, - cariophyllor aa 5, Cam
phorae 5 Spir. vini rect 500. Misce Locsolásra 

Spiritus pimentae, simili modo paratur, sicut Spir anisi 
Spiritus pulsatillae, simili modo paratur sicut Spir: lavand 
Spiritus pyroxilicus = Acetum pyrolignosnrn rectrficatnm 
Spir'itus rosmarini, spir anthos, aqua regmae Hnngarrae, 

aqua Hnngarica, spiritns vnlnerarins, a középkorban Európa 
összes államaiban nagy hirnévnek örvendő készitmény, melyet 
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Nicolaus Febure, XIV Lajos patikárusa szer int 'szt Erzsébet 
magyar királyné talált fel, rnid?n 70 ~ves k~rában a _kö~zv~ny 
által gyötörtetve, ezen sz~rre_l elve ~yo~yult, k!. Eme ke~sztt~~ny 
elkészitésmódjára a Spleni:r csalad rratt~raban l~".o ~ezi;at 
utal Joannes Praevotius paduai orvostanar 1666-lln kiadasu 
műveire Eme munkában a szerző cmliti, hogy egy Podacathar 
Ferencz cyprusi nemestől _kapat~ _bre-;_iai)?m~an, melyet a ne
mes elődeinek maga Erzs~bet ki:alyno apndekozolt, meg volt 
irva a készitmény rcczept1e ekkepen : 

Rp 
R Aquae vitae quater passatae ,PQJ 1 3 
Swnmilatum el fiornm RosmQJ zw PQJ 1. 2 

Ponantur simul in vase bene clauso, stentque in loco ca
lido per 50 horas, tum alembico destillentur, el rnane in cibo 
vel potu snmatur drac 1 _singulis septimanis semel. et ornni 
mane lavetur cum ea facies et membrnm aegrum Renova! 
vires, acnit ingcninm, mundificat mednllam et nervos, visnm 
instaur at et consen at vitamqne anget. 

Eme szent Erzsébet nem volt más, mint Nagy Lajos édes 
anyja, kit daczára 80 éve~ korának, 1382-_h~n ~egkért a len
gyel király, v. ö Tóth Bela: „J\fagyar lm~_lyne vize" Gy É 
1899 iO. szám A brit. aykv.. spu rosmannqa 1 r oleum ros
n1ariniból s 49 sr bors;'eszhől álL az orosz készitn1ény aránya 
1 : 63. Igen hathatós izg~tó és bőiveresitő, _b~dörzsölőül mint 
elvonó szert használhatrn. L Oleum rosmanm 

Spiritus russicus, ai~tarthriUcu~, oros_z csuzellenes szes~: 
Rp Fruct capsici Sem smapis mgr\ Natrn chlorall aa_ 10, Spa. 
vini gallic. 80, digere per lnduum, hltra el adde Olei lhereb 
Ammon. purae liquid. a(I 10 

Spiritus sacchari, 'l R;in: . . . .. . 
Spiritus salis ammoniac1 a~1satus, lzquor s~lzs ammon, 

adsalns, liquor ammon caust amsatus, alcnh volatile am~a,tu_m, 
a magy II. gykv .. aránya~ Spir _concer_itrat. 60, Oleum,amsi_ 2 uO; 
Ammonia pura liquida l::i A_z ::imsola.J . mmt . _szag . es izJavit~ 
van hozzáadva· az ammorna Javallatai alappn mmt koptelo 
szer alkalmazta'tik 3-15 cseppjével czukonal vagy oldatban 

Spiritus salis ammoniaci lavandulatus, liquoi ~':11mon . caust 
lavandulat époly arányban készül lavandula olanal, mmt az 
előbbi készitmény . . . . 

Spiritus salis dulcis = Spuüus aethens chlorah 
Spir itus salis fumans = Acidum hydrochlonc_nm fumai;s 
Spiritus saponato-camphoratus, opodeldoc lzqmdum: Sp_H: 

saponat 60, Spir. camphorat _10. Ol lavandulac, - .rosmm:1i;1 
aa guttas VI Ammon pnr lzqmd gr 1 Misce Borveresito, 
elvonó szer. 

Spiritus saponatus, liuimentum saponaceum, s_olutio saRo
nis alcoholica, szappanszesz, a magy Il gykv szermt: Rp. Sa-
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ponis veneti rasi gr. 100. Spir dil_uti gr 750, Olei lavendulae 
gr 150 Digere ad solutioner:i, dem filtra. _A szapp!'-n ne legyer: 
száraz, czélszer ü azt előbb vizben feloldam s azutan elkeverm 
a szeszszel Ne tartassék bűvös helyen, mert a szappan kiválik 
Mint avenaén izgató szert használják bedörzsölésekre Jó ké
szitmé'ií.y !: következő is: 600 faolaj, 350 gr 30"/0 --os kálilug 
(f s 1 288) és 400 borszesz! szélesszáju elegendő nagy üvegben 
30°-ra melecritünk s erős rázással elszappanositjuk, a mire 2-3 
perez elege~dő A ttszta folyadékhoz 2050. vi~et_ ~~ 260 _b?r
szeszt keverünk és borszeszszel 6000-re kiegeszlt]uk Szzlard 
államán) u szappanszeszt oli módon állithatunk elő, hogy 60 
gramm mandulaszappanl vizfürdőn lombikb,an e'.egendő m~ny
nyiségü 97"-os szeszben feloldun~, s az oldas utan a folpdekot 
1 literre kiegészítjük. Lehülés utaa az elegy megszilardul 

Spiritus saponis kalini, kahszappanszesz, a magy ll gykv. 
szerint: Rp Saponis kalini albi gr 100, Spir. viai diluli gr. 200, 
solve, filtia dein adde Olei lavendnlae gr 0 50 Hatását l Sapo 
kalinus 

Spiritus sinapis, mnstáiszesz; a magy. )I gykv szerint: 
Rp Olei sinapis gr 1 Spir conc. 30 :\Iisce. All,ásközben csipős_
ségéből sokat veszit, azért csak keveset. kell keszletben tartam 
Mini bőrvercsitő elvonó szer használtat1k 

Spiritus succini volatilis: llp Ac_id_i succinici 5, Aqnae ca-
lidae 90, Acid acet dilut. 5, Ol succmz crud1 l M1sce 

Spirítus sulfurico-aethereus ~ Spiritus aetheris snlfurici 
Spirifus sulfuris = Car boneum sulfuratum 
Spiritus tartari empyreumaticus, liqnor larlari empyreu

maticus, a n\eis borkő lepárlása által nyert vörös, kozmás 
szagu folyadék, mely kozmás ?lajakat s ~ok faeczetet tartalmaz 
Izgató és hugyhajló szer gyanant 1-2-3 grammos adagokban 
használták 

Spiritus terebinthinae, l Oleum terebinthinae 
Spiritus theriacalis = Spiritus angelic~e compositus 
Spiritus traumaticus = Aqua vulnerana spmtuosa, 
Spir itus urinae = Ammonia 
Spiritus veratrini: I. II. 

Hp Veratrini 0 50 1 0 
Ill. 
15 

·--·-~--··-
Spirit vini 30 0 

M D. S Halánték dörzsölésre fekete hályog, láttompulalnál 
Sipritus víni = borszesz, l Spiritu~ , . , 
Sipritus vini Gallicus, Brandy, fr~ncziapalmka, = Cogn~c, o 
Sipritus vini Gallici salinus, sosborszesz, l' erenczpalmka : 

Hp Natrii chlorati gr. 5, Aquae destill. 2~0, sohüi_onem admisc:e 
Spir Yini concentr 700, cui adde Aethens aeetici scu aethens 
chlorati gr 5. Misce Belsőleg mint görcscsillapitó, külsőleg mint 
elvonó bőrveresitő használható 

Spiritus vitrioli = Acidum sulfuricum dilutum 
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Spiritus vul11eraríus = Spiritus rosmarini 
Spissus = sűrü, 1 Extractum. 
Splen = Lép, lien, l o. átvitt értelemben az idegességnek 

ama alakja, mely érzéketlenségben, világgyülöletben s búsko
morságban nyilvánul, oka a tulságig vitt élvezethajhászat. A 
Iéphez semmi köze uiucsen 

Spodium, = Carbo ossinm 
Spongia, spongya, szivacs, a spongia officinalis L, achillenm 

lacinnlatnm Schw nevű állat váza, mely a Közép- és Veresten, 
ger szikláihoz van tapadva, az állat kocsonyaszer ü testű s a 
szivacs csatornáiban nemkülönben az egész váz körül foglal 
helyet Az összeszedett szivacsot többször jól kimossák, kala
pálják s a csiga- és mészdaraboktól megtisztitják, hideg vizben 
jól megmossák s kereskedésbe hozzák A magy II gykv. vé
kony lapokká sajtolt s száritott szivacsot ir elő: spongia pressa, 
melyet sipolyok, tályogok tágitására s kitisztitására alkalmaznak, 
mivel a folvadékokat gyorsan magába szivja 

SpongÍa cerata, a jól kimosott s száritott szivacsból készül 
oly módon, hogy azt olvadt sárga viaszba mártják mig az már 
löbbet felszivni képtelen; ezntán még forrón kipréselik s kihű
lésig a présben hagyják Gennyedő felületek befedésére, tági
tásár a, tisztitásár a használják 

Spongia gummata, préselés előtt 25°/„-os gummiarabicum
oldatba mártott s azzal beitatott szivacs Végbélkúpokat farag
nak belőle 

Spongia pressa, !. Spongia 
Spongia salicylata, préselés előtt 5 r. salicylsavból, 20 r 

borszeszből és 25 r vizből álló keverékkel beitatolt szivacs. 
Spongia styptica, vérzéscsillapitó szivacs, oly módon állít

ják elő, hogy 10 r fen.' sesquichlor, solnlumot, 1 r timsót és 
1 r frissen lecsapott vaséleget 50 r vizzel kevernek össze s 
az oldatot 3 óra mulva vásznan átszűrik ,. a szüredéket sziva
csokkal felitatják, melyeket enyhén kisajtolva megszáritanak 
Vérző felületekre használják stypticum gyanánt 

Spongia usta, 1 Carbo spongiae 
Spora, csírasejt, az alsóbbrendü növény~k: gombák, mo

szatok s általában a cryptogamok szaporodó s"jtje, mely az 
anyanövényen külön tartókban, a sporangiumokban van. 

Spray, 1 Permete 
Sputum = Köpet 
S, qu. = Satis qnantum, amennyi elégséges 
Squilla = Scilla 
Sr, = a strontium vegyi jele 
Stahl Ernő György, német orvos és chemicus, a phlogiston 

elmélet fölállitója, szül 1660 X 21, megh 1734 V 14. Berlin
ben Eleinte a hallei egyetemen orvostant tanitott, 1716-ban a 
porosz király udvari orvosa lett. Stahl a chemiai haladás terén 
előkelő helyet vivott ki magának a pblogiston elmélet felálli-
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tása által, mely. daczára hogy nem volt helyes, mégis a chemiai 
jelenségeket eg0 szempontból tekint\ e, lehetségessé tette a 
iendszer es kutatást. 

Stamina = Hímek, 1. o 
Stampa = lenyomat; stampiglia = lenyomó, bélyegző .. 
Stanniol, ónlemez, csekély rezet tartalmazó, vékonv leme-

zekké kihenger elt ón, melybe különböző czikkeket csomagol
nak részint csinosság, reszint a nedvességtől való megóvás miatt 

Stanni .... vegyületek a négpegyértékü óugyök vegyei. 
mint p. o. SnC/, = stannichlorid 

Stanno .. , . vegyületek a két v .. é. ón vegyei, p o. Clz = 
Sn = Sn =Cl" azaz Sn2 Cl.= stannochlorid 

Stannum, zinn, ón, a platincsoportba tartozó négy v é 
fémes elem, Sn = 117 35 Már régóta ismeretes, arabul kasdir
nak nevezték, Plinius plumbum candiumnak emliti a latin stan
num elnevezés az angol istaen-ből keletkezett Az ónat az isza
polt ónkőből szénnel való reducálás által nyerik: Sn 02 + 2C = 
Sn + 2CO, a nyers ón alacsonyabb hőnél megolvad s a többi 
fémektől ig; elválik Ezüstszinü, 7 29 f s fém, 228 ~ 235"-nál 
olvad, majd elpárolog, levegőn nem oxydálódik, ételek nem 
támadják meg s evőeszközök készitésére használható Forró 
sósavban Sn Ch-dá, füSO.-ban snlfáttá oldódik, lugokban H 
felszabadulása mellett ónsavas sóvá oldódik mint 4 v é gyök 
\Tegyületeiben két vagy négy vegyértékű gyök gyanánt ~zere
pel, az első vegyületben (stanno) fémes, a másodikban (stanni) 
savképző jellemü Oldható sóinak oldatából cziükkel az ón ki
csapható, stannochlorid oldatból az aranvchlorid biborvörös 
csapadékot ad (cassius bibora) Az ónat az· iparban vas és bá
dogedén}ek bevonására. bronz. ágvn és harangöntvényekbe 
használják Belőle készül az aurnm mussivnm L. o „ 

Stannum bichloratum, stannichlorid, óntelrachlorid, spiritus 
fumalis Libavii; Sn Ch, képződik 15 sr stannochloridnak 4-5 
sr mercurichloriddal való lepárlása által Szintelen. 2 27 f s 
levegőn füstölgő folyadék, 1

/ 3 sr. vizzel jegeczes tömeggé mere
vedik: Sn C/4 f- 3fü0. Kettős sóit a kelmefestészetben használják 

Stannum chloratum, két ónchlorid ismeretes: a stanni
chlorid, 1 Stannnm bichlorat és az ónchlorűr ; stannochlorid: 
Sr~2 Cl. mely ónnak tömény sósavban való oldásakor képződik ; 
szmtelen, savan\ u hatásu jegeczekct képez, vizzel állásközben 
stannochloriddá alakul Erős reducáló szer ararnchloriddal 
Cassins-biborból álló csapadékot ad ' 

Staphylococcus, 1 Bacterinm 
Staphisagria, L Delphinium staphisagriae 
Staphisagrin : C22 R,, Oo N, a sem sraphisagr iaeban előjövő 

alcaloida, mely a magvakból az aconitumboz hasonló módon 
állítható elő delphininnel eg' ült, melytől aetherrel különvá
lasztható, mivel az a delphinint feloldja A staphisagria hatása 
sok tekintetben a curarehoz hasonló. 
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Statim ! = azonnal, sürgősen elkészítendő vényeken hasz
nált szó L Recept 

Status nascens, a chemiai bomlásban ama pillanat, midőn 
valamely vegyületből az elemek kiYálan.ak s ily ~llapotban 
erélyesebb chemiai hatást gyakorolnak. mmt szabad allap~t~an 
P o n arani a chlorgázban nem változik meg, d.e ha k'.raly
'izbe teszszük, melvben a chlor in statu nascendt van Jelen, 
azonnal feloldódik ~ranychloriddá A felszabaduló elemek ilyen
kor mint aton1ok vann3.k jelen s összes cnergiáj11kat érvénye
sitik az átalakulásban, mig a szabad állapotban lmő elemek 
atomjai moleculákk:i vannak kapcsolódva s kevesebb chenmu 
energiával bírnak 

Stearfo, ol) glyceiin melynek hel) e~_tesithető f!-jeit 
slearinsav helvettesiti: Ca H, (0 C1s [{33 O)s Elofordul a zsuok
ban s azok szilárd alkotórészét képezi - A kereskedésbeli 
stearin tulajdonképpen stearinsav (l. Acid stearinicnm) s ug; 
készítik, hogy faggyul vagy cacaov~1.at Na OH-?a! elszappanosr
tanak s a szappant sósavval elbontpk s a ktvalo ste_armt alco
holból átjegeczitik Gyöngyfén) ü, 6.9 2°·-nál m~~olvado sz~gtalan 
viaszszerü .test, aether, benzol. zsuok feloldjak, egy v e sav 
lé' én .. lngokkal sókat - szappanokat - képez . 

Stearopten, az illó olajok szilárd. camphorszerü alkalresze, 
l Olea aetherea , 

Steatinum, stearinos ken6csulapn1assa: Rp Sebi ovili, 1\.xun
giae, Empl. plnrnbi aa 20 0 Colliquefactis a dde Cerae !lavae 10, 
Sebi ovili 110, Misce f. u 

Steatoma = a zsirlebenyck kötőszövetének heves zsugo
rodása daganata 

Stenia, régi orvosi kifejezés a teljes erőbeli állapotra, el
lentéte az astenia = er•őtlenség 

Stenosis, általábaí1 a sziv szájadékának szükülete 
Sterculia, bfizfa, a meleg vidéken termő növénycsalád 85 

fajjal, legtöbbje iiriilékszagt~, innen .neve is (s le~ cus. = ürül§kl; 
a gyógyászatban a slerculra acumnmta hasznaltaltk !. Cola 
acurninata.. Kola 

Stercus, stercora = üt ülék, bélsár 
Steresol, Dr Berlios, an!isepticus, firniszszer ü ragasztó

anyag, áll lacc, benwegyánta, tinct toln kever_ékéből, melyben 'I 
horszeszes phenololdat, olenm charnmornllae es sacchar m _van i 
Folyékony, rózsaszinü anyag, mint anl!seplrcns sehbevonoszer ·.·····.•i' 

alkalmaztatik .. 

1 
1 

1 

Steril, sterilis, meddő, oly mindennemű anyag, melyben a '\j 
hacteriumok szaporodása meg van akadályozva, az eljárást, ·TI·· ..•.•.••.•. · .. · •. ·.·. rnel; lyel ezt véghezviszszük, .. , 

Sterilisatiónak nevezik s ez abban áll, hogy a stenlrsa
landó tárg} at vagy anyagot nagy hől)ek teszik „ ki, melyben i~J' 
a bacteriumok életképességüket elvesztik, eme mnvele! után az 
illető s!erilisált anyagot gondos csomagolás által védik meg a tJ 
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levegőben levő bacterinmok behatolása ellen A forgalomban 
levő sterilisatorok vagy a hő sterilisáló képességén alapnlnak, 
vagy pedig a folyadékok sterilisálása préselt szénből készített 
szűrőből állanak 

Stibium, dárdarw, l Antimoninm 
Stibium chloratúm, stibinm sesquichloratum, anlimonium 

chloratum, causticum antimoniale, bntyrum antimonii : Sb ez, 
·= 2285, antimonchlorűr, antimontrichlorid; a nyers antimoninm 
If_~l. savval kezelve[{, S fejlődése mellett antimontrichlorid kép
zodrk: Sfo Ss + 6 HCI = 3 H2 S ~- 2 Sb Cla; a képződő Sb Ch-ot 
lepárlás által választják el az antimoninm fertőzménieitől 
223 '-nál a fenn ti vegyület átpárolog s meleg szedőedén) ben fel
fogható Jegeczes, színtelen vagy sárgás, levegőn í2°-nál szét
folyósodó tömeg, a magy I gykvben hivatalos L8vegőn vizet 
vesz fel, de sok \iz hozzáadásakor fehér válmányt (Pnlvis Alaa
rothi) ad, ennek összetétele a hőmérsék szer int Sb OCI va

0
gy 

S?• O, Ch Savanrn oldatából fö S sárga antimonkéneget választ 
ln mely arnmon sulfnratban oldódik, sóibói czinklrnzallal fém 
antimont lehet leválasztani, savanvn oldalával aranychloridból 
fémaranya! lehet kiválasztani Az· élő szövetekkel érintkezve 
azoktól vizet von el s Algaroth por és HCI képződik s a fehér·· 
nye megalvad, hatása fájdalmas, g'ors, szerfelett roncsoló· bel
sőleg kis adagjai is hányást s gyomorbéllob tüneteit ok~zzák 
Külsőleg n1int roncsoló szert használják marásokra, növedé
kelue üvegpálczával felkenve A német gykv liqu stibii-chloratit 
l>észittet vele. l. o · 

. Stibium jodatum, antimoninm jodatnm: Sb J, = 503, oly 
modon készül, hog' 1.5 gramm jódhoz igen óvatosan (mivel 
robbanás állhat be) 5 gramm szinantimont adunk, a lombicot 
pedig langyos vízbe állitjnk ; kihülés után a tömeget 100 grm 
CS2-ben oldjuk s levegőn elpárologni hagyjnk, midőn vöröses 
1egeczek maradnak \issza. Igen nedvszívó, alkalmazzák O 01-0 03 
gr.-os adagban mint köptetőt hörghmulnál 

St.ibium. oxychloratum, antimonoxychlorid. pulvis Algarolhi, 
mercnnns vitae, a stibium chloratum hig oldatából válik ki s 
aszerint. amint a viz hideg vagy meleg, képlete Sb OCI vagy 
Sb. o, Cfa Kellemetlen izü por. vízben nehezen oldódik, forra
láskor összes _Cl:ját elveszíti s Sb2 O,-t hagy vissza. Mint expec
torans! hasznaljak 

Stibium oxydatum album, két antimonoxvd ismeretes: an
limonlrio.xyd: Sb2 Os = 192, acidum stibiosnm, tlores antimonii, 
nix stibii-, antimonii oxydum, az angol g)kv szerint ngy ln.íszül, 
hogy SbCla-nak 1 i7 f. s. vizes oldatát 8000. vizbe öntik, midőn 
Algarothpor, majd HCI és Sb2 o, képződik, az összegyüj!ött port 
180 gr Na COa-nak 1000 gr. vízzel készült oldatával állani 
hagyják majd az üledéket szűrőn addig mossák, míg csak az 
11g NOs-mal válmányt már nem ad. Szürkés-fehér. vízben nem 
oldódó por, HCI savban antimonchloriddá oldódik borkősav 

i: 
___ _li. 
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oldattal oldatba megy. Hörghurutnál mint köptetőt adják 
0 05-0 25 gr. -os adagokban 

Anlimonpenloxyd. antimonsavanhydrid, acidum stibicum: 
Sb2 O, = 323 80. autimonoxydot HNOs-mal ismételten bepárolog
tatva, at1timoupeutoxydot kapunk, mely czitromsárga, csak tö
mény HCl-ban oldódó por, mely HSbO, (antimonsav és H. Sb2 
0; (metaantimonsav) savakat alkot 

Stibum oxydatum album non ablutum seu via sicca para
tum, stibium diaphoreticum, cerussa antimonii, calx antimonii, 
materia perlata Kerkringii, ol) módon készül, hogy porrátört 
antimont 25%-os HNOa-mal ismételve megfecskendeznek s 
addig hevítenek mig fehér porrá esik szét, közönségesen még 
ama keveréket értik alatta, mellet 10 r. antimonnak 25 KOH
mal való elpuffantása s a tömegnek 100 r vizzel s 105 r kén
savval való pállitása által állitották elő A leszűrt viz elpárolog
tatása után visszamaradt, antimonsavas kaliurnot tartalmazó tö
meget nitrum stibii név alatt ismerték 0 5-15 grammos adag
ban mint diaphoreticumot használták 

Stibium oxyjodatum, oxyioduretum antimonii (SbOJ)2 Sb2 O, 
oly módon készül, hogy 10 gr. stibium chloratumot cseppen
ként 15 gr KJ és 60 gr. vizből álló oldathoz adunk s a kép
ződő válmányt 60 gr vizzel megmossuk s langyos helyen meg
száritjuk Fehéres, bizonytalan iblanytartalmu por, hörghurutnál 
alkalmazzák 0 01-0 02 giammjával. 

Stibium perchloratum, antimonpentachlorid: Sb Cl5, szinte
len, levegőn erősen füstölgő folyadék, a Sb Cl.-ból keletkezik, 
ha alba chlott vezetünk, 

Stibium sesquichloratum, = Stibium chloratum 
Stibium sulfuratum aurantiacum, sulfur auratnm antimonii, 

sulfor stibiatnm auranti;icnm, oxydurn stibii hydrosulfuratum, 
antimonium pentasulfidum seu persulfidum ; narancsszinü ötös 
dárdanykéneg: Slh 8, = 404, a Schlippe-féle sóból (!. o) kén
savval való lecsapás utján készül : 2 Sb s. Nm + 3 Hz S04 = 3 
Na2 so. + Sb:: s, + 3 Hz S Az osztr. V gykv. házilag készitteti 
a következő módon: 100 r jegeczes Na2 COa-t 400 r. vizben 
feloldva adj hoszá folytos kavarás közben 30 r Ca 0 és 120 
r vizből készült oldatot (ekkor szabad Na OH keletkezik), majd 
pedig 20 r antimoninmot (Sb2 Ss) és 15 r ként, főzd l órán 
át az elpárolgó vizet folyton pótolva, mig a szürkés szin eltű

nik; a megszürt folyadékot jegeczités végett tedd félre A fo
lyamat oly módon megy végbe, hogy a Na OH a Sb2 Ss-al és 
kénnel natr, sulfoantimonatol képez: (4 Sb2 S,+ 8 S+ 18 Na 

OH = 5 Sb S' Na+ 3 Sb O" Na+ 9 Hz 0). Eme sóból 350 gr ani
mot 2100 gr. vizben feloldunk s 105 tömény kénsavnak és 
4200 gr. viznek kihült oldatába öntjük, midőn narancsszinü 
csapadék alakjában a Sb2 s, kicsapódik 

A Schlippe-só oldata ne legyen alcalicus. mert akkor nem 
Sb2 s, hanem Sb. Ss + S válik le, a savanyu oldatból leváló 

1 

1 
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Sb2 8, rnenmisége a sznbad savlartalommal arányos, igy 12% 
szabad sósavat tarlalmazó oldatból 40% tiszta Sb2 S5 válik le 
Narancsvörös, tapadó finom por, viz, alcohol, aether nem oldja, 
hevit;e Sb2 S, keletkezik belőle majd fehérizzásnál szürke Sb2 

Os-da alakul 60 sulsrész helfíle sósavban oldva kénkiválás mel
lett Sb Cls-dá .oldódik s ebből •izbeöntés által 53 sr. Algaroth
port n~ erlrcln! Savan) u ani agok Hz S-né és Sb2 Os-dá bontják 

\'rzzel krmos•a az közömbös legi cn s Ag NO,-mal, Ba Cl.
dal csapadékot ne adjon; /\fa H CQ, vizoldatával rázva az oldat 
~IC/-val n; adjon cs_apadékot (arsen). Alkalmazzák mint köptető 
cs rzzaszto szert 0 O:i-0 20 grammos adagokban 

. Stibium sulfuratum nigrum, antirnoniurn crnclum, antimon-
tnsulfid, hármas dárdarwkéneg, antimonfényle · Sb2 S3 = 3!0 
mint ásvány i~en elterjedt főleg !~ -Magsarország hegyeiben 1' 
Antrmomt, Antimonmm Ha a megolvasztott Sb2 s,-t hirtelen hi
deg' izbc öntjük. akkor. alaktalan, 'er„es-harna porrá törhet6 tö
meget _kap.un!: mely 11!ágosság: vag) 200'' hfí behatására jege
czes felesegge alakul l:z a sltb. sulfurat ruheum Ffíleg az 
álla tg) ógyászathan használta tik; belőle készülnek az antimon
készitrnén vek 

Stibium sulfuratum rubeum: Sb, 8,, l Stib. sulf niarnm · 
nén1ely szerzők cn1c név alatt a stib suifur rubrun1ot ;( ker~ 
mes mineralc-1 értik, holott abban még Sb2 0 3 is van ' 

Stibium sulfuratum rubrum, oxyd1;lum stihii hsdrosullura
tun1 rubrun1, ke1 01es n1iner ale, pulvis ca1 lhusia1101 un1, stib sul
furat cum oxydo stibico, sulfur antirnoniatum fuscum : Sb2 s, 
+ Sb2 Os. a magy 1, IL osztr Y, VI német !. és dán avkv 
szerint hivatalos. Oly módon készül, hogy 1280 gr. jeg~czes 
Na, C03 -nak 12800 g1 \izoldatál10z főzés közben 60 gr finomra 
pori,tott fekelc an.tirnonkénegel adnak s egy órai hevités után 
az atszurt folpdekot lassan lehülni hag1ják, majd a kivállotl 
csapadékot jól kimossák, sajtolják s cnylle hőnél megszáritják; 
a foljamat ez: Sb, 83 -+· 3 Na, CO, = '!CO .J-Na S.J- Sb O · a 
fe_l nen1 bon1l_ott ;\ra2 C03-ban' old,1a n1a1 ad ~z Sb: o~: a n~tri~'rn-· 
kenegben pedig a Sb, Ss. az oldat kihülésekor ezek kiválanak · eme 
készitmény tehát ke\erék, gorcső alalt a Sb, a, jegecz~i az 
alaktalan 8b2 S,-lól megkülönböztethetők. Levecrőn lassan mea
fckctcdé.l, finon1, könnyü, szag és iznélküli por,nborkősav viz~s 
oldalában 30% fclol dódik ( Sb, OJ s eme oldatból H S-ne! 
vörös válmány képződik Hatás tekintetében a hán1tatóborkő
höz h~_so;1ló Bdsőlcg 1-6 cgr -os adagban mint a liörghurutra 
erwhrto, rzzaszto szert alkalmazzák 

. Stibium tartaricum: (SbO), C4 H, 0 6 + H, 0, fehér por, viz
hen oldódik, képződik az antimonlrichloridnak horkéísav oldat
ban való oldásakor 

Stigma = bibe; stigma croci = Crocus 
Stil,ben toluilen, szabályos dipheny laethylen : CH Ha= e:; 

H,, CH CH. C6 H, 1. T olnilen 
Kazay, Gyógysz„ Lexicon IV, 17 
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Stilla = csepp, stillatus, 3 = csepegtetett de stillatus -
lecsepegtetett, lepárlott 

Stillingia sebifera, l Sebum slillingiae 
Stimulantia remedia, (stimulus = ösztönizgató) szerek, főleg 

a nemi izgatottságot fokozzák l még excilantia. 
Stincus marinus, scinhus seu zincus marinus, lacerta Scin

cus L. a gyikok családjába, a kétéltűek osztályába tartozó, 
10-20 cm hosszu gyik Aegyptom és Arábia sivatagain; bar
nássárga, fehér és barnafoltos, feje kicsiny .. négyszegletes, belei
től megfosztva s szárit\ a lavandulavirág közé pakolva tartják 
Tartalmaz 4 6°Jo aelherben oldódó s 13% nem oldódó zsiros 
anyagot, enyvet, nyákot, osmasont, phosphatokat Mint diureti
cumot s aphrodisiacumot sokra becsülték 

Stipes, stipites, pedunculi = karó, szár ; stipites dulcama-
rae = a solannm dnlcamara szára 1 Dulcamara 

Stipula __: melléklevél, pálha. 1. o 
Stisolubium = Lanugo, setae 1 o 
Stomacace, foginygyuladás, mely magától vagy higan1ké

szilmén3 ek használata folytán lép fel. Adslringens száj vizekkel 
kezelendő 

Stomacliica remedia, erősitő gyógyszerek, gyomorerősilők; 
főleg ama szerek, melyek az emésztőnedvek leválását a gyo
mor n1ákhártyáinak izgatása által fokozzák, ilyenek a fűszerek, 
keserű anyagok stb.. 1 Roborantia 

Storriachus = Gvomor L o 
Stomatitis, a száj gyuladásos megbetegedései. 1 Soor, Sto

macace .. 
Storax, l Styrax 
Stöchiometria, a chemiának az ös~zetétel törvényeivel fog

lalkozó része. ide vágó törvények: 1 Allandó mlyarányok tör
uénye (Proust). mely szerint ngpnazon vegyületekben az alkat
részek suly1nenn:yiségének viszonya n1indig ug:yanaz Igy p. o. 
1 sr H mindig .~5 5 sr Cl-ral képez HCl-t 2, 8okuoros mly
arányok fÖ][Jénye (Dal!on) mely szerint az elemek pm ánysu
lyaik egyszeres vagy többszörös arányában egyesülnek ve,;yü
letekké Igy az oxygén a különféle OX) dv egy ekben atomsulyá
nak többszösei arányában foglaltatik 16, 2X16, 3Xl6 slb ará
nyában. l Gay Lussac, Mariotte törvényei Chemiai egyesülés, 

Stramonium, datnra slramonium L. maszlagos redőszirom. 
a solanaceák családjába tarlozó, szemétdombok, utak mellett 
mindenütt található dndva, szára szögletes, a levelek petéde
dek, hegyesek öblösfogazottak, felstí lapjukon söté!ebbek, a vi
rág tölcséralakn, fehér, a termés 4 rekeszü tüskés tok; az egész 
növény bódító szagu, undoritó izü. A virágzáskor szede!t leve
lek s az érett barna-fekete, lencsealalm magvak hivatalosak 
Tartalmaznak datnrint (l o) melyet sokan az atropinnal azo
nosnak tartanak; a magvakban van még 25% zsíros olaj .. A 
levelekből és magvakból készilett ti\1cturáját astmánál az aho-
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pin javallatai alapján rendelik s eme betegségre. különös ha
tással van, igj p o. 50 gr fol stramonii, 25 gr. fol, belladonn 
és hyosciami, 10 gr frnct. phellandriiból 120 gr aqua lanro
cera sh al készült maceratnmha áztatott s megszáritotl papir 
füstjét belehelik astmánál A friss leveleket vagy azok nedvét 
csúzos, köszvényes daganatokra borogatónl használhatni 

Stranguria = Hngy erőltetés 
Strictura, a nyákhártyákkal fedett csöves szervek szűkü

lete, mely az illető ni ákhár tyákon képződött fekélyek gyógyu
lásával visszamaradó hegnek erős zsugorodása által okoztatik, 
vagv ha a hártyák szö\ete a gynladásos Joliamatok folytán 
megdnzzad Legtöbbször a férfiak hugycsövén lép fel hosszantartó 
kankó után s igen komoly complicatiókra vezethet, mert p. o 
a nehéz vizelés a hólyag működését zavarja s az erős nyomás 
fol} tán a lmgycső megszükült része folyton _ingetelteh;~n, még 
jobban megdnzzad s lmgyrekedést s azutan uraemrnt okoz. 
Gyógy ilása operaliY (hngycsőmetszés) 

Strobilus, conns ~" toboz, p o, slrobili lupuli = komló
tobozok, strobili pini = fenyőtobozok 

Slrobo összetételekben kört jelent, p o. strobometer 
= körmérő 

Strnntium, Sr == 8i 3, két v é. Jémes elem, a calciumhoz 
hasodó; szabadon nem fordul elő, eléíször Davs á llitotta elő 
1808-ban a Sr (OHJ2-nak electrolysise által. Sárgásszinü, fénylő 
a calciumnál keményebb fém, jól nyujlható, a vizet már kö
zönséges hőnél elbontja Mathiessen elján\sa szerint a 81 C/,-nak 
galvárnírammmal való elbontása állal állitják elő Vegyületei a 
lángot carminpirosra festik, oldatukhól ammoniumcarhonat vagy 
oxalat fehér csapadékot választ le Szinképében jellemző vo-
11alak: 1 kék, 2 vörös és 1 narancsszinü; szátnos vegyületei a 
8r (OH)2-hól álli!hatók elő épugy mint a megfelelő calcium-
vegyek . . 

Slrontium aceticum: 81 (C2 Hs 02) 2 + 1/ 2 H, 0, fehér, vtzben 
oldódó por. alkalmazzák mint anthelminticumot 3 gr -os adagban 

Strontium br·omatum cryst. Ph. amer ic. 8r Bn + 6 H. 0, fe
hér jegeczes por, viz, alcohol feloldja; sedativum és tonicunr 
alkaÍmazzák 0 3-1 0 gr.-os adagban h) slcriánál, idegességnél 
mint a többi hrómsókat 

Stron!ium carbonicum: Sr COa, hófehér, vizben nem oldódó 
por, a természetben n1int ásvány stroncianil név alatt isn1ere· 
tes; clőállithaló a 8J (OH),-nak ammoninm carbonicummal való 
kicsapása állal. A trontiumsók előállitására használják, 

Strontium chloratum : 8J Cfo, szintelen, hat molecula vízzel 
jegeczedő só, a 8r COs-nak sósavban való oldása s az oldat be
sűritése által nverhető 

Strontium, hydrooxydatum: 8J (OH)„ a 8r O-nak 'izzel való 
megoltása ntján készül, vizben könnyebben oldódik mint az oltott 

17* 



- 260 -

mész, kihüléskor 8 mol vizzél jegeczedik A strontiumsók elő
állitására használják 

Strontium jodatum : SrJ2 + 6 H20, igen nedvszivó sárga 
por, alkalmazzák a KJ hel1ett 1-3 gr -os napi adagokban 

Strontium lacticum: Sr (C, H, 0 3)2 + 3H, 0, az ameriírni 
gykv szerint hivatalos. stronti1m1ox0 dnak !ejsa' ban 'aló felol
dása által készül; fehér por, vízben jól oldódik, alkalmazzák 
mint anthelmin!icumot, aiure!icumot és tonicumo! 0 3-0 6-
2 0 gr.-os adagokban 

Strontium nitricum, S1 (i\0,)2, kristályvíz nélküli, 2 9 f s. 
octaeder alaku jegeczek, igen nedvszívók, 100 sr viz 70 sr -t 
old fel belőle. Előállítható forró hig HNOs-nak SrCO,-mal való 
telitése s az oldal bepárlása által Erős izzitáskor N02 és S10 
válik ki belőle Alkalmazzák a pyrotechnicáhan a piros láng 
előállítására. 

Strontium oxydatum, két oxyd ismeretes: a str monoxyd. 
SrO, mely szürkésfehér por, a slr cmbona!ból erős izzitáskor 
képződik, vizzel locsolva erősen felmelegszik s Sr (OH)2-dá 
alakul Slronliumdiox)d: Si 0 2 fehér por, mely a Si (OH),-nak 
H, 02-dai valc) keverésekor kristályos csapadék alakjában válik 
ki Hevitéskoi· 0-re és Sr O-ra bomlik 

Strontium phosphof'icum : Si 0 (P0•)2, fehér, savakban oldódó 
por, 0 6-2 0 gr.-os adagokban alkalmazzák mint nultitivumot 

Strontium salicylicum: Sr (C, El:, Os), + 2H,O, vízben és al
coholban oldódó fehér por, tonicum és anti1heumat·cum, 
0 6 - 2 5 gr.-os adagban. 

Strontium sulfuratum, stron!iumkéneg: Sr S. fehér szinü 
pot, világosságnak kitéve eötétben phosphorescál; clőállitható 
a coelestinnek szénnel való izzítása állal, vagy ha S!O-dot C02 
és CS, gázában hevitik , 

Strontium sulfuricum : Si so., vizben igen nehezen oldódó 
fehér por, (1 : 6895 hideg és 9638 t fmró vízben) mely vala
mely oldható stromtiumsó oldatából h1g kénsavval csapható ki 
Szénpottal hevítve strontinm sulfuratummá alakul A pyrotech
nicában használják 

Strophantin, a stroplrnntus hispidus magvának glycosidáj a: 
C20 H,4 O'°, fehér, amot ph, vizben és alcoholban oldódó port 
képez Alkalmazzák 0 0002 gr,-os adagokban a digitalin helyett, 
melynél 1500-szor ~rélyesebb hatásu Ellenszerei: muscarin, 
atropin, camphor, picrotoxin. A kombé-strophantus magvának 
strophantinja: C,, H„, Oir. s nem glycosidtermészetü, mert hig 
savakkal hevítve czukrol nem ad 

Strophantus, a s!t. hispidus és s!t Kombé, apocynumfélék 
családjába !attozó növények Afrika nyugati partján Senegam
biától a Zambeziig; a növény knszó cserje, termése kukoricza
cső nagyságu tok, melyben mintegy 200 mag ül, meI1;I~ a 
magy. Il gykv. függelékében hivatalosak A magvak szantva 
kerülnek hozzánk s 11

/, cm hosszuak, 1/ 2 cm szélesek, laposak, 
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lándzsaalaknak. egyik oldalukon egy nem egészen végighuzódó 
vattány látható; bársonyos lapintatuak az eg1sejtü., puha„ a 
felszínhez simuló szőrök miatt Ha a magvakat vizben áztatjuk, 
a szőrös maghéj levonható, midőn egymásra fekvő két olajdus 
sziklevelet kapunk A magvak szaga nem erős, de kellemetlen, 
ize et ősen keserü A strophanlusmagrnld1ól az afrikai benszü
löltek nyilmérget készítenek, (kombé, ineé, onage) Zsiros olajá
tól megfosztott magvaiból a magy. II gykv tiuctur át készíttet 
Tmtalmaz strnphantinnak nevezett glycosid anyagot, mely a 
digitalinhoz hasonló hatásn. A magvak adagja 0 05-0 15 gr. 

Struma = golyva; strumalis = golyvárn vonatkozó 
Strychninum, szarni, alcaloida, mely a nux vomicáhan, 

!aha Ignatiiban 1 39"/o, a javai n} ilméregben 60°/.o, mely a 
stryclmos colnbrinából készül és az angustura spurms kérgé
ben fordul elő s azokból· fonó borszeszszeL chloroformmal, 
amylszeszszel kivonható 

A slrychnin egysavu bázis: C„ H„ N, 0 2 , mely a növén1-
ben igasursavhoz van kötve; fehér, tűalakn rhomhos légálló 
jegeczek, 7000 t vizben, 10 t. fonó és 120 r hideg alcohol
ban oldódik, chlornfonn 20°!,,-ot, glycetin 0 33%-ot old fel 
belőle. Az alcoholos oldat a poláros fény sikját balra fotditja: 
([a] 1 = - 132 6°-13678"); sublimálható, de gyots hevítéskor 
elég; KOR-dal olvasztva chinolinra és indolr a bomlik L Alca
loidák. A magy. I angol, fr anczia és amerikai gykvek szerint 
hivatalos, de a tiszta sttychnint oldhatatlansága miatt nem hasz·· 
nálják, hanem kénsavas vagy salétromsavas sóját, 1819-1824-
ben fedezték fel Caventon és Pelletier 

Hig savakkal sókat képe:<, melyek oldalából Ingok kicsap
ják Ila a str)clmin hig kénsavas oldalához 0 5°/0 -os C1, o, K, 
oldatot adunk, aranisárga jegeczek válnak ki, melyek tömény 
kénsavban kék szinnel oldódnak Eme reactioval 0 002 mgm 
stryclmin is kimutatható; ha sóit kell igy vizsgálni, azokból, a 
tiszta alcaloidot előbb luggal ki kell csapni s a csapadékot óra
üwgen vizsgálni.. Érzékeny reactiója még az A11 Cl,-dal képződő, 
borszeszben oldódó válmány (0 0001 "lo-os oldatban is kimutatja), 
a pictinsavval képezett zöld csapadék a [(J + J oldat is érzé
kenyek 

A szervezetbe jutott strychnin nag)lé szét a máj vonja 
magához nehezen ürül ki a szervezetből, miáltal hatása accu
mulaliv. 0 002-0 005 gr.-os adagok mint keserü anyag csak az 
emésztőnedvek fokozott levállását okozzák, 1 cgr -os adagja 
már 15-30 perez mulva a tarkóban és torokban szorító érzést 
kelt (innen neve: szoral), az egyes izmokban lmzás, bizsergés 
lép fel; 0 02 gr -as adagja már igen heves tüneteket okoz; a 
rágóizmok dermedtek, az '1rczon keserű mosoly (risus sardoni
cus) ül, az étzőidegek legcsekélyebb ingere rángatódzás! szül 
A derme rohamok alakjában lép fel s mind hosszabb ideig 
lat tanak A !öt zsizmok görcsös összehúzódása folytán a légzés 
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nehéz s a halál fulladás közben áll be, a sziv a k1tágnlás sza
kában megáll A strychnin halálos adagja 0 03 gr 

A strjchnin az agy alapján levő dúczok idegsejtjeire hat 
izgatólag, mi a tömecsbeli hő kiszabadnlását, a vérnyomás nö -
vekedését s az átterjedő mozgások élénkülését okozza, a moz
gatóidegnek átmetszése által a der me kimarad; a bolygide
gekre nincs befolyással 

Ámbár a strychnin az agyidegsejtelmek az irnmösszehu
zódást eszközlő góczaira hat izgatólag, az izmok élő fehérnyéjét 
is megtámac\ja s holttá teszi, mivel mérgezés után az izmok 
igen gyorsan elvesztik ingerelhetőségüket s halál után gyors 
hullamer evsé.g lép fel. 

Alkalmazzák 0'002 gr.-os adagokban hurutos természetű 
hasmenésnél, melyek erjedéses folyamatnak; a bélizomzat renyhe 
összehuzódásából származó székszorulásnál, az izmok hűdésé
nél, látatompulatnál, fekete hályognál jó sikerrel használhatni 
befecskendezés alakjában a halántékon vagy lelkarou 

Mérgezésnél hánylatók, csersav. KJ+ J oldat adandó, 
chloralhj drat, curara, aconitum szintén ellensulyozó hatásnak 
Számos sói v.annak előállitva, melyek közül a gyógyászatban a 
következők nyernek alkalmazást: 

Strychninum hydrobromicum: C21 Hz2 N2 02 HBr, vizben 
oldódó fehér por, 0 002 -0 005 gr -os adagokban idült alcohol
mérgezésnél használják 

Strychninum jodicum cryst: C21 Eh2 N, o,. HJO,, 0 006 gr -os 
adagban bfüaláfecskendezésre használják izommerevség, an
aesthesia eseteiben 

Strychninum nitricum cryst. a magy II német III dán, 
osztrák VII. helvét Ill. hollat1d és amerikai gjkv szerint hiva
talos: C21 822 N2 02 HNO, = 397.. Finom, fehér selyemszerü je
geczek, igen könn3 ü, pelyhes, 90 r hideg és 3 r forró vizben, 
70 r. hideg és 5 r forró alcoholban, 26 r. glyczerinben oldható, 
az oldat felette kese1 ü L Strychnin Adagja 0 01-0 02 gr 

Strychninum sulfuricum, a franczia, belga, helvét és ame
rikai gykv. szerint hivatalos: (C21 8'2 N2 02)2 füSO •. Jól kikép
ződött fehé1 tűalaku jegeczeket képez, a nitrát helyett használják 

Strychnos lgnatii Berg .. , l. Faba sct. Ignatii 
Strychnos nux vomica, l Nux vomica. 
Stupefacientia = bóditó szerek, 1 o. Stupoi· ~ kábultság 
Styli = Bacili, l o. 
Styptica remedia = vérzéscsillapitók, l Haemostatica 
Stypticin = Cotarninum hydrnchloricum. 
Styracol, fahéjsavas-guaiavolaethcr: Co Ho CH : CH : CO 

OC, H. OCR, -- Borszeszben oldódó hosszu tűket képez, 
épngy, mint a guaiacolcar bonatot tüdőtubercnlosisnál alkalmazzák 

Styrax calamita, storax solidns seu en pains, a kereske-
désben eme név alatt kétféle styraxot értenek: a) 2-3% sto
raxbalzsammal kevert styrax orientale kérgének törmelékét, 

i 
i 
l 
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melyet [aedényekhen hoznak kereskedésbe, szurokszinü fénylő 
zsiros kinézésű tömeg; b) a stjrax off L gyántáját, (resina 
styracis), mely fehéres szinü, benzoe gyanta kinézésü tömeget 
képez, vanillia szagu, illó olajat és fahéjsaval lartalmaz. 

Styrax liquidus, storax liquida, balsamum storacis, terpen
tinsürüségü szűr kés szinű, kellemes szagu tömeg, chlm ofor m
ban csaknem telsesen oldatik Eme balzsamot a ljquidambar ori-· 
entale Miller, balsamifeták családjába tartozó, Azsiában és Sy
riában tenyésző 11 méter magas fából a ynruk vándor turko
mánok oly módon nyerik, hogy a parától megfosztott fa belső 
kérgét lekaparják s vagy kisajtolják vagy kifőzik a storaxot s 
szőrzsákon átsajtolva kecske-bőr tömlőkbe rakva Smyrnán, 
Konstantinápolyon, Alexandrián át küldik világgá A storax a 
liquidambarfában nincs jelen, csak az élő kéreg kóros elvál
tozása alkalmával képződik, mely elváltozást ütögetés, dörzsö
lés, kaparás idézheti elő A storaxnek ugyanazon körülmények 
között képződik mint a pernbalzsam, chemiai összetételük is 
hasonló, daczára, hogy két különálló növénycsaládtól származnak 

A kereskedésbeli balzsam mézsürü, szürkés, idővel megsűrű
södik s sötétebb szinü lesz s két rétegre válik: az alsó sürű sár
gás-barna, a felső folyékony, setét és viztartalmn Szaga annál 
kellemesebb. minél régibb a balzsam; vizfürdőn vizétől meg
szabaditva, borszesz fonón feloldja, kihüléskor az oldat megza
varodik CS,, chloroform, tömény eczetsav, illó olajok felold
ják, kőolajaether semmit sem old fel belőle Használat előtt fe
lén.)i sulyu benzolban oldassék s az oldat megszürés után 
pároltassék be. Tartalmaz: 1.) SI) rolt vagy styrolent, meliet ne
vezuek cinnamennek, tetr aacetylennek, aethylbenzolnak s phenyl
aethj lennek is : c, Ho C, H, = ! (C, H,); szintelet1. 0 92 f s fo
lyadék, styrax szagu, a poláros fényt elhajtja, a balzsamból viz
zel elvonható. 100°-on hosszabb ideig szilárd metastyro llá, 
HCl-val 170°-on hevitve distyrollá alakul; 2) fahéjsavat mint
egy 6-·-23%-ot, megegyezik a pernibalzsam fahéjsavával, l. o ; 
3.) Styracint, mely fahéjsavas cinnamylból áll = [Ce fü. (CH 
CH GO) 0 Ce Ho Ca H,], mely előállitható a styrol és fahéj sav
mentes slyraxnak benzollal >aló kivonása által. KOH-dal he
vitve cinnamylszeszre és fahéj savas K-ra bomlik; 4) benzyl
szeszt, 5) benzoesavat, melyet abból élenyitő anyagokkal ki
n_) erhetni; van még benne gyanta, növénylörmelék, 10 -20% 
viz Alcoholos oldatát belsőleg adhatni a perubalzsam javallatai 
alapján idült hörghurutnál mint expectornnst 0 5-1 0 grammos 
adagokban; hatását a vesék elválaszhísára és a hngyszervek 
nyákhártyáira is kifejti s külsőleg mint enyhe bőrizgató! főleg 
rühnél alkalmazzák 

Styrax liquidus praeparatus, a nyers styraxnak forró bor
szeszben vagv benzolban való feloldása, mcgszíírése és besüri
tése által nyert tiszta styrax; a magi II g) ltv. is ily lisztitott 
balzsamot kiván 
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Sub ausp1c11s regis = Idrályi védnökség ab lt; ·kitüntetés
sel vizsgázott s szigorlatozott egyetemi hallgatók ünnepé!) es 
felavatása, mely cerémonia eg) etemeinken 1818 előtt is fenn
állott Ily kitüntetésben a budapesti egyetem összes hallgatói 
közül kettő, a kolozsvári hallgatók közül egy részesülhet évente, 
az egyetemi tanácsnak a vall. és közokt. miniszterhez intézett 
előterjesztésé1e A promoveált a királytól értékes doclori gyü
rüt kap 

Subcutanus ~ bőralatti, hj podermalicus, igy nevezik ama 
eljárást, mely szerint valamely szer vizoldatát vagy finoman 
eldörzsölt keverékét fecskendő segélyével (!. Pravaz-fecskendő) 
a fölmarkolt bőrbe fecskendezik be s az igy támadt hólyagot 
szétnyomkodják Igy szoktak bőralá fecskendezni aether t 1 cm'-t 
analeptycnm gpnánt, mar phinrnot, stryclrnint. pilocar pint, j o-· 
doformot, sublimatol, chinint, stb A subcutaninjectiókra szánt 
oldatokat mindig fillrálni s a használandó menstruumot sterili
sálni kell 

Suber = Parafa, dugó. 
. Sublimatio = fellengités: sublirnalus 3 = fellengitett, ál

talánosan a '1.vdr bichbratum corrosivumot értik alatta. 
Sub sigilio = pecsét alatt Az erős hatásn szereket tartal

mazó kiszolgálási edényt mindig le kell pecsételni, ezt jelzi a 
fenti czimszó. 

Substantia = lényeg tartalom 
Substitutio, helyettesilés, ama chemiai folyamat, midőn az 

egymásra haló vegyületek egymást hclyel!esilve, ujabb vegyü
leteket képeznek 1. Cserebomlás, Chemiai egyesülés 

Subtilis = finom 
Succinurn, eleclrnn, carabe glessurn, lyncmiurn, ambra 

flava, borostyánkő, ősvilági fák megkeményedett balzsama, mely 
fő!eg a Balti-tenger partjain s máshol is található a tengerpart 
iszapjában különböző nagyságu darabokban A borostyánt a 
régi görögök is ismerték s az aranynál is többre becsülték; 
rajta fedezte fel az eleclromosságnak nevezett tüneménJ t Tha
les, miletosi bölcs. A my,tl10logia a fává változtatott Daphne 
könnyeinek mondja azt Attelsző, sárgás darabok, 280°-nál olvad, 
meggyujtva illatot áraszt, benzol, chloroform és camphortar
talmn alcohol feloldja L Acidum snccinicum 

Succus, succi herbarum, nedv, növénvnedvek, melvek a 
friss növényrészekből zúzás és sajtolás vag\> elő fákból bevágás 
által nyeretnek s megtisztítva, vagy besűritve gyógyczélokra 
használtatnal{. Az igy nyert succusok különböző anyagnak az 
illető növény szerint A mai gyógyszerészeti technica már mel
lőzi az igy előállitott készitménveket s csupán a gyümölcsned
veket alkalmazza a külömböző készitmény ek előállitására 

Succus aconiti, a friss aconitumlevelekből sajtolt nedvet 
1

/ 3 rész alcohollal keverik s ülepedés után az oldatot meg
filtnílják 15-20 cseppjével adják az acbnitum javallatai alapján 

- 265 -

Succus belladomiae, épil_y módon készül. 1 Belladonna .. 
Succus catechu aere induratus = Catechu l. o 
Succus cilr'i, succus limonum, a meghámozott czitromnak 

kisajtolása s a folyadék meg<zűrése által nyert folyadék; 1 czit·· 
rom kb 22 rész levet ad, mely czitromsavon kivül nyálkát s 
almasavat tartalmaz. l. Citrus 

Succus digitalis, oly módon készül mint a suc aconiti 
Succus inspissatus 0 Roob; succus inspissatusnak neve

zik a pulpákat és roobokat általában. 
Succus liquiritiae depuratus liquidus, tisztított édesgyökér 

kivonat a magy. II. gykv szerint: 1000 gr árubcli fekete czuk
rot (succus liquir. :\Iar tucci) három napig áztatunk JOOO gram 
hidcgvizzel s az liledékről leöntött oldatot félreleszszük s a ma
radékot 3000-3000 gr vizzel kétszer még kivonjuk; az össze
kevert s deritett oldatot leülepedés s gyapjun való útszűrés 
után híg extractnmállományuvá süritjük be Mint izja\itót s 
kötőanyagot rendelik oldalhoz, (főleg, ha azok sósak), pilula
massákhoz 

Succus liquiritiae depuratus cum sale amrnoniaco, sósíekete 
czukor, medvcczukor = Tabulae liquiritiae salitae 

Succus liquiritiae venalis siccus, extractum rad liquir cru
dum, medvecrnkor, az édesgiökérből kivonás utján előállított, 
dextrinnel kever l s 150 cm hosszu s 2 cm vastag rudakká 
sodorva az illető gyár jelzésével (»Martucci" vagy »Baracco<) 
a kereskedésbe hozott kivonat Eme nyers kivonatot Spanyol
országban, Siciliában és Calabriában nagy mennyiségben giárt
ják A nyers kivonat 60-80 '/,-a oldódik vizben, a többi rész 
glychynhizin és keményítő !. I'abnlae liquiritiae 

Succus rubi idaei, l. Syiupus rubi idaei 
Succus sambuci, l Roob sambuci 
Succus Thebaicus = Opium 
Sudamina, bő izzadás vag) már inger folytán keletkező 

gombostiífejnyi hólyagocskák a bőrön, melyek az cczemának 
kezdeti alakját képezik l Eczema 

Sudorifera, izzasztó szerek 1 Diaphoretica 
Suff, = sufficit, sufficiens = elégséges 
Sulfaminol, thy ooxydiphenylamin: Go H4. SNH Go Hs OH, al

coholban oldódó sárga por, antisepticum. Alkalmazzák belsőleg 
0 15 gr -os adagban cistitisnél, külsőleg hintőpor gyanát a jodo
form helyett. Eucalyptollal, guaiacollal, creosottal, saliqllal ké
pezett 8°fo-os keverékét alkalmazzák 

Sulfanilsav, l. Acidum anilosulfuricum 
Sulfatok, a kénsavas sók neve 
Sulfidek, a fémeknek kénnel való vcgvületei, másképen 

kénegek. 
Sulfitek, a kénessav: H, SO, sói 
Sulfobasisok, 1 Basis. 
Sulfocarbonsavak, ama szenes vegyületek. mels ekben az 
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egy v. é sullogyök: - SQ, fi foglaltatik annyiszol, ahány he
lyettesített H~je volt az illető szénhydrogénnek melyből szár·· 
mazott p. o. 

H2 CH2 
methán; 

Képződnek alcoholoknak 
alkalmával 

H, CHSO, H; 
m elh) lsnlfosav stb 

kéntr ioxy ddal való összehozása 

Sulfocyansav, l Rhodanhydrogénsav. Cyan. 
Sulfodiazobenzol reactio, !. Hugyvizsgálat IV Bilirubin. 
Sulfonal, díaethylsulphondímethylmethan, acetondiaethyl-· 

sulfon: (CH.)2 C (S02 C, H,),, a német, angol, dán és amerikai 
gykv szerint hivatalos s a sulfonok közé tartozó szénvegyület, 
mely az acetonmercaptolnak KMn04-J11al való DX) dálása utján 
készül Szagtalan és íztelen leveles kristályokat képez, 100 r. 
vízben oldódik, alcohol vagy forróvíz jobban oldja. 1-2--3 
gr.-os adagokban mint altatót használják, accumulativ hatására 
tekíutettel kell len11i, valamint an a is, hogy hosszas használata 
után veselob, vérelváltozás s az alszárakban ízomgyengeséglép fel 

Sulfonnk; a szénhydrogéneknek a kél v é = SO (sulfnril) 
gyökkel való vegyületei, melyek az illető sulfidokból képződ
nek füstölgő HNOe befolyására (C2 Hö = S02 = díaethylsulfon; 
C2 H. ( S02)2 C2 H, díaethylendisulfon A sulfonal ily sulfonvegyület 

Sulfosavak, L Acidum ; sulfosók !. Acídnm és só 
Sulfoson, kénsavban áztatott kénvirágpor, növényi és állati 

élősdiek ellen használják · 
Sulfosot, creosot-sullosavas kalium, melv vízben oldódó 

szörpsűrü tömeget képez s sulfosot syt up név alatt alkalmazzál~ 
a creosott helyett Mivel 11zonban a snlfocsoport minden vegyü
letnek megváltoztatja élettani hatását (p. o az antipjl'in, 
antífebrin, salicylsav snlfosavas vegyei hatástalanok), a snlfo
sot sem helyettesítheti a creosotot s változatlanul ürül ki a 
gyomorból 

Sulfur, sulfur crudum sulfnr citrinum, (az alchymisták an-nak 
= a bölcsek kövének alapja nevezték, az an fia a kéneső vagy an 
zir, lelke pedig a só = anzirató e háromból vannak összetéve 
a fémek s a testek mind, l. Chemia), S= 31 98, negatív che
miai elem, mely vegyületeiben mint 2, 4, G .. v é gyök szere
pel, a természetben ugy szinállapotban mint vegviiletek alak
jában mint kénegek s snlfatok igen elvan terjedve s már igen 
régóta ismeretes az ember előtt. Mint termés ásváns, a har
madkori képződmények repedéseiben található szép rhombos 
piramis alaku jegeczeket képezve, melyek mintegy 20-féle com
b~natióv~l lehetnek módosítva A jegeczek gyémántszinüek, sár
gak, töresiik kagylós, rideg, zsirfényü, dörzsölve negatív electro
mosságot mutat Nagy mennyiségben bányászszák Siciliában, 
Spanyolországban Cadix és Conilla környékén, hazánkban is 

1 
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található a zólyommegyei Kalinkán. A leglöhb ként kénegekből 
olvasztják ki s kissé megtisztitrn rudalakba öntve hozzák for
galomba Eme rudak szag és íznélküliek, szép sárgák, dörzsölve 
electromosakká lesznek de azt, valamint a hőt nem vezetik F. 
s. 2 05, 115 ··nál nagy fajsulyu sárga folyadékká olvad, melyből 
kihiilés után a felületi hártya alatti részben egyhajlásn oszlo
pokban jegeczedik ki, ez a (1 kén; eme jegeczek pár óra alatt 
elhalványulnak s dűlt nyolczlapványn formába mennek át, ez 
az a kén; a kén tehát dimorph 140°-nál magasabb hőre he
vítve mind barnább, majd fekete lesz, zárt edén3ben 260 -nál 
ismét megolvad s ilyenkor vízbe öntve lág), zsíros tappintatu 
1 957 f s képlékeny tömeget képez, ez az amorph uagy r kén, 
mely levegőn ismét e rhombos nyolc:zlapványos módosulatba 
megy át Levegőn hevítéskor 235-260°-nál élen) l vesz magá·· 
hoz s fojtószagn, kék lánggal égő S02-dá alakul: a kéngőzök 
H gázban fü S né, izzó szén felett CS2-dá alalmlnak, ugyszin
tén könnyen eg) esiil az a Cl. J, Br-mal is, valamint fémekkel, 
alcalicarbonatokkal. h) dt oox0 dokkal kénegekké 

Töméni HtvQ,. ban kénsavvá oldódik, hig HNO, nincs reá 
hatással; fü SO,-val hevítve azt H, 0 és SO,-ra bontja Oldódik 
CS,-ben, forró henzolban, terpenlinben (1 5%) keveset old a 
chloroform, aether és borszesz is A n1 ers ként a kalinm snlfu-
1 atnmhoz s a sublimált kén előállitására használják 

Sulfur auratum antimoniatum = Stib. snlf. amantiacum 
Sulfur chloratum, chlorkén: 82 Cfo, sárgásvörös. 168 f s 

folyadék, mely a kénnek chlorgázban való hevítésekor képző
dik. Mivel a ként jól oldja, a cautschuk vulcanisálására hasz
nálják. 

Sulfur depuratum, !. Sulim sublimatum 
Sulfur jodatum, kéniblag: Sb2 .12, a német ][ gykv. szerint 

oly módon készül, hogy 1 r kénvirágot 4 r jóddal üvegmo-· 
zsárban jól eldörzsölnek s a tömeget enyhe hőnél melegítik, 
mig egynemü massát kapnak, melyet finom porrá dörzsölnek 
szét Nem vegyület, a jód akohollal kivonható Alkalmazzák 
mint erős bőrizgató! lupusnál, psoriasis, ance stb eseteiben 
1 : 5 arányu kenőcs alakjában 

Sulfur praecipitatum, lac sulfuris, magisterium sulfuris. le-· 
csapott kén, kéntej, a magy. IL gykv szerint hivatalos Oly mó
don állittatik elő, hog) friss Ca 0-dot 200 gr-ot 1200 gr vizzel 
péppé oldunk s 500 gr kénvirágot s 5000 gr vizet keverünk 
hozzá s a keveréket egy órán át főzzük, az elpárolgó vizet 
pótolva; a folyadékot a maraMkról leöntjük s félreteszsziik, a 
maradékot 3000 gr. vízzel 1

/, órán át főzzük s azután óvatosan 
az előbbi folyadékhoz öntjük Az üledékről !apóval lehuzott 
folyadékot tág edényben háromannyi vízzel higitott sósavval 
keverjük (circa 700 gr) mig az oldat épen lngos kémhatásu 
marad. A keletkezett csapadékot azonnal összegyűjtve addig 
mossuk lepárolt vízzel, mig az Ag NO, és ammon. oxalicum ol-
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dalaival nem zavarodik meg löbbé. Az így nyert készitményl 
enyhe hőnél megszáritjnk s por itjnk. A készítésnél a következő 
folyama! megy végbe: 2Ca S, + 2HCI = Ca Cfo + Ca H2 82 + 28; 
Ca H, S2 + 2HCI = Ca Ciz + 2H2 S Igen finom, iz és majdnem 
szagtalan világossárga port képez, hevitvc elégjrn, vizzel főzve 
ne duzzadjon meg (amylum). Arsennel, kénsavval, sósavval, 
mészszel ne legyen fertőzve. A kén a g) omorba jutva a belek 
benékében levő égvényekkel H, S-né és kéneggé alakul, s has
korgással, csikarással párosult hasmenés lép fel, a kén részint 
kalinm sulfid. részint H, S alakjában szivárog fel. L Kalium 
sulfuratum 

Adják mint hashajtót aranveres csomóknál előforduló 
székr eke rlésnél 4-8 gr -os adagban, légutak idült hmutjánál 
mmt köptetőt, 1-2 gr -os adagban mint izzasztót csúznál Kül
sőleg ugy alkalmazzák mint a sulfm snblimalumot 

Sulfur sublimatum, flores sulfuris, fellengitelt kén: S,= M; 
a magy. Il gykv szerint hiva·alos: oly módon készül. hogy 
közönséges ként zárt edényben 446°-ra hevítenek, midőn sö
tétsárga sűrü gőzük keletkeznek, mely gőznek egy térfogata 3 
atom ként t:irtalmaz, eme gőzöket hűlőkamrákban lehűtik s mint 
kénvirágol kereskedésbe hozzák, s külső használatra alkalmazzák 

Sulfur sublímatum lotum. mosott kénvirág, sulfur depma
tnm, flores sulfnris, a magy II gykv szerint az előbbi készít
ményből készül oly módon. hogy annak 1000 grammját meg
nedvesítve s 20 gramm ammoniával elkeverve 3000 gramm 
vízzel. hígítják, 24 óra mulva a folyadékot leöntik s a ként pá
rolt vrzzel megmossák, szárítják s porrá dörzsölik Czitromsárga 
száraz por, l Snlfur. Sulfnr praecipitat. A kereskedésheli kén
v!rág mindig tartalmaz arsentriOX) dot, azért jó az ammoniakos 
v1zzel kimosott ként mégegyszer fellengileni, mig az ammonia
kos mosóvíz sósavval megsavanyitva, H,S belevezetésekor sárga 
csapadékot nem ad Belsőleg mindig a lecsapott kén használ
tassék A kén a bőrön vagy a nyákhártyákon a sejtek képző
anyagának befolyása alatt S02-dá alakul, mely az élfísdieket 
megöli, azért főleg a bőr élősdii ellen rendelik azl kenőcsben, 
szappanban 

Sulfur vegetabile = Lycopodium 
Súly = 1) orvosi súlyrendszer; 2) scorbut, súly 
Sulyany = a baryum rnssz magyar neve L Barynm 
Súlypát = Baryt · 
Sumbulgyökér, moschus gyökér, a ferula snmbul Hooke 

pézsmaszagu gyökere, melyet a moschus pótszere gvarn\nt 
használnak " 

Sumitas ~~ csúcs, ágnak vége, frons, cacumen; sumitates 
sabinae = sabina galyak 

Super . „ „ összetételekben annyit jelent = felül: chemiai 
értelemben 1. oxydok 

Suppositoria, végbélkúp (subpono igébéíl = alá dugok), 
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cacaovajból, szappanmassáhól sajtóval présell 1agy kézzel for
mált kúpocskák, melyek 1 5-3 cm hosszuak, 1--15 cm vas
tagok s arra szolgálnak, hogy a beléjök kevert gyógyszereket 
a végbél ny ákhártyáján szivassák fel, vag1 hogy erőművi inger 
által székür'ülést okozzanak 

A snppositoriák elkészítéséhez többféle módszer van gya-· 
kor latban :S:émely heh en a cacaovajat megolvasztják beleke
verik a hatóaniagot s ceratpapirból formált s pmzóba rögzített 
kúpalalm formákba öntik a jól elkevert, hülni kezdő tömeget; 
eme módszer ann) iban kifogásolhatq, hogy a hatóanyag leül e
ped vén, nem lesz egyenletes gyóg) szereloszlódás eléne, az 
olvasztgatás és kihíítés pedig igen hosszadalmas eljárások 
midőn sürgős eset van je:en -· Gyors és pontos eljár~ls 
a snppositorü\k készilésénél az a módsze1, hogy a pár csepp 
riczinusolajjal eldörzsölt hatóanyaggal a reszelt cacaovajat erős 
gyurással képlékeny rnassává alakítjuk s mint a tapaszt, kirna
laxáljuk s centimeter segélj évei egyenlő darabokra apritva 
egy széles spatuhval való hengergetés állal annak hegyes, sü
vegalalm formát adunk Ha a supposiloriába sok a száraz 
anyag, p. o. 5 gr bismnth. tannicumból 10 végbélkúp készí
tendő, kötőanyag gyanánt ke1 és lanolint gyurhatunk a massá
hoz Végbélkúpok sajtoiására való géppel igen szép készítményt 
lehet nyerni A gép egy üres henger, melybe egy dngattyu illik 
bele, a henger alsó nyílásába a végbélkúp hegyes alakját meg
adó két darabból álló fémfor ma illeszthet(í be; az egész hen
ger eg1' körforma váluban áll A suppositoriamassát nem szük
séges képlékenynyé tenni, elég, ha jól el van az keverve, azu
tán mérleggel kártyákra szétmérl kúpadagokat a keményitőpor
ral minden egyes esetben behintett gépbe öntjük s a dugattyut 
erősen lenyomjak Ekkor a gépet a válnból kiemehe, a sup
positoriumot a dugattyu segélyével kinyomjuk s a fémformákat 
ellenkező irányban nyomogatva ldoljuk s a kész kúpot az 
esetleges kicsucsorodoll cacaoportól megtisztítjuk. A ke1 eske
désben most belül üres caca<jsnppositoriák is kaphatók, melyekbe 
a hatóanyagot csak be kell önteni s a nyílást egy kis cacaó
vajjal beragasztani s kész a 1 égbélkúp, ezek használata azon
ban meg nem engedhető lelkiismeretlenség, mivel a gyógyszer 
eloszlódása s fölszivódása meg nem történhetik. A végbélkúpok 
15-25 gr sulyuak, az ugyanily fajta kissé oldaltlapitotl méh
kúpok (suppositoriae 1 aginales) magasabbak s ehhez mérten 
'astagabhak, 4-6 gr sul3 uak A suppositoriumok elkészítés 
ulán rnegmérendők, stanniolba vagy viaszpapirba csornagolan
dók s sul:iuk mint tata ma~sa a vényre följeg1zendő L az 
egyes suppositoriák alatt 

Suppositoria gelatini, oly módon készül, hogy 1 r. gelalint 
5 r vízben s 5 r glyczerinben felolvasztunk, belekeyerjük a 
hatóanyagot s ha a massa hűlni kezd, formába öntjük 

Suppositoria glycerini, glycerinvégbélcsap : 100 gr glyce-
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rinben vizfürdőn fö!olvasztunk 30 gr. stearinszapp'ant, a habzó 
oldatról a habot üvegspalulával félrehuzzuk s a folyadékot for
mába öntjük Vagy: 10 gr. Na, CO~-ot feloldunk 270 gr gl.ice
rinben s hevités közben 20 gr reszelt stearint adunk hozzá; a 
keveréket addig főzzük, mig egy kicseppentett próba megfagy, 
azután az oldatot formába öntjük 

Suppositoria sebi cervini, faggyn suppositoriák, oly módon 
készül, hogy 1 r cera alhat 9 r sebummal megolvasztva for
mába önljük 

Surlófű = Eqnisetum L o 
Surrogatum = pótlék, helyc!lesitő 
Suspendálni függve tartani, valamely, a vivőszerben nem 

oldódó hatóanyagot az oldószerben egyenletesen eloszolva tar
tani syrup, gummi arabicum, nyákok segél.y éve] P o. Calomel, 
antifebrin, Mg COs vizoldatokban gummiarahicummal, saleppal 
stb snspendálha!ók, de mindig felrázva adagolandók. 

Suspensorium, kötözőszer, melynek segélyével bizonyos 
lelógó szerveket föl lehet kölni (emlők, herék) Közönségesen 
a herék felkötésére szolgáló kötszert értik alatta, melj egy öv
höz erősilett J;osáralalm zazskóból áll; czélja a herének rázkó
dásait mérsékelni 

Süly = Scorbnt; sűlyellenes szerek, l Antiscorbntica 
Sűlyfű = Symphitnm 
Sürités = Condensálás 
Sürüség, 1. Fajsnly, Araeomete1 
Svábbogár, csótán, 1. Blatta. 
Sycosis, .a hajtüszők, szakáll, bajusz genynyes lobja, mely 

lehet idiopathicns vagy pa1asiliir, apró, ször által álnőtt geny
!üszők fellépése, a bőr duzzadtsága, beszíírődöttsége jellemzi e 
bajt Snblimatos borogatás.okkal. resorcinglicerin-rnészviz oldallal 
igen lassan mulasztható el eme baj 

Sydenham Tamás, angol orvos, szül.. 1G2i Windtord-Eagel
hen, megh 1689. Cambrigdeben nyert doctoratnst s London
ban működött s világhirii orvossá lelt L Orvostudomány A 
sáfrányos opiun1feslvényt n1a is az ő nevéről nevezik: linct 
opii crocata, laudannm liqnidum Sydenhami 

Sympathicus = együltérző, összetételekben gyakori. 
Symphytum officinale, consolida major, fekete nadálytő, az 

érdeslevelüek családjábá tartozó, nedves réteken tenyésző, 1 
i11eter magas erős száru növény, 20 crn hosszu, érdes szőrös 
gerel) alaku levelekkel. sárgás vagy biborszinü virágokkal. A 
gyökér többfejes, kisnjnyi vaslagságu, kivül feketebarna pará
val fedett, belül fehéres, közepén velőszer li, édeses. mézgás 
izü. Őszszel szedessék A magy I g) lnben hivatalos. Tartalmaz 
nyálkát, asparaginl, cser- és gallnssavat, czukrot 

Mint hugyhajtó szer használtalik; porát tapaszokba keve
rik mint adslringenst 

Symphorol, a cofleinsnlfosavnak különböző sói um Na, 
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Li, Sr, melyek mint diureticumok használtatnak napi 2 --3 gr.-os 
adagokban.' 

Symptoma, valamely betegséget kisérő, szemmel vag) más 
érzékszervvel észlelhető szervezetbeli elváltozások, mel) ek 
felismerése adja meg a helj es diagnosist, kórismGt L Betegség 
Diagnosis 

Synaptase = Emnlsin 
Synonima, valamely tárg) nak több rokonér telmli neve, 

p. o Aquila alba, Draco mitigatus, Panacea mercurialis = Ca
lomel v Hydr. chlorat mite L Kazay E Nomenclatura 

Synthesis, összetevés, az analysis = szétbontás e!lentéte; 
értik alalla a vegyületeknek egyszerübb testekből való fel~pí
tését valamely nagyobb erő: fény, hő, electromosság behatása 
alatt. lgy ha Cl-bál és B-ből napfény behatása mellett sósavat, 
C-ből és H-ből igen magas hőnél acetilent állitanak elő, azt 
mondják, hogy az előállitás syntheticus. A synthesis a chemiai 
tudásnak legujabb. rendkivül nagy hmderejü vi"mánya, áldá
sait a jövőben fogjuk megismerni. 

Syntonin · az izmokban levő fehérnyenemü test, mely az 
izmokból sósavas yizzel kioldható s az oldatból szénsavas sók
kal. kicsapható; sósavas oldata a poláros fény sikját balra hajtja 

Syphilis. lues, morbus gallicus, alkati bnjakór, francz, csu
pán az embernél előforduló idült fertőző bántalom, melynek 
virusa n1ég nen1 ismeretes; lehet szerzett (s. aquisita) s a s1.ü
lőktől örökölt (s. hereditaria) A ragályozás a nemi érintkezés 
utján történik, ha a nemi szervek nyákhár tyái bár milyen ki
csiny helj en megsértődnek s a sértett helyen a genitáliákon 
tenyésző kivirágzások a vérbe jutnak; történhetik a ragál1ozás 
a száj nyákhártyáin át is csók, ital, étel utján 

A fer lőzés után 2-3 héttel lép fel a megtámadott helyen 
egy kis göböcske, mely nem fájdalmas s lassan növekedik Ez 
az u n elsődleges syphiliticus keményedés, sclerosis, mit sokan 
kemén) sankernek is neveznek, ámbár annak eme betegséghez 
semmi köze 6--8 hét mulva, midőn a syphilis mérge az egész 
szervezetben felszivódotl, lép fel a második időszak, melyben 
az alkati bántalmak: főfájás, él vág) talanság lépnek fel, a 11) irk
mirig)Ck a beszűrődés folytán duzzadtak, a nyákhártyákon és 
bőrön kiütések lépnek fel, melyek foltok vag1 göböcskék (pa
pulák) alakjában jelentkeznek, kemény összeállásuak s a haj
lási helyeken: végbélnyilás. czomb, nemzőszervek a dörzsölés 
folytán bűzös. hig, genynyes váladékot bocsájtanak, mely nedv 
felette ragályozó. L Condyrolata Az emuptiok gyakran ismét
lődnek hasonló tünetsorozattal, a 2-3 év végén lassan elma
radnak s a beteg kigyógyul Ha a kezelés nem voll kielégitő, 
egy idő mnlva a szervezet bizonyos hel.vére concentrálódva 
ismét fellépnek a kór tünetek s gyóg) ulási hajlamnk igen cse
kély, hanem szétesésre, elfekélyesedésre hajlandó felületeket 
okoznak, ez e syphi!is harmadlagos időszaka, mel) nek jellemző 



- 272 -

alapformája a gumma, mely nem más, mint a prrpulának dió
nagyságu, könnyen széteső formája 

A syphilis az egész szervezetet támadva meg számtalan 
szervi megbetegedésnek válhatik szülőokává. Syphiliticus szülők 
gyermeke még ·a méhben elhal s elvetéltetik, vagy ha meg is 
születik, a S) philis harmadlagos tüneteivel kezdi életét s hamar 
elpnsztul A S} philis, daczára hogy egyike a lcgsul) osabb be
tegségeknek. oly biztos sikerrel gyóg) illrntó, mint más betegség 
egy sem Eme áldásos antisnihiliticns szerek: a kéneső és 
a jód L o 

Syringa vulgaris = Orgonabokor 
Syrop chalybé de Willis: Hp Ferri sulfmici OXYdnlali gr 

5 0, Syrupi gummosi gr '700 Soh e "'apjában 50 grammot el
fog, asztani 

· Syrop de Cuisinier = Rooh Laffecteur L o 
Syrupus (az arab serab = ital szóból). szirup, szörp, g) ü

rnölcsnedveket, növényi kivonatanpgokat, sóoldatokat tartal
mazó törnén) czukoroldatok, melyek mint izjavitó, adjuvans és 
bazist képező gyógyszerek szerepelnek a gyógyászatban Az 
egyes syrupQk tulajdonsága a készité·;i e szolgáló ani agok sze
rint külünböző L. az egyes czimszók ala1t 

Syrupus acetos„ citri = Syr citri 
Syrupus altheae zilizgvökérszirup, a magy II gvb sze

rint: Rp. Rad. altheae depulverat gr 1G, ablua aque destillata 
dein adde Spir vini dilut. gr lfi, Aquae dest. s. 200 Macera 
per hm as duas dein colla; post sedimentalione coque cum 
Sacchari grbns ,3,10, ebullitione unica in syrupum 

Ha a gyökeret nem mossuk meg előbb s ha nem hideg· 
vizet használunk a felöntéshez, a syrup n)ulós lesz Czélszerü 
hozzá kevés gl} cerint adni \Iinl corrigenst és adjuvansl adják 
g1 cr mekck légcsőhur utjánál 

Syrupus an1ygda!i11us sen c11111lsi\ ns feje les szöi p. a inagy 
II. g1 kv sze1 int oli módon készül, hog1 !8 gr hámozott édes
és 12 gr hámozott kcsclli nrnnduliiból két részletben 120-120 
gram fejetel készitünk s a 2<10 grammnyi szüredékben en) he 
hőnél 200 gr czuk1 ot oldrmk fel ; 85°-nál a mandulákban levő 
fehérnye megalszik A meleg é1 szakban könni en erjed, azért 
hilvös heljen tartandó.. Tartós S)rupot nyerünk, ha a jelzett 
mandulamennyiségct 150 gr. vizzel crnulgáljuk s \JO gr glice
c.erint keverünk hozzü. 

Mint corrigens szert alkalmazzák . 
Syrupus aurantiorum corticum, narancsszörp, a magy II 

gykv. szerint oly módon készül hogj' GO gr nm acshéjsárgáját 
60 gr hig szeszszel t\llani hagyják 3 napig, a szüredékkel még 
kétszer ismétlik ez eljárást friss narancshéjjal Az igy nyert 
tömény tinctm át 100 gr. czukorból és 210 gr vizből főzött le
hiltött syrnphoz adják. Jz és szagjavitó, ha sok illó-olajat tar
talmaz, higitáskor fehéies szinü lesz 
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Syrupus aurantii florum, brit gykv 6 r cmkorból és 2 r 
vizből főzött s kihült syruphoz 1 r. aqua naphae! adunk 

Syrupus balsami tolutani, syr upus tolutanns, a franczia, belga, 
orosz és amerikai gykvek készitménye, oly módon készül, hogy 
13 r. czukrot i r vizzel és t/R i 1nagnes carbonicumrnal fel
főznek s a kihült oldathoz 1 rész tinct tolntana·t adnak Ex
pectoram. 

Syrupus bromoformii: Brebián: Rp Bromoformii 5 0 Spir 
\ini conc. 450, Glycerini 1500 S.uupi simplic 8000 :\Iisce. Ne
hány óra muha megtisztuló lolyadék 

Syrupus caµillorum \leneris, fodorkaszörp, a magy l gikv. 
szerint: 1 gr összemetélt hb capil venerist t gr hig szeszszel 
és '10 g1. n1elegvizzel 2 órúig digerálnnk s a 40 gran1n11ryi szü
redéket 70 gr czukorrnl syrnppá főzzük s kihülés után 1 gr 
aqua naphaet adunk hozzá Enyhe expectorans, izjavitó 

Syrupus camphorae bromatae: 10 gr czukrot és 60 gramm 
alcoholt 111clegvizben összekeverve, az elegyhez 0 50 gran1n1 
camphor monobromatát adunk, 1 Camphora monobro mata 

Syrupus chinae cor!icis: Rp Cort chinae gros DO, Acidi 
murial. 4. 5 Aquae dest. s 150, macera per hm as 2i, dein per
cola Aquae ferrvidae 100; aclde sacchari albi 980, Aqnae dest 
1000 20 grammban van G gr chinahéjnak hatóan) aga 

Syrupus chinini et ferri phosphoricl ~ Syrupi. Eastoni 
Syrupus chinae ferratus Grimana: Tinctm ae chinae nü' 

10 O Syr simplic 90 0 Feni citrici arnmoniati 1 0 \gilandc 
solutio 

Syrupus chlorali . phar m anglic. Hp Chlorali 1, 
Aquae dest Syrupi simpl aa 15, Miscc 

Syrupus chocoladae: Hp. Pulv chocoladae 2~, 
desoleat 10, Aquae dest s. 55 Solve et fern efac 
s, rmri simplici 80ll. "le collatur 

· · SyrupÚs cicl10rei cum rl100. pbr ;n cnstr \ ng' 
mint a S) 1 up rhei, de még tartalmaz 1 sr Re CO.-!, 1G r 
és 16 r folia cichoreit 

Syrupus cinnamomi, fahéjszörp a magy Il gykv szerinr 
12 5 gr. cort cinnam gross.-ból készül oly módon, hogy azt 
62 5 gr aqua cinnamomi spi1ituosával 3 napig digerúljúk s a 
megfiltrúlt 50 grammnyi folyadékot 78 g1 czukorral sirnppá 
főzik Adstringens izjavitó 

Syrupus citri, syrupns limonum, sy1 acetositatis citri, a 
magy. ll gykv szerint oly módon készíthető, hogi 50 g1 viz
ből és 100 gr czukorhól főzött syrupban 2 gr czitromsavat ol
dunk Hűsitő.. 

Syrupus coffeatus: Rp. F abar coí!eae tosl pnlv. 20 fial 
infusum ad coli. 80, adde Spir vini 5, Sacchari albi 150, coque 
ad syrupnm 

Syrupus communls = Syrupus inidcns. l o 
Kazay, Gy6gysz Lexicon IV. 18 

\ 
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Syrupus creosoti: Rp Kr.eosoti pm i 5 0 Glycerini 80 0 
Ssr simplicis 915 0 M D S Naponta 5- 6 kanállal 

Syrupus diacodii, si r papaveris albi capilu~1, syr meco 
nii, diacodion liquidum, mákhéjször p, szt János ]ülep; a magy 
II g' kv. szerint: Rp Capit papa ver is contus 20 Rad liquir 
decciít 10, Spir vini dilut 30 Aquae dest frigid 200 Macera 
per J1oras duas dein c~)l1~~'n:ran1 post s,edin1entation~n1 coque ad 
syrupum cum Sacclran albt 3±0. A nc.met !jYl~v i;1eg 30 gramm 
fügét is rendel a syruphoz, a íranczia keszitmeny extractum 
opii-val készül l Syr opiatus Csillapító szer, 20 grammja meg
felel k b 1 csepp opiumtiuctmának. 

Syrupus digitalis: Rp T rae digitalis gr 5 0 Syr sirnpl 95 
Syrupus domesticus = Sympus rhamni catharticae 
Syrupus Easto.ni, s)f chinini et feni ph?sphorici: oly ~n6-

don készül, hogy 50 gr syrupban 1 0 gr chinmum phosphoncu
mot, 2 0 ferrum phosphoricumot, és 0 05 gramm strycnint 
oldunk fel 

Syrupus emulslvus = Syrnpus amygdalinus 
Syrupus eryodicti californicus .. Egy a chinin izének elfedé-· 

sét czélzó készítmény, 125 giamm puritott Yerba Santát (Herba 
Eryodyction californ) és 15 gr égetett magnéziát elegendő 
mennyiségű higitott borszeszszel áztatunk s 12 óra mulva 475 
grammnyi folyadékra percoláljuk. E szüredéket ~ gr égetett 
magnéziával keverjük s 12 órán át a levegőn hagyjuk, a szürlé
ze!t folyadékban végre gyenge hőnél 800 gr czokrot oldunk föl. 

Syrupus eucalypti: Rp Extr fluid eucalypti p 1 Syrupi 
sim pi p 400 

Syrupus ferl"i albuminati, 1 5-2% vastartalomrrtal: Rp 
Feni albuminati cum natiio ciltico (15% Fe) 42 0. solve in 
Aquae destil s. 2000 Natrii caustici (1170 fs) 40 dein adde 
Syrupi simpl. 750 0 T rae :a rom. 20, 1'\yolcz napi állás után a 
leülepedett készitménvt decantaljuk Közvellenül készíthetjük 
10 r. száraz tojásfehérjéből, !ra azt 100 r. vízben oldjuk, 2i5 r. 
Na OH luuot adunk hozzá s az oldatot vízfürdőn 90° C-ra he
Yitjük; másrészről 180. liquor feni oxydatit 150 r vizzel ke
verünk 90"C-ra hevitjük s feloldunk henne 500 r czukorporl s 
20 r tinct. momaticával kevene a két oldatot elkeverjük s 8 
napig ülepedni hagyjuk 

Syrupus ferri hypophosphatis, olv módon készül, hogy a 
fcrr hypophosphoricum oldatához (l o) 7-szer annyi syrupol 
adunk. 

Syrupus ferri hypophosphatis Felows, pharm americana: 
Rp. Ferri phosplrorici solub. 0·90. Mangani hypophosphoros. 0 90 
Natrii hypophosphor 2 7 Chinini sulfurici 0 G Stry clmini 0 03, 
Syrupi simplicis 480 0 Misce. 

Syrupus ferTi jodati, vasiblacs-szörp, a magy II gykv 
szerint hivatalos, készítési módozatairól egész irodalom fejlődött 
ki, melynek conclusióját alább tárgyalom A magy lI gykv elő-
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irata ez: J gr vaspor l elkevm link 28 gr lepárnll vizzcl s fol_y
tonos kavmás meílett apránként 10 gr jódot adunk lrozzá. mi
déín hőfej!6dés közben Fe2h ~{éy_ződik A g)_ln, fölösleges v::
sat vétet, nehogy Fez le képzodjek, _mely sargas ~ag) bar i;ias 
oldatot képez, mig a Fe2 J, oldata szmtelen 'ag' zoldes Az rgy 
nvert s a fölös vasporral összerázott s~ leülepilclt oldatot bel'.'
sZürjük egy üvegben !evő sp gran11~1nyi_ ezn~korhoz ~s dest!ll~IL 
,.izzel 100 oran1n11a kieg·észllvc oldodas1g razzuk E111e keszrt-

"' d , ' , l' 1 , l 1 1 n1énJ ha nagy üvegben áll ~ ha keszitcs? a 1{a 111av_a n1a~as_a _) J 
iódtartaln1u vas\eg) ek képzodnek .. 111eg~argul s k1szolgal1.~1 az 
iI\ készitn1én'i t nen1 szabad, .\z elbornlas a S) 1 upban a kovel
kező: 2 i Fe J) ~ (h + 3 H, 0 = Fe2 ( OH)o + J,; lm felbomlott ké
szitn1én.) nap!énycil áll., köyetkez61_eg fe.i}é~d_ik. vissft:: .: l·~2 (O~ln 
+-h+Ho=(Fehh+GfüO [cdylrus 1881] A keszrlmcnit dZ 
()xygé~1 behatüsüiól oly 1~1ódon óvjuk. n;eg, hogy 111andol}~~la
jat rétcgezünk recí s a kn:án.l n1en11~ isr;get csappal bocsaJ.l.111k 
ki [\'an Lcdderr módsze1e] Sokan a nadcwkor lrehett a lhzla 
szőllőcznkot l ajánlják \lindezek mellőwndők, ha a pha;·ma
conoea ntasilását belnrtjuk, s ha a s~ t up a dugo\'al nen1 er1nt
kc~ik (tannin) Ha a ehen-liai úlalakiilús lökélctes a S) rnp ho111latlan 

Alkalmazz ük a ferrurn jodalum ja' albtai alapján főleg a 
g) crrnckg,) ógyászathan 0 05 ---0 :i(! _g1 -O;'> ad0gokban., 

Syrupus fer ri oxydati solub11!s, nemet gvh a fen c11n_ oxy
dalun1 sa_ccharat solnhilc-hc'íl készül, az előirl 111enny1seghez 
HO gi czukorpmt adunk s 2 cirai p_állit_ús nt~n ann1i sirup;is 
sin1plexct adnnk hozzá. hogy az ege sz 300 resr,l lcg) en k1. \e
rcsbarna fohadék, 1 °lo vasat tartalmaz 

Syrupus feni peptonati: Rp Pep'.oni sicci 8 0, Aquae 
dest calid 100 Liqn feni OX) chlo1ali ld 0. Az oldatot 1: 10 
múnvu Na OH-dal scmlegesiljük s a csapadékot decantúbs ul
ján ehálasz[\ a vízzel jól kimossuk, 100 gr Sjrtrpus Stmplexxel 
eldörzsöljük s 125 gr -ra hepár aljuk „ 

Syrupus hypophosphatis d_e fer L_e. fias: _HP; '1atrn . fcrrn: 
p)roplrosphorici p 1 Katrii ~tcarbonrcr Jl 0 ;i, Syrnpt stmpltcrs 
S)rnpi anrant. fornm aa p oO Sohe . . .. , . 

Syrupus hypophosphatis Fe!ows = Sj 1 fei 11 hvpophosp»al1s. 
Syruµus guaranae : 1 t extr guaranae. \J r Sprr v1nr, 90 

r S.) rupus si1nplcx l\fisce . . . 
Syrupus gummosus, phar m ger m lI Hp Muc1llago gumim 

arnh par l 1 Syrnpi simplic p 3 . „ , • _ , 
Syrupus haemidesmi plrarm anghc 1 r g) oketliol, ::i t vrz

h6l és 7 r cznkorból készül l !Iaern1desmus 
Syrupus heroini: Hp. Heroini gi 1 0 \cidi acet. cliluti !J 0 

S.) l upi simplicis 990 0 'lisce . , , 
Syrupus indicus, S}'rnpus con1n~un1s, n cznkorg)'at la~ al

kaln1úval visszan1aradó barna, stíril fol.yadék) rncI:, ne111 Jege
czedő czukrot tartalmaz kevés kony lrasó\ al 

Syrupus ipecacuanhae, hánytató szörp. a magv Il g) kv. 
18* 
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szerint: Rp Rad ipecacuanhae rud tus 2 0, Spir vini diluti 
10 0, Aqnae dest. calid. 80: diger e per horas 21, dein fillra et 
coque cum Sacchari albi gr 120 ad syrupi consisten!iam Köpl~lő 

Syrupus kermesinus, S)l phytolaccae, al-ker mes, Ábel 'ere, 
az osztr. V gykv. sze1 int ngy készül, hogy 6300 gr összezú
zott alkörmöshogyót (l baccae phytolacc) 100 gr. czukorponal 
keverve, pár napig erjedni hagyjuk mig az alcoholos erjedés 
befejeződik, a kisajtolt és megszűrt folyadékot felfőzés, leülepi
tés után 350 grammonként 560 gr czukorral syruppá főzzük 
L. Baccae phytolaccae Szép s)rupu~ kerme~inust _nyerünk a 
következő módon: 10 gr durvan pontot! cocc10nellat ludeg he
l} en 350 gr. vizzel és 2 gr [(, CQ,. mai állani hagyunk gyakori 
felrázás mellett 2 óra hosszat A leülepitett s megfiltrált oldatot 
1000 gr.. cznkorral felfőzzük s a főzés befejeztével 0 .60 gr. aln
men crudumot adunk hozzá A készitésnél ügyelni kell arra, 
ne álljon a menstruum sokáig s meleg helyen, mert akkor 
megsürüsödik s nem megy át a filtrumon. 

Syrupus kolae com11ositus: Rp. Chinini ferrocitrici 2 5, 
Strvchnini nitrici 0 075, Extr kolae fluidi, Natrii glycerinophos
phorici aa 25 0, solve leni calorn Syr aurantior corf. 200 0 
Misce. DS Fnnctionalis idegbajok ellen evés után 1 kávés 
kanállal. 

Syrupus lactis amygdalatus: 30 gr. mandulaszörpöt, 25 gr. 
tehéntejet és 45 gr cznkrot vizfürdőn szörpsűrüre főzünk Jó 
gyermek tápszer 

Syrupus lactucarii cum opio phann gallic: Rp Syrnpi simpl 
200. Lactucar ii spir soluti, Ex tr. opii, Acidi citrici aa 0 05 gr 
Aqnae aur flor gr 4 . . 

Syrupus liquiritiae, pharm hung Il Hp. Rad. hqmr de
cortic. 20, Spir vini dilut 20 Aquae dest frigid. 200. Macera 
per horas duas; collaimam coque cum Sacchari gr 3il1 ad 
syrupum Izjavitó 

Syrupus malti comp„ a chinin keserü izének elfödésére 
szolgáló készítmény, Szabady Viktor m„ kovácsházi gyógysze
rész hozza forgalomba 

Syrupus mannatus, syr sennae cum manna, pharm hung. 
I! Rp Fal sennae conscissae 30, Frnct. anisi stell contus. Natrii 
caibon dilaps aa 3 .. Spir vini dilnti 30. Aquae dest calidae 
300 Digere per horas duas, dein colla et ad sedimentationem 
loco frigido sepone. Fluidum decantatum coque clarificando 
cum Sacchari albi 400 Mannae calabr electae 90. Mint has
hajtó izjavitót fűleg a gyermek gyógiászatban ricinnssal rendelik 

Syrupus manganl oxydati saccharati, 2% mangantartalom
mal, 10 r., kal h) permanganicnmot feloldnnk 500 r vizben s 
GO L czukorporl s 100 r syr simplexet adunk hozzá s az ol
datot pár óráig állani hagyjuk A barna kocsonyaszerű csapa
dék kiválását főzés által mozditjuk elő. A kimosott csapadék-

1 
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hói 80 részt elkeverünk 87 r czukorporral s 3-4 r liquor 
Na OB-dal s vízzel 174 r szimppá főzzük. 

Syrupus menthae, pharm germ III 2 r. horsmentha leve
let 1 r alcohollal és 10 r vizzel 20 '-nál 2 óráig állani hag) unk 
Az átszűrt folyadékból 7 részt 13 rész czukorral syrnppá főz-
zük Zöldesbarna, kellemes izii folyadék . 

Syrupus mororum, szederszörp, a magy lI gykv. szermt 
oly módon készül, hogy 3000 gr. friss fekete savanyn szedret 
péppé znzva 180 gr cznkonal elkeverünk s lapos edényben 
szobahőnél 4-5 napig erjedni hagyjuk A szitán áttört s ki
sajtolással nyert nedvet ülepités és gyapjun átszürés után 100 
éammonként 160 gramm cznkorral SJ mppá főzzük 

Syrupus opiatus, a franczia gykv.. SJ r diacodion-ja: Rp 
Extr. opii 0 5 Aquae dest s. 45, Syrnpi simplicis 995 Misce. 

Syrupus Pagliano: 65 53% viz. 1138% alcohol, 1679 '/0 ' 

extr liquiri!iae, 2·()3°/0 extr sennae, 0 37% resina scamoniae, 
0 30 r 'fo resina jalapae A valódi llorenci pagliano-syrup kö
vetkezőleg készül: Rp .. Baccarum spinae cervin contus 500. 
Stibii oxydati fusci 100, Scammonii 60, Resinae jalapae 15, 
Nehánv napia meleg helven tartandó, mig az erjedés befeje
ződik;' a megszűrt s 200' grammig bepárolt folyadékhoz adnnk 
200 gr cassia fistula főzetet 50 gr rad, rheit és 50. gr. pnlpa 
tamarindommot, végre az egészet 500 gr vizzel felfőzzük s 
decantáljuk A Pagliano syrup a magyarországi gyógylárakból 
az 1885. évi 39,019 sz. belügym. rendelettel kitilfalott 

Syrupus papaveris albi = Synrpus diacodii 
Syrupus papavaris rhoeadis, syrupns r hoeadis, a német 

lI gyln szerint o!y módon készül, '.'?gy ;2 _r friss pi]~~csszir
mot 20 r forró v1zzel leöntve egy euen at allam hagyjak s a 
szüredéket 36 r czukorral syruppá főzik Pirns szinü, bódi!ó 
hatásu készitmény 

Syrupus phytolaccae = S) rupus ker mesinns 
Syrupus picís : Rp Aquae picis 100 Sacchari albi lGO 

Coque ad syrupum . 
Syrupus quilajae: 150 gramm apróra összevagdalt qmlla

ját leöntünk 1500 gramm vizzel, a tömeget 24 óráig áztatjuk, 
majd ez idő elteltével fél óra hosszáig főzzük, ntóbb ismét 
áztatjuk 21 óra hosszáig, ezután a folyadékot kisajtoljuk, meg
szűrjük s a szüredéket 1980 gramm szörppel eleg.iitve vizfür
dőn 5000 gramm összsnlyra pár ologtatjnk be; vagy: az előbbi 
módon nyert 1500 grammnyi szüredékel vizzel 1860 grammra 
egészitjük ki s a folyadékot 31.!0 gramm cznkorporral szörppé 
főzzük 

Syrupus raphani: np. Cort cinnam 5 0, Cort anrant fl 
30 0 Hb. cochlear. recent - veronic rec - nasturcii off rec, 
aa 500; contusis et ad pnllem redactis admisce Yini Marsala 
1500 0 Macera per dies 2 el colla!urac filtrata p 1500 solve 
Sacchari albi p 2400 Görvélykóros gyermekeknek adják italul 
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Syrupus r!Jamni cathadíc S) r domesticns: syr. s pina e 
cerv a brit gy kv. szerint: Ilp sneci rhan1ni cathartic fern1en
tatione parat part•es 97, adde Rad zingibcris, fmct pimentae 
aa p 1 Spir vini p 8. Slent per diem, dein collatmam coqne 
cum Sacchari albi p. 97 ad S) r npnm, cnins pondns specific 
fial 132 . .1.Iint házi szert has!rnjtó gpnánt J -5 gr -járni iszszák 

Syrupus rhei chinensis, rlrcharbaia száfli, szaft, a magy 
II g) ln. szerint: Rp Rad rhei clrin. conscissi a pulv. ablnti gr 
:m :\atrii carb dilaps g1. l Spir. vini cliluti 20, Aquae dest 
frigid. 200; macera per horas 2±, collatmam gr 200 coqne 
cum Sacchari alhi gr 3íü Clarificandum A Xa2 GO, arra való, 
hogi a rheum hatóam agát kivonja Mivel a főzés habképző
déssel jár, 1rngi főzfíedénv használandó. Hashajtó 

Syrupus rhoeados = Syr papaveris rhoeadis 
Syrupus ribium seu rihesior nm, ribizkeszörp, a magy. I 

gykv: szerint: 2000 gr. zúzutl érett ribizlit 120 gr czukorpor
ral széles lclületü edén) ben gyakori felkavar ás mellett 4- 5 
napig e1jedni hagyunk. az erjedés befejeztét onnan istnerjük fel, 
hogy egy kivcit pí·óbu borszeszszel keverve zavarodást nen1 
111utat, tehüt t:>o111lallan peclinan) ag nincs n1á1 benne; a szitán 
álszűrés és kisajtolás által n~ ert succust felf6zzük s hideg he
l_yen hagJ juk, hog} a pcclit:i anyagok leülepcdjenck; a szúrlé
zett folyadék minden 120 gramrnjál 200 gr czukorral egyszeri 
felforralás állal szö1ppé főzzük Kellemes izjavitó mint a syr 
ruhi idaei 

Syrupus rubl id<iei, 1rnílnaszörp, a magy II. gykv szerint 
hivatalos, ép11gy készül, 1ninl a syrupus ribiun1 I\ellen1es iz
javitó ~livel a s.\! ruhi idaeit nem lehet mindenütt házilag 
késziteni. hancn1 111eg kell azt venni készen 1 előfordulhat, hogy 
hamis málnaszörpöt hozqak forgalomba A szörp rövid vizsgá
lata a következő: 

A szörp 10--20 cm '1-él Lí0/ 0-os kalilnggal, ammoniával 
és 10'/0 -os nalriumcarbonalolclatlal kezeljük és összeiázzuk: 
ha a szin nen1 lünik cl, vag_y baruáspirossá, ibolyává, ibolya
vörössé lesz, a szü1 p ncn1 lehet tiszta. I\.~itrány:festékeken kivül) 
pcrsio, cochenille. fernamhuk, campeche, alkanna szinanyag 
lehet benne; ha e háron1 rcagensnél az en1litclt szin 111eg is 
marad: pin lolacca, ha csak Na2 COs okoz állandó megvörösö-· 
désl: cékla van jelen; e kél szinaayag kálilugtól és 10"/,,-os 
an1111oniától n1egsárgul, s e szin kölönösen jól észlelhelő, ha a 
KOH oldatot cseppenként crngeljük a szörpbc, e cseppek nyo
n1án v,il~lgosau bllszanak a sárga szalagok 

I'ovábbá használható szer a 10"/0-os hígan) chloridoldat,. 
A persio és alkanna kivételével i11inden szinanyag eltűnik, ha 
a higilolt szörp 10 crn'-ét az oldat 1-2 cm'-évcl hevitjük, a 
cochenille és az anilinfcstékek ellenben megmaradnak s igy ha 
az oldal nem dllozik. az utóbbiak jelenlétére lehel következ
tetnünk 
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fovábbá a következő igen jellegző próbát alkalmazhatjnk 
A higitott szörp 10-20 cm'-éhez tágas kémcsövekben néhány 
cm' alnmininmacetát oldatot (f s 1 ·045) adnnk. A tiszta szörp
nél összerázás után szürke csapadék mntatkozik; persio, alkör
mös, czékla, coccionellanál, pompás ibolyától egész rubinvörös 
szinezet, mályvánál szép kékeszöld szin áll elő. Az anilinfes
lékek szintén megfelelő szineződést okoznak. 

Syrupus sarsaparlllae comp Roob Lafiectem 
Syrupus scillae, tengeri hag;ma sirnp: Rp Aceti _ scillae 

gr. 100. Sacchari albi gr 180 coqne ad sympnm L Sc1lla 
Syrupus senegae, pharm hnng lI Rp. Ra~ senegae con

tns 10. Spir dilnt 10 Aquae dest calid. 100 Drgere per I.1ora~ 
2!. Collaturam post sedimen!alronem coque cnm Sacchan albr 
170 ad svrnpnm Expectorans 

SyrÜpus sennae, pharm aglic. 8 r sennalevélből 1 r bor
szeszszel 50 r. vizzel s 12 r cznkmral készül oly módon, hogy 
az egész készitmény 16 r. legyen ; kihűlés ntán 2 csepp olenm 
coriandrit adnak hozzá Hashajtó 

Syrupus sennae cum manna = S,yrnpus mannatns 
Syrupus simplex, syrnpns sacchari, egvszerü szö_rp, a r~iagy 

1 és II gi kv szerint 2!0 gr czukornak 400 gr leparolt vrzben 
való vizfürdőn eszközöl! oldása által állillatik elő, mindazonál
tal a felfőzést s fianellon való átszűrést soha sem szabad mel
lőzni, 111erl az anélkül is hig s.)rup az el nen1 pnsztitott e1-
jeszlő bacteriumok behatására könnyen megromlik s 'c;zafa!os 
lesz Eme előirás helyett czélszerübb a következő tömenyebh, 
tartós sjmpból a vényekr e irt menni iséghez arán) itva keve
sebbe! lemerni : Hp Sacchari albi g1- 3000, Aquae dest gr 
2:500. Coque ad remanent 5000 Per dlanell<-nm colla el serva 
A phar macopoea intézkedése azon alapszik, hogy a hosszas 
forralás alkalmával a cznkor egyrésze invertté alaknl át, '.11ig a 
hideg nton készült szörp invertczulrnr tartalma maxrmnm 
O 10"/ A öyóo\könJ vnek megfelelő arányban nam romlandó 0 

b "" ' l l 1 t l' szörpöt ugy lehelne készileni, hogy raffma< e ie yet me 1s-
cznkrot alkalmazunk s azt 80°-nál megszáritva sterilisált vizhen 
enyhe hőnél oldjnk 

Syrupus sulfosoti, l. Snlfosot 
Syrupus tolutanus = Syrupns balsami !olntani _ 
Syrupus violarum pharmac austr. V. Rp FJornm \1olar 

r ecent 420, Aqnae de;t. fervid 810, stent per horas 12, dein 
colatnram coqne cum Sacchari albi 1500 ad syrnpnm Kelle
mes iz és szagjavitó 



Sz 
Szabályos kémszerek, !. Norma! oldatok 
Szabályos sók, l. Só 
Szádokfa = Tilia 
Szag, szaglás, odor, légnemü anyagoknak chemiai hatása 

az orr nyákhártyáinak szagló pálczikáira; a szag csak akkor ke
letkezik, ha a ·szaganyag gőze folyton áramlik az orrba p o 
ha nem szívjuk fel a léget, a szag nem érezhető, mi arra en
ged következtetni, hogy az illető szaglósejtek gyorsan elnyelik 
a szaganyagokat, azét t gyors légárammal ujabb és ujabb anyag 
odavitele szükséges Yalamely szagos légkörbe sokáig tartóz
kodva nem veszszük észre a szagol, míg eg} más egyén, aki 
azonnal belép abba, azonnal megérzi Igy p o. citromolaj sza
gát 3, a jódot '1, a copalbalzsamot 5, a camphorl 7, a terpen
tint 5 perez mulva már nem lehet megérezni Hogy mennyire 
érzékeny a szaglóérzék a többi érzékek fölött. mutatja az, hogy 
a mercaptanból 1

/ 4 60, UOO, OOO milligramm szagát megérez
hetni a levegőben, a pézsmából '/, OOO, OOO, rózsaolajból 1/ 20 , 

OOO milligrammot; 1 liter levegőben megérezhető 0.005 gr 
camphor, 0 001 gr. aether, 0 0005 gr. vanillin; ily kis mennyi
ségek izét, snlyát nem birjuk meghalá1 ozni csak számítás utján 

Szagtalanitó szerek, l Desodoranlia 
Szájvizek, l. Odol, Anatherin sth 
Szálacsok, l !3ougie 
Szállasztás = Fellengités l o 
Szalmiák szesz, - só, - czukor ammonia, ammon 

chlmatum, tabnlae liqnir. salitae 
Szamárköhögés, !. Tussis convulsiva 
Szappan, l Sapo; szappangyökér, l Saponaria; szappan

szesz, l Spir. saponatus. 
Szárcsagyökér, l. Sarsaparilla. 
Szárító szerek, exsiccantia, ama szerek, melyek a gynla

dásos folyamatokból eredő izzadmányok felszívására szolgál
nak; ezek rendszerint nedvszívó anyagok: vatta, ly copodium, 
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amylum, talcnm, alumen plnmosnm, ujabban az adstringentiá
kat is idcsorozzák, melvek a szövetek összehuzása által a ki·· 
szivárgást redncálják · 

Szaru anyag, l Keratin. 
Szeder, rnbus, a rosaceák családjába tartozó tüskés cserje, 

melynek számos fa1a hazánkban igen közönséges, kerítések, ár
kok mellett. Gykvünk szedernek a morns nigra L -t nevezi, pe
dig az inkább fai epernek nevezhető 

Szédülés, vertigo, a kis agy és n3nlt agy kóros mííködé· 
sének tünete, mely az egyensnlyt fenntartó szervek mííködésé
nck bizonytalanságában nyilvánnl 

Szegfilbors, l Pimenta. 
Szegfüszeg, l Carioph31lus. 
Székrekedés, l Constipatio 
Székfű, a kutyatejfélék családjába tartozó. iiazánkban is 

ten.J észő nehány növé11y 11eve : n1er cur ialis annua, n1crcu1 ialis 
perennis„ ajuga stb 

Szélhajtó szerek, 1 Carminativa remcdia 
Szélhűdés, gntaütés, a szélhez, mint a haGgzásból ítélni 

lehetne, semmi köze, hanem az agynak valamelsik széle híídé
ses állapotba jut s innen lett neve agy- szív-szélhűdés l Apo
plexia. 

Szélvlz, l Aqua carminativa, Aqna foeniculi 
Szem, oculus, a fémtünemények észrevételére szolgáló 

szerv, meiy golyóalalm s a szemgödörben, védett helyen fekszik az 
arra szolgáló izmok által mozgatható; a szem rendesen göm
böl; ü, de -,annak hosszukás és lapitott szemek is; az előbbiek 
rendesen rövidlátók, mivel a szemlencse az ideghártyától 
hívolahb Yatl s a kép az ideghártya elfítt képződik, az utóbbiak 
meszszelátók ellenkező okok miall A szem szerkezete rövi
den a következő: külső bmokját egy erős átlátszatlan fehér 
húrt) a (sclerotin) képezi, mely elől a kissé kiálló, átlátszó, 
érzékeny szaruhártyába megy át (cornea); ez alatt terül el a 
fekete érluírtya (chorioidea)., melynek folytatását képezi elől a 
szivárványhártp (iris), ez körlapalaku, kék, fekete, vagy 
szürke szinü, közepén kerek nyílással (pupilla) bir, mely nyílás 
a fény nagysága szerint kitágul vagy összehuzódik (m) driosis, 
rnyosis) 

Az érhártya alatt k b. a szemgolyó közepéig, a hátulsó 
falat egészen beborítja az ideghártya, mely a hátul behatoló 
lütóideg szálainak egymást keresztező rostjaiból áll (retina) A 
szivárván;hártya mögött van a dornboru szemlencse, mely a 
bejutott fénynek az ideghártyára való vetődését eszközli A 
szemlencse a szemgolyót két kamrára osztja, a hátulsó a na-, 
gyobb s kocsonyaszerű átlátszó folyadékkal (üvegtest) van tele 
az elülső kamrát egy ritka, sós, átlátszó folyadék tölti meg, 
melyet csarnokviznek (humor aquaeus) neve?.nek A szem eme 
számos alkotót észeinek elváltozásai s kóros folyamatai a szem-
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betegségek egész légióját képezik, melyek legfóntosabbjai az 
illető föszók alatt tárgyaltatnak 

Személyjogu gyógyszertár, 1 Gyógyszertár. 
Szemölcs, verruca, a fehám körülír l lnltengése, mely a bő

rön, főleg a kezen fellépő, lencsényi kemény kinövésekben 
n1ilvánnl, melyhez még az alatta levő szövet megdnzzadása já
rul A néphit azt tartja, hogy a szemölcs ragadós s ezt a tudo
mányos vizsgálódások is támogatják. A szemölcs elpusztítását 
lefaragással s a lefaragott hely óvatos kietetésé\el történjék; 
erre használható a HNO,, trichloreczelsav, salicylsav collodi
diummal stb 

Szemtükör, ophtalmoscop, Hclmholz által 1851-ben felta
lált. kicsiny, homorn vagy sikidomu tükör, melylycl valamely 
fényforrás világát vetilik a szembe s a megvilágított szem bel
sejét a tükör közepén levő nyíláson át vizsgálják Rendesen 
20-szorosan nagiitó homoru tükröket használnak 

Szemüveg, oculare, a szem fénytörési rendellenességeinek, 
melyek a szemlencse elváltozásai, a szarnhárt) a rossz alkata 
által okoztatnak, kiegyenlítésére szolgáló fényszóró vagy gyüj
tőlencsék !,' o ha a lencse az ideghárt) ától távol van, vagy 
ha az igen domborn, a kép nem esik az ideghártyára s rövid
látás: myopia lép fel, az ily szem elébe homorn lencse teendő, 
mely a fénysngarakat szétszór ja; ha a szemlencse igen lapos, 
vagy közel áll az ideghártyához, a kép az ideghártya mögé 
esne, az ily szem elé gyüjtő lencsét kell ten11i, mely a sngara
kat összébbgyüjli, hogy az ideghártyára essenek azok A szem
üvegek köször ülete igen különböző a szem elváltozásai szerint 

A szemüvegeket a chinaiak már régen isn1er ték s nen1 
az orra hanem a homlokra támasztották Auctorok rendesen 
Plininsra hivatkoznak, l,i Neró császárról említi, hogy a gladia
torok viadalait smaragdon át nézte; mások s.zent Jeromost, is-· 
mét mások Salvino d'Armato dell Armatit tartják (1285) a 
szemüveg feltalálójának, de az arabok már előbb ismerték a 
gyújtó lencséket. 1 Microscop 

Szemviz = Aqnae ophtalmica. 
Szén és vegyületei, l Carbo, car honenrn 
Szénaláz = Cathanus aestivns 
Szénhydrátok, ama vegyületek, melyek szénnek vegyületei 

oxygénnel és hydrogénncl, mely ntóbbiak oly arányban varrnak 
jelen, mint a vízben: Cx H2ll On; ide tartoznak a glycosok, nád
czukor, maltoz, tejcznkor, polysaccharidek: cellnlos, dextrin, 
keményítő, inulin glycogen stb l o. Mint tápszerek a test hő
mérsékének emelésére nélkülözhetetlenek. l Saccharnm 

Szénhydrogének, szénkönegek, szénből és hydrogénből álló 
vegyület csoportozat, melyek száma igen nagy s alapját képe
zik a többi szénvegyületeknek, mivel a bennök levő H atomok 
különböző gyökök által helyettesithetők; aszerint, ahány helyet
tesíthető H atomot tartalmaz, annyi vegyértékű a szénhydrngén; 

1 

1 

-1 
1 
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j 
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p. o. ide tartoznak a telített Slénh) drogenek közül a methán 
sorozat tagjai, u m : CH, = methán, C2 H, = aethán, e, Hs = 
propán, e, Hio = Jmtán stb 1. v é. gyökök: CI!s = methy l, 
C2H, ~ aethyl, C,H, = propyl, c,a, = lrnt1l stb ; 2 v. é 
gyökök \agy olefinek: CH2 ~ meth)len, C2 H. = aethylen, 
e, Ho = prop) len, e, Hs = bntylen stb.; 3. v é. gyökök vagy 
gl_)cerylek CH = methenyl, Cdla = aethenyl stb Eme gyö
kökből származnak az u n szerves savak, alcoholok, actherek, 
aldehydek, ketonok, aminek, benzolszármazékok stb l o és 
Ca1boniun1 

Szennyfö = Spilanthes. 
Szent Antal fa = Lign guaiaci 
Szent fa = Lign. gnaiaci 
Szent Germán thea, L Species st Germain 
Szent János hülep, jülep = Sy rupus diacodii és S.J rnpus 

simplex egyenlő menn1iségü keveréke Gyermekeknek mint al
tatót adják 

Szent János kenyér = Ceratonia siliqna 
Szépitő szerek = Comsetica 1 emedia 
Szeplő, ephelides. az arczon és főleg a kézfejen fellépő 

gombostűfejnyi \örösbarnás foitocskák, melyek a bőrfesteny 
lulhalmozóclásánál nem egy ebek s fcileg fehér bőrüeknél, szőkéknél 
hamar kilátszanak Mivel a ruhával fedett testrészeken nem fordul
nak elő, ug) látszik, hogy a napsngarak behatására képződnek főleg 
tavaszszal és ni áron Gyóg) kezelése abban áll, hogy a felhámot 
criís higanykcnőcscsel (snblimat) lehárnlasztjuk, midőn a hámló 
bőn cl a szeplő is lehámlik L Cosmetica .. 

Szerecsendió = 0 Nux moschata, macis. 
Szerecsilrn, igy ne\ezik Dél-Mag)arországon a higanychlo

ridot, mel)et cosrncticum gianánt (és mérgezésre is) nagyban 
használtak; gyógylárakban szcrecsika hel.iett rendesen cerussa 
por l adnak 

Szerelmi italok, az ókorban és középkorban nagy szerepet 
játszott készítmények, rnel) ekkel muló nemi izgatottságot okozva, 
ejtették meg egymást a szerelmesek Eme italokat már a régi 
görögök ismerték filtron, a rómaiak aqua amatrices néven a 
frigiai és thessaliai javasasszonyoktól drágapénzen vették, az 
ilyenekkel kereskedő nőket medícálmak, sagáknak nevezték 
11) en ital volt p o. a hyppomanes és a helicacabum, mellek 
baccae akecengiból és solanum nig1 umból készültek s can
tharist is tartalmaztak L. Aphrodisiaca, Confertatio, Cachounde. 

Szerves chemia = Organicus chemia 
Szerves vegyületek 00 Organicus vegyületek 
Szigoráll = Veronica ofI. 
Szik, sziklevél = Cotyledon. L o 
Szikfűvirág = Flor. chamomilac vnlgaris 
Sziklatej = Lac lnnae, fra benzoes 
Sziksó, szóda = Natr carbonicnm 
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Szilfa = Ulmus campestris 
Szilva - Prunns domcsticns .. 
Szilva iz = Pulpa prunorum 
Szín, color = a fénysugarak közti azon különbség, mely 

azok töréken0 ségüktől és hullámhosszuktól, rezgési számuktól 
függ s látói~egüuk által eme rezgések mint ingerek felfogva, 
tudatnnkra JUlnak A szm tehát azon különbségeknek subjectiv 
megfigyelése, Grzési felfogása, melyek a fénvsugarak rezgései 
között fennállanak L. Fény · 

Szinités = Reductio 
Szinkép = Spectrum 
Szinkép elemzés = Spectralanalysis 
Szinpadi festékek: Fehér Rp .. Calcii carbon praecip. Zinci 

oxyda~ Bism~thi snbnitr. ~luminis plumosi aa 8 0, Olei amygd. 
dr:lc :i 0, .Olei r;ient~ae pip Camphor~e aa ,o 20 Fiat pasta 
Ro~smzllm pastat ,keszithetünk, ha fenil massahoz . O 04 gramm 
eosmt adunk, keves alcoholban feloldva Sötétvörös massához 
eosin helyett 0 5 gr. carmint veszünk Testszinü: Hp Cinnabaris 
fact. alcoholisat. 3 0 Trae croci 2 0 Rad. ireos. pulv. 5 0, Calc 
carb praec ~inci oxydati aa 20 0, Olei menthae, Camphorae 
aa 0 3, ül amygdal. 60. Fiat. pasta Fel<ete: Hp. F nligin splen
dent 2 0, ül amygd dulc 2 0, Olei cacao 10 0 fiant baci Ili 

Szinvakság = Achromatopsia 
Szív _(cor), a véredényrend<Zer központja, mely mint va

lamely szival!yu, a vért a tüdőkön keresztül szivja, midőn az 
oxydálódik s azután a test különböző részeibe nyomatik Az 
emberi sziv szabálytal~n kupalaku izmos test, mely az n. n 
szivburn,kkal (pe11cord111m) van bezárva A sziv egy függőleges 
s egy rezsul válaszlófallal 4 üregre van osztva: a két alsó részt 
kamarának v _gyomrocsoknak (ventriculi), a felső két részt pit
varoknak (atns) ncveziI<;· mely utóbbiak hártvásak s a kamrák 
függelékeinek tekinthetők. A baloldali kamrából ered az egész 
testet friss vérrel ellátó ütőér (aorta), a jobboldaliba torkollik a 
tüdőütéi (arteria), mely az artcriosus vért a lüdőhálózaton át
szivja A kivezető nyílásokat billentyűk zárják el A vér állandó 
és folytonos áramlását a sziv egy activ és egy passiv jelle<Jü 
módon eszközli, mely a szívizomzat ütemszerü összehnzódástl
b~n s elernyedé;;ében, áll (svstole, diastole), mely mozgásokat a 
ver be- vagy !uaramlasakor lecsapódó billentyűk hallhatóvá is 
tesznek (szívdobogás) A billentyűk visszacsapódását megaka
dályozzák a belső felületben levő 11 n szivhúnk, melvek 
minden szivösszehnzódásnál megrezzennek (mnsculi papillai~es) 

Szivárgás, l Dialysis. 
Sziverősitők = Cardiaca 
Szivgörcs = Asthma, Angina. 
Szivmérgek, ama vegyületek, melyek a szivizomzalra di

rccte vagy a szivmozgást szabályozó idegekre halnak s hatásuk 

1 
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a szivverés gyorsulá~~ban vagy Iassuságába11 nyilvánul Ilyen 
szerek: mely<;k a szivizomzat hüdését okozzák: kalium, higany, 
zmc, o!om, rez,. arze_n .. phosphor,_ kéksav, emetin, coffein, apo
~n011;~m, acomtm, di~italm; a. S71Vmozgást szabál) ozó idegeket 
izga!Jak: muscarm, mcotm, pilocarpin, physostigmin, verntrin, 
elerm esztik a chloralhvdrat alcohol 

Szivszélhüdés, apoplexi~ cmdis, a sziv működésének hir
teleni megszűnése folytán beálló halál L Apoplexia 

Szöllőczukor, 1. Dextrose · 
Szöllösav, paraborkősav: (CH OH)2 (CO. OH)2, a borkő

savval izomer, a cremor !arlaii anyalugjából állilják elő CaCO,
mal való telítés s kénsavval 'aló elbol1tás által · 

Szömörcze = Rhns !oxicodendi on 
Szőr, pilum, l Haj 
Szörvesztő szerek, l Depilalor;a 
Szűklégzés, l Dyspnoe 
S~ülés, a megtermékenyitett s magzattá fejlődöll petének 

ellávoh)ás'.' az anyából tisztán erőművi folyamat folytán, t i. nz 
anyameh izmos falamak erős összehúzódása kilaszitja magából 
az ébrényt Először a méhszáj tágul ki, mely kisebb-nag1 obb 
föjásokban (vajudás! nyilvánul s egy vizzel telt burokban a 
magzat kmyom~l rn1ta a kis medcnczébe, a burok megieped 
s a magzatviz kifolyik. A medenczéhe került fej hevesebb és 
hevesebb fájdalmak közben megnyitja a FZeméremrést, de az 
összehúzódás szünetében ismét eltünik, végre rohamosan fel
lépő szorító fájdalmak közben a fej megszületik, ezután kis 
idő mnl;a a vá!l és az egész gyerek s ulánna ömlik az egész 
rnagzalviz Nehany perez mulva a köldökzsinort két helyen 
megkötik, elvágják s hurokra kötik Végre kinyomódik a hü
velybe a lepény és a burok s onnan súlyánál fogva leesik Az 
első szülés rendesen 12-18 óráig, a másodszmi s többszöri 
szülés 6 óráig tart ha complicaliók vagy szülőutbeli rendelle
nességek nincsenek je:en 

Szűrés, l Collalio 
Szőrlézés, l Fillralio. 
Szürlepapir, l Fillrnmpapir 
Szűrő, vizszűrő, 1. Heseivoar 
Szűzhártya. l Clausti um virginitatis, 
Szűzleánytej, 1 Lac virginum 



T 
Ta = a tantal cherniai jele 
Tabacum = dohán1, az indián tabac.o pipa szóból; 

innen tubák · 
Tabaxir = Bambuszkámfm, !. o. 
Tabes == sorvadás; labes dorsalis = getinczvelő sorvadás„ 

sulvos idegbetegség melynek alapját a gerinczvelő hátsó köte
lének sm 1'adása képezi \'enussal való llrlságos visszaélést fols
tató egyéneken leggyakrabban lép fel 

Tabletták, a lésztaállomúnyu gyógyszermassákbol (1. Pasta) 
kivágott, apró, különböző alalm sze!etkék. Kedvelt gyögyszer
alakja a specialis g)ógyszereknek L Pastilli, Pastae 

Tabulae inedicatae. a tablettáklrnl azonos. valamivel na
gyobb darabokat képezfí gyögyszeialak egyértelmű a pastával 
(1 o.) Hendesen rhombus alakokra fölmetélve használtatnak, s 
a tabula szó tulajdonképeh az ily, fölvágott pasztákra vonatko
zik, megkülönböztetésül az egidarabban hasznúlt s forgalomban 
levő pasláktól 

Tabulas altheas, 1 Pasta allheae 
Tabulae catharrales = Saccharnm toslum 
Tabulae lactis Blachfort: 1000 rész lejből 200 r czukor

ból, :l r. NaHCOs-ból és 2 r. boraxböl készül oly módon, hogy 
e keveiéket vizfüidfín péppé ffízik be s még melegen 50 iész 
czukorral keverik, majd 3 mm vastag !epénynyé nyujlják s 
fölmetélik. 

Tabulae liquiritiae tlavae, pasta liquiritiae Hava: Bp. Sneci 
liquiritiae 50, Aquae 200, solve, dein admisce Sacchari albi 
1500, Pulv. gummi arab. 50 eleosachar vaniliae 15. Coque ad 
pastarn. Márványlapra kiöntve a vékony lepénynyé folyt massát 
félig kihüléskor éles késsel fölmetéljük 

Tabulae liquiritiae nigrae cum ammonio chlorato, salmiak
czukor, sósfekete czukor, catharcetli: Hp Sneci liqnir. depur 
500, Sacchari albi 300, ad solntionem usque coque, dein ad-

1 
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mise.e Gummi ~~a~ici, Amjli pulv .. Pnlv _liquir.itiae aa 50 Am
mon_u chlotah 2e> m aqua solut Ad consistenham usq-ue coque
tur lll vas porcellaneo. Kiöntés után felvágandó. 

.. „ Tab_ulae malti, _malátabonbonok, alapját képezi a külön
b?zo giogyczukorkaknak, melyek csinosan csomagolva mint 
bi~tos k_öh?~és _cs_illapitók jöi:nek foigalomba .. Az alapkésLit
n;e11y kesz1!esmodjat ezek:. 2 kdogiarnm cznkorport 150 gr vizzel 
fozunk addig, 1111g egy kivett próba mealrnményszik Ekkor 
hozzákeverünk 2-100 gr sűrü malátakivo~atot s formába önt
jük vagy eue szolgáló préssel összesajtolt mandnlaalaku dara
bokká alakítjuk Hp Infusi malti hordei 25: 50, collatmam co
que cnm Sacchari albi 500 ad pastam Formentur tabulae l 
Paslilli 

Tacamahaca,_ a callophyllum inoph) llurn, K -Indiában ho
nos fanak gummi.Ja, melj et régebben szl. Tamás balzsama né
ven tapaszokha mint összetartó indiferens aniagol rendeltek 

Taenia mediocanellata, t. soliurn, galandféieg. élősdi állat 
az em_bei beleiben, gombostűfejnj i fejjel (scolex) vékony nJak
kál s izelue oszlott testtel, melyek annál érettebbek, minél 
messzebb vannak a fejtfíl; az egész állati strobilának nevezte
tik. :\lmdcn 1z külön szaporodó szen ekkel van ellátva s 53000 
petét tmtalmaz; az érett iz az ürülékkel eltávozik, elrothad s 
a_ peték a nö_vén3 ~vő állatokba jnlva bennük az álcza kifejlő
dik _s a bmsoka kort okozza (l o); a borsókás husból az állat 
ismet az emheibe kerlil s tovább élfísködik s szaporodik 

. Taenifuga. r~media, ama sze.rek, meli ek a galandfé1 gel 
megölik s k1ha1tJak Ilyenek: pnmca, grnnalum, Filix mas, fa
nacetum, eczetes allövetek 

Tafetta, tafetta, niers selyemből készült szövet 
Taffia = Hurn, Spiritus sacchari 
Takár, az ivarszervek és szen1 nvúkhárlyáinak blcnorr

hoeás megbetegedése 1 Blenonl10ea. · 
Ta~ony._ az orr nyák~1állyáinak lmrutos váladéka. mely 

nem mas, mmt a lobosodas alatt odaáramló vérnek a szöve
teken átsajtolódott savója 

„ ~akonykór. malleus lmmi_dns, az egypníásak, féíleg lovak 
fer lozo betegsege, mely a bacillns malleinek a különbözií szei -
vek nyákhártyáin okozott elváltozásokban nyilvánul l Mallein 

Tacta, fürtös tacta = Actea racemosa 
. „Talcum venetum, magnesium h) drnsilicicnm, lapi s olai is, 

~snko: (Sz 02)• (Mg O), H2 0, gy iing' fényü. sikamlós, faragható 
ie~eczhalmaz,okat kép_ez(í ásván1.- vékony lemezei hajlithatók; 
el?fo,rdul Iglon, Kapmkon, Orav1czán nemkülönben Tyrolban, 
Stmaba_n Igen finom, lágy porrá dörzsölhető szét, mely górcső 
alatt szmtelen lemezkékből állónak látszik: viz nem oldja Al
kalmazzák mint közöml.iös hintfípor l és bernnószei t 

Tályog, abscessns, fc5leg a kötőszövetben de majdnem va-
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lamen111 i szervben is előforduló gennyel telt üreg, melyet va
lamelv Íneasértett felülete11 bejutott microorganismnsok okoz
nak á szöi?etek giuladási folyamata _által, midőr'. a f~hér 1ér
sejtek nagy számmal vándorolnak lu, s gennysejtekke lesznek 
A tályogot részint a kivülről bejutott staphylcoccns pyogenes 
aureus okozza, részint a tuberculosis, tvplrus, tüdőgyuladás ba
cillusai, mehek a vérrel a különböző szenekbe jutva s ott lera-· 
kódva g) uladást s gennyes el~ajulást okoznak. A tályogok, mir'.· 
den esetben felvágandók s antrseptrcus anvagokka! mosandok kr 

Tamar-lndien Grillon: Rp Pulpae lamarind depnr 500 
Pulv. sacclrari 330. Farinae tritici 100, Pulv fol seunae 50 
Pulv jalapae 20 A massát G mm. vastag lepénvnyé nyujtjuk s 
formaval ovális darabokat szabunk belőle s candirozzuk l Pas
tilli pulp tamarindorum 

Tamarindus pulpa tamarindornm crnda, lamar indiae, a 
tamarindus indi~a L leguminosák családjába lartozó 20-30 
meter magas fúnak gyümölcse. A fa Kelet-Indiában, É.-Afriká
ban az Antillákor1 honos, levelei az akáczhoz hasonlóak, a vi
rág~k fehérek A g.1ümölcs ~ cm hosszu, paszuly.al'.1kt'. hűvely, 
sárgásharna,_..a .n1agvak. }1ely:en don1borodott, a kozeprcleg szi~ 
vacsos, pépszerü s ebből készül a pulpa lh érett gi:ümölcs?t 
a külső héjtól megtisztitják s összcgymva magvastol hozzak 
kereskedésbe Bombayn, Alexandrián át Gyógytárakban a tisz
titott féleséo házilag készittessék belőle l I:>nlpa tan1ar1ndorun1 
depurata T"artalmaz 12% szőllőc!'ukrol, 9'/0 czitroms~va~, 3°/0 

kaliun1 tartaricnmot, aln1asavat1 6°/0 pechnanyagot1 n1ezgat, vi
zet s sejtfalat Envhe hashajtó 

A tamarindust a X. században a hinduk már használták 
s arab irók tamori hindi (indiai datolya) néven emlitik Késfíbh, 
Európában daclyli acetp:Si, oxyyhaer:ica r'.éven te~_ie~t el. . 

Tamarix gubacs, a tamarrx onentalrs L noveny levelem 
képződő 5--14 mm. átmérőjü gul;,acs, l Gall~e . . , , 

Tampon = tömesz, genyezo sebek, ür e~k krtomesere 
használt antisepticus anyagokkal irnpraegnált tülf vagy gaze 

Tanacetum vulgare, giliszta varadics, a fészkesek család
jába tartozó, folyópartokon, .szántóföl,deken gyakori növén:I'., 
1--1 1 / méter maaas, levele ketszer szarnyaltan szabdalt, apro 
sárga 'sugártalanul fészkes virágzata sátort képez, kaszatja gyan
tás' Az eaész növém, főleg a virágzat egy illó-olajat tartalmaz, 
mely teq~enből s taiiacetylhydriírból áll. l Oleum tanaceti. A 
virágok forrázatát mint anthelminticumot allrnlmazzák belsőleg 
vagy csőre alakjában 

Tanghinia venenifera, tanghinis madagascariensis, az apo
cynumfélék családjába tartozó, Dél-Afrikában h?nos cserje, 
melynek olajálól kipréselt magvcíból k;~von~tot készrtenek; mely 
0 15-0 20 grammos adagban a szrvmuködest lenyomva almos
ságot okoz. Aetherrel egy tanghininnek nevezett fény lő pikke-
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lveket képező alcaloidot vonhatni ki belőle, mely lobosan 
il1gerlőleg hat Hazájában istenitélelekhez használják 

Tang-kui, kau-kn, vön-vu ;agy m~n-m?, a china!ak lew·é
gibb gyógyszere, melyet ott hoszambr~nynal„ hat~1atos ,gyogy
szernek tartanak Az ismeretlen anyanovenytol szarmazo drog
ból a Merk-féle gyár kivonatot készit, mely >Enmenol« név 
alatt ismeretes (L o.) 

Tannal aluminium tannicum és alnmininm tannico-tarta
ricum (tann~lum solubile). Sárgásfehér, lemezes, fan_yarizü ve
gyület, 9 260/, Afo <?•-~;:it tartalmaz, vizben ?ldódi_~ Alkaln:~a0zzák mint adstringenst hmtopor, torokvrz, ecsetelo alalqabau 1---2 /0-os 
erősségben 

Tannalbin, a tanninnak és albuminnak vegyülete, mely 
épugy állithat_ó elő, müü a hontin; maHas hőmérsékletre he
vitve elváltozik oly modon, hogy ,a szaJban s _gyor;imsavban 
nem oldódik fel, hanem lassan szcthasad s tanrnn valrk le be
lőle Barnás, iztelen, 50"/0 tannint tar talrnazó amorph por. nem 
akadályozza az emésztőnedvek n~űködését s nagyobb men_np
ségben is adható. Alkalmazzák 0 ?-2 0 grammos adagban rdult 
bélhurutnál, hastiplmsnál l Hontm 

Tannas . . l .. . tannicnrn 
Tannaspidin: (C20 H1s 012), a filix rnas _gyökerében leyő 

cseranyag; forró hig savak által czuk_orra s filrx-veresre bomlrk 
Tannatok = csersavassók l Acrd tanrncum 
Tannigen, diacetyltannin, acctyltannin,_);I .. ~Icyer„ á!tal elő

állitott tannin-eczetsav-eszter, melynek eloallllasa rovrden az, 
hogy tanninnak egyenlő rész, jégeczetben lev~ oldatát _hideg 
szódaoldattal kezelik, hogy kel eczetsavmarad~k marad.ion ,a 
ve15yületben s három h:ydroxyl ne. l~gl en m~gtamadva Szag ~s 
iznélküli, sárgás-fehér igen nedvszrvo, tapado por, ~rz alatt nyu
lós tömeggé olvad, szóda-, més~-, natr pho~phoncu_m oldata 
feloldja s ammoniával eczetsavv3: s, !\allnssavya bomhl~ Alkal
mazzák mint adstringens, szert krvalo ere~me~Y1,11 el, rrnvel nem 
szivódik fel, hanem a belcsatorna lugas valadekaban elbomolva 
az egész bélcsatornában lassan fejti ki adstringenshatását Adagja 
020-030 gr . . . 

Tannin, tannmum = Acrdum tanrncnm 
Tannigenin = Catechucsers~v , „ 

Tanninbismuthoxyjodid, az auolhoz hasor'.lo, veg,i.. ulet, :nely 
oly módon állitható elő, hogy 30 r brsmuthmtratot " r v;zben 
és' 3 r HNO,-ban oldjuk s 1_2 r 20°/0 os, nat: .~cetic;im oldat
tal keverjük s ekközben 19" r tannm ~s 9.J .J.~dkalm;i'. keve
rékét öntjük hozzá, midőn barna csapadek alakpban valrk le. a 
bismuthoxyjodidtannát: Co H2 (Ofü) CO OH. 0 CO OH. Oi 01.J1J 
Cfü fö. Alkalmazzák mint az anolt 

Tannínchlor;-.:, tanninnak egyenértéksulyu chloralhydráttal 
való eldörzsölésekor képződő barna, gyantás ldnézésü anyag; 

Kazay, Gyógysz. Iexicon IV. 19 
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ha a folyékony részt elkülönítjük s beszáritj11k, oly port lrn
pnnk, mely luggal kezelve 38"/, chlorotorrnot ad. Antisepticum 

Tannocasum, a tanninnak caseinnel képezett vegyülete, 
mely épúgy hat mint a tannigen vagy tannalbin.. Előállítható 
oly módon. hogy 1 kiló tiszta caseint 10 liter vízben elegendő 
Na2 COs-mal feloldunk s 700 gr tanninnak 3 liter vizben való 
oldatát adjuk hozzá 100 gr formaldehyddel keverve A ke>e
rékhez most kevés fölös mennyiségü sósayat keverünk, a csa
padékot kisajtolrn 100 ·nál megszáritjnk Epily módon készit
hetni em vből és tanninból a 

Tannocol-nak ncYezett praeparatumot, mely époly lassan 
bomló tanninveg) ület n1int a tannigen vagy a tannocasum. 

Tannoform, a gallussavnak és formaldehydnek condensa
tiós terméke, mely methylen ditanninnak tekinthető: [C14fü 00]2 
CH,. Vörösfehér könnyü por, viz nem oldja alcohol kevéssé 
230" C-nál megolvad, hig lugoldatok sárgás színnel oldják Bel
sőleg mint adstringenst és bélantisepticumot használják jó ered
ménynsel, mivel a tannoformin cs8k a lugas hatásu bélnedvek
ben hcJmlik componenseire Külsőleg mint hintőpor 1 : 5 arányu 
keverékben használják főleg bűzös vJladéku bőrbetegségeknél, 
sebeknél , 

Tannon, !anno pin: (Cfü}o N, ( C" H10 Oo)B, a ta1minnak a 
forminnal (!. o.) képezett vegyülete, mely époly halásu s tulaj, 
donságu mint a !annoform 

Tannopin = 'l annon 
Tannosal, a creosotnak csersavestere, alaktalan sötétbarna 

rendkívül vizszivó por. a kereskedésben rendesen 1: L'í arányu 
oldalban kerül. Alkalmazzák a creosot javallatai alapján 

Tapadás = Adhaesio !. o 
Tapasz = Empl;:istnrm 
Tapioca, manicho!, a puszpáng-félék családjába tartozó 

amerikai cserje, melynek tejnedvétől megszabaditolt dus kcmé
nyilő-tarlalmu megreszelt tőkéje mint tápláló liszt használtatik 

Táplálkozás, az élő szerves !esteknek ama működése. hogy 
az élet fen!ar tásához szükséges anyagokat magukba veszik, 
hogy az anyagcsere által okozott anyagvcszteséget pótolják l 
Anyagcsere, Assimilatio. Egy felnőtt ember anyagcseréjéhez 2,1 
óra alatt 130 gr. fehér nyc, 56 gr zsir és 500 gr tiszta szén hy
drat szükségeltetik, eme arány azonbat1 a végzett munkám! ará
nyosan változik A nevezett táplálékok ugy állati mint növényi 
eredetüek s mint ételek vétetnek a szervezetbe s az emésztés 
által (l o.) alakittatnak át vegyületekké 

Tapló, polyporus fomentarius l -\gar icus chirnrgonrm 
Tápnedv = Chylus. l o. 
Tápszer·vizsgálat Amennyire jelen munka rövid kerete 

megengedi, közlöm ama egyszerü s azonnal keresztülvihető 
módszereket, melyekkel a gyakrabban hamisítani szokott táp
szerek hamis vagy valódi voltáról megg) őzödhetünk., 
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,1

1.I Tej: hamisítani szokták vízzel, liszttel, keményítővel, kré
tával, hogy annak fehérebb szi~t s sűrüséget adjanak; conser -
vált tejben salicylsav, Na2 COa ;s l,eh~t __ _ 

a) A tej rendes fajsnlya fa° C-nal 1029-1 fö:i, ha a faJ
suly nagyobb, ·a tej hamisítva van A faisnlymérésre a Q~renne 
féle lactodensirneter használliató, a fokkülönbözetek szermt pe-
dig, ha az 15°-nál melegebb, 0 2 fokot számítunk, hozzá, ha pedig 
alul van, számítunk le a talált adatból fokonkent 

b) Carboneum sulfuratum a tiszta tejjel _elkeveredik, a le
fölözött vagy vizzel higitoltal nem; pai;acliaz0~et1zolsulf?sav 
tiszta tejben O 1 : 100 arányban narancssarga szmnel oldod1k, 
vizzel kevert vagy lefölözött tejben nem 

e) Kemémitővel, liszttel kevert tej kevés Na HCOs oldat
tal s fölös jódtincturával veres vagy kék szinü csapadékot ad; 
a kréta a tej bepárlásával visszamarad s savval pez_seg, A bo
rax lángreactióval is kimutatható, vagy oly módon is, hogy a 
vizsgálandó tejet égvén) es kémhatásig mésztejjel. higítva elé
getjük s a hamut igen k~vés híg sós.avval, n_edves1~jük me.~ „s 
curcumatinctnrával keverjük: borax .ielenleteben cmobervor as 
színeződés áll be A salicylos tej 100 cm3 -é~ pár csepp hig ké~
savval meaalvasztjuk s a savót felére beparolva aetherrel ln
rázzuk; az" aether elpárolgása után visszamaradó anyag vaschlo
ridoldattól \iolaszinü lesz. 

Vaj: Fertéízni szokták faggyuzsirrnl, vízzel, sóval, burgo
nyalisztiel, gypszszel, baryumsulfáttal, krétával. A v~j 88 5 u~
datlan zsirsavat ad, más zsírok 95-öt, a hamis vai eme ket 
mennyiség valamely közepesét , _ . , 

b) A Reichert-Meissl-féle modszer, mely szermt az illo 
savakat egy lemért vajmennyiség~ől ~ieg_halározzuk Az, elJ~rás 
a következő: 5 gr. vajat porczellancseszeben 2 gr. m~ro kahv~I 
és 50 cm'. 70° borszeszeszszel vizfür dőn addig pálhtunk, nug 
az egész vaj felolvadt, illetőleg szappanná alakult: . A siappar;
oldatot 40 cm" higitott kénsavval (1 : 10) savanyitJuk meg es 
110"-uál lepárolunk E:bből 100 cm' -t 1

/ 11, szabályos nátron
luaaal titrálunk Tiszta vajnál a felhasznált nátronlug 26-28 
c1,;;:r. Ha ennél kevesebb vagy több köbcentiméter nátroulug 
használtatik fel, ugy a vaj gyanus , . . 

2 \'izmennviségtartalmát meghatarozzuk, ha a va.ibol egy 
lemé1 t mennyisége! 105-,-110°-nál szárítunk addig, míg több
szöri lemérés.nél is állandó sulylyal bir Jó vaj 15°/0 vizet tar
talmaz 

3 Só a vaj szenéből a klórmennyiség térfogati vagy le
mérés által való meghatározása utján mutatható ki 

4. Savtartalom (avasodás) meghatározására 5 gramm vajat 
90°/ -os borszeszben, mely borszesznek savtartalmát ösme1jük, 
feloldunk és 1/ 10 szabályos alcalicus káli vagy nátronluggal ti-
tráljuk phenolphtalein indicator basz;1álata m'.'llett. _ . , 

5. Burgonyaliszt, kréta, g) psz es sulypat ludentesere a 
19* 
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vajból egv részt egy keskeny üveges edén)beit felforralásig he
'itünk, a \aj az edény fölszinén összegyülemlik, mig az alsó 
rétegben a fenncbb nevezett fettőző anyagok maradnak, me
lyeket góicsővel vagy az ismert minőleges vagy mennyileges 
vizsgálati eljárásokkal határoznk meg. 

6. Artalmas festanyagot a 'ajban is észleltek Dinitrokr e
sol-kálinm (viktoria-sárga) dinitronaphtol (rnárczins-sárga) chróm
savas ólom (chrómsárga), annato (orleansárga) és njabb időben 
a sáfr ánysur rogát (dini lrokr esol) 

A festanyagot a vajból kivonhatjnk, ha higitott borszesz
szel keverjük és a feloldódásig melcgitjük többszöri összerázás 
mellet!. Kihüléskor a vaj természetes szinanpga a folyadék 
felszínén válik ki, mig az idegen festanyagok feloldva vagy fel
függesztve az alsó rétegben maradnak. 10 cm' szénkéneg és 15 
cm·' methylalcohol keveréke a vaj festanyagait oly módon oldja, 
hogy a festanyag a methylalcoholban marad, a vaj pedig a 
szénsulfidban leszáll. 

Sajt: Középmértékben a sajt százalékos arányban 37-42% 
vizet, 3:1-3650/ó nitrogénanyagot. 15-190.'o zsírt, 3-50/0 sókat 
azonkívül jlló és szabad zsirsavat, Ieucint és még ammoniumaljat 
tartalmaz 

Fertőzések: eddig csak burgon0apépet észleltek egynéhány 
sajtnál. A szokásos festés az ugynevezett száraz sajtoknál sár
ránynyal. orleánnal, kurkumával, coccionellával nem tekinlhető 
ferlőzménynek. A vélellen fertőzméniek: az ón és ólom a sta
niolból, melybe egyes sajtok csomagolva varn\lak és a réz, a 
sajtkészitésnél az elégtelenül ónozott edényzetből kerülhetnek 
bele s fordulnak elő a sajtban 

L A burgonppépet górcsih ön mutalhatjnk ki a sajtban, 
vagy vegyelemzés utján higitot! jódfestvénynyel 

2 Az ónt, ólmot;· rezet a sajt hamujából a szokásos eljá-· 
rási módszerrel határozhatjuk meg. 

. Disznóz1i1 Olvadási pont -11 °C Fagyási pont 25-30 °C 
A dtsznózsir fer tőzményei közül legg) akoribb: a viz egész 
40%-ig, leginkább fertőztetik Amerikában; ott állitólag nátron
oldatot vagy rnésztejcl kevernek a zsirba, miáltal a zsir vizet 
képes n1agába venni úgy, hogy a víz a zsirban észre nem vehető 
2 Gyapotmagolaj .. a) A zsir vizmennyiségét meghatározzuk, ha 
egy lemért rész zsirt lcfödött edényben vizfürdőn feloldunk, 
kihűléskor a zsirréteget állynkasztjuk s a vizet, mely a 7sirrétcg 
alatt összeg1ülemlell, egy edén)be !elfogjuk és lemérjük; a 
súlytöbblet a viz súlyát adja 

b) A natront és meszet a kiolvasztott viz alcalicns vegy
hatása árnlja el. 

e) A gyapotmagolajat a zsirban meghatározzuk 2% bor
szeszcs ezüstoldattal, mely oldathoz egy pár csepp légeni savat 
adunk. Ha a disznózsirból ezen ezüstoldattal egyenlő térfogatn 
részt 10 perczig forralunk, úgy tisza disznózsirnál a keverék 
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tiszta és szintelen marad, ellenben ha g) apotmagolajjal fertő
zött disznózsírral van dolgnnk, ugy az ezüstoldat reduc~lódi!< és 
a próba a gyapotmagolaj hozzákev.er t menn) isége szennt sarga, 
szürkészöld, barna vagy fekete szint n1ul~t . . , 

Liszt. F er tőzésck: a) borsóliszt, bablrszt, kukorrcrnlrszt es 
burgonya!iszt. , . „ 

b) A Yéletlen ferlőzmén) ek: konkoly, an1,aro~s, szedrto 
vadócz, üszög, csormolya A hsz~ne~ ezen a!lrntres~er nem ~e
kintenclők hamisításnak, hanem rn!rnbb !tsztatalansagnak, dc rly 
alkatrészeket tar lalmazó liszt épugy elkohozandó, mint a ha-
misilotl . . , , 

e) A liszt hamisitásához használtatnak: gipsz, sulypat, kreta, 
n1agnézia és n1ás az egészs~gre ártaln~a~ ~zer\ etl~n ?llJ ~gok _ 

d) Kénsmas rezet (0 O;, gr egy_ lnl~ lisztre) es t,imsot (3 gr 
egy kiló lisztre) nevezetesen Frat;cz1a- es .. .\ngolors~zagban .1:a:z~ 
nálnak az elromlott és nedvesse lett liszthez Ezen elprasr 
mód lehetségessé teszi nemcsak eg1:edül azt, ho~.) az elromlott 
lisztből kern·eret sülhetnek, de az allal a ken) ernek a ;1ztar
talmát is eri1elik 

A) Gó1c1övi vizsgálat 
A gabonanemüek keményit{ílestecs!zéinel~ külö1~böző nag~,

sága és különböző al~kj~ stb._ könrJU.'e yeszi a, hm:elyese_klol 
ered6 esek él\ cbb ertekü hsztnemueklol vala n11kroskopos 
meoklilönböztelést I. Am_)'lum 

0 

B) Vegyészi vizsgálat 
1 A liszt viztartalcnál meghatározzuk egy _lemért meny

nyiség 100 °C-0!1 való s~árilása r;ti,án Nagyobb v1ztarlalom mmt 
16-18"/,„ hozzakevert ;1z Jelenletere r~mtat . . 

2 A kémhatás meghatározása. V1zzel feleresztett a Irszt, 
ha kivonata alkalicus kémhatásu Ez u i. a liszt rothadását nm
tatja, mely esetben a sikér ammonképzéídé~, mellett megvállo
zik és Nessler-féle reagenssel az ammonrnakot benne kmm-
tathatjuk . , , . 

3 A hamumeglratározás egy előzetesen 100 :c.-nal szan
lott liszttel történjék lluzaliszt ne adjon többet 1 ;)"/0 , rozslrszt 
2 5%, árpa és zabliszt 25°/0 , hüvelyesek 3'./0~míl , . . 

t A liszthez ásvám részek bozzákeveresel legczelszerubben 
a liszt hamnjfoak súliából deri5hetj_ük ki, , .. , . . , 

Czélszerü a chloroformproba rs az asvani teszek kidente
sere Ezt következőképpen eszközöljük. 3-5 gramm lisztet 
.'J0-40 gr chloroformmal egy kémcsőben rázt~nk,_mir~ 2 gr v_1zet 
adunk hozzá és ujból rázzuk; ekkor egy i~erg, allam '.rngyinl~, 
mig az ásványi, illetőleg szer;etle~1 fer,tozmenye!<. su~yukn~l 
fog;a leülepednek. Ha gipsz, su!ipat, kreta; ma!lnczia e.s mas 
karbonátok varrnak a lisztben es azt keves h1grtott sosavval 
leöntjük, pezsgés jön létre 
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, 5 .. A liszt vizsgálása. annak megállapitásárá, hogy kemér
sütes~e alkalm,as-e: az ~ddigi módszerekkel amellett hogy 

0

kö
rülr;ien0 ese~ es fa:adsagosak, nem 1s ad kedvező és megbiz
hat". er0;dmenyt Liszt, mely gomba-spórákat. micrococcusokat 
és hsztferget tartalmaz, dohosodásra enged következtetni 

A Jangé1 

.. A i?. kenyér világos \a!(y ~ö~étbarna héjjal s domboru fö
lulettel bu, melynek a kenyerbeltol nem szabad elválva lennie 
A kenyér bele kell, hogy kellemes szagu legyen, nem pedig 
dohos vagy savanyn. E mellett az egi enletesen s aprón lika
csos kenyernek nem szabad hogy tapadós leg1·en; a viztarta
lom 36-38°/0 és a hamu 15%-nál ne tegyen többet ki 

r--ertőzések: 1. "fim só, kénsavas réz és kénsavas zink, 1ne
lyek a tésztakelés növelésére rossz liszteknél alkalmaztatnak 
„ , 2. Ar:yarozs és kóros elfajult magvak, főkép ha ezek az 
orlesre szant gabonanemüektől el nem távolittatnak 

,Vizsgálat: a) a kenyér viztartalmát meghatározzuk, ha a 
keni

0
e,r k?zep~~ő! a bélb~l és ~1éjából egy lemért mennyiséget 

1~5 ,C.-nal szantoban addrg szantunk, mig többszöri lemérés
nel allandó _sulylyal bír. A ves7teség a viztartalmat mutatja 
, b) A hmsó legk?nnyebben !elismerhető a kék berzseny-

fanak alkoh?los festvenyérnl (1 rész berzsenyfát 20 rész alco
l~olla} drgeralunk, me}yből 10 cr:1'-t 150 cm' jódvizzel keverünk.) 
hmso tartalmu keni;eren ug; ams, me!i el ezen festvénynyel több 
helyen megnedvesrtunk, ugy '/, ora mulva violás foltokat 
fogunk észlelni Timsómentes kenyér csak barnássáraa szinü lesz. 

, . e) ,A kénsava~ r~z feli;s'!1erhető a ke,ny~rben Ígen higitott 
veilugsoo\dattal. Rez Jelenleteben a kenyerbel vörös szinü lesz. 

d) Zm~. ólom stb jelenlétét kideríthetjük a salétromsavval 
kezelt kenyerhamuban, melynek sem kénhydrogénnel, sem kén·· 
a111momummal nem szabad csapadékot adnia 

Hús 

A hús fő tömegét az izmokat alkotó finom hm ántcsikos 
húsnedvvel telt rostok képezik, melyek kötszövetek által cso~ 
mókba egyesülve, zsírral átszőttek 

A hús alkatrészei 100 részben: 7'i 68 rész víz, 219G rész 
nitrogéntartalmn anyag (protein) 2 30 rész zsir és 1 06 rész 
ásványsók 

A hús az egészségre ártalmas lehet · 
1 Ha betegség következtében elhalt állatoktól ered. 
2 Tüdővész, takonykór, lépfene genyvér evvérüséa és 

más ragályos bántalmakban szenvedő' állatok h~sa " 
3. }\1~rgezett . állatok hu~a. vagy bagymázos tünetekben 

szenvedoke, valammt olyauoke, melyek nag) on lesovánvodtak 
4. Oly hús, melyben élősdiek találtatnak, nemkiÜöuben 
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oly állatok húsa, melyek nag) obb mértékben gümőkórosak 
vagy tuber culosusak .. 

5. Egyáltalában a romlott lms 
Vizsgálat: ha beható megvizsgálások mint a górcsövi meg

figyelések némi felvilágositásokat is adnak a húsnak k,óros. el: 
\áltozásáról. mégis az állat lcölctése után azt meg~llai;it.am 
nehéz: ezé1 t szükséaes a leölendő állat! szabatos megvrzsgalasa 

Rothadt és elrgmlott hus szaga bűzös, a kötszövetek zöld 
szinüek vag; szétmálottak, metszetfelülete likacsos s li,a reá 
,;örös laknTt;rszpapirost teszünk, az a111n10111ak~hs veg)hatas ré-
vén a papiros kékre festődik . 

Kolbásznem iiek 
Káros hatásnak és eltiltandók : 
1 A romlott kolbász 
2 Liszttel kevert kolbász 
3. Feslett kolbász 
Yizsgálat: 1. A romlott kolbász rothadt, kellemetlen geni

szagu, avas izü, !ág} és egyes hel)ekeu zoldes .vag) s_á,rgás 
szalonnarész észlelhető, amellett alkahcus vegyhatasu A 1artas 
górcsövésznek értékes fehilágositásokat ad górcsövön a kolbász 
megvizsgálása. . , 

2. A kolbászhoz ke>er t hsztet rneghatarozzuk, ha egy sze-
let kolbászt hígított jódfestvén) nyel n;egn:;dvesitünl~ , . 

Midőn azonban a kolbász többtele fuszerrel es kemcny1-
tővel is kevertetík, ajánlatos a kolbászból egy próbát kevés 
vizzel főzni és a leszfirt vizet keményitőre megvizsgálni, vala
mint a zsir talanitott kolbászt górcsövön is megvizsgálni . 

A liszt mínőleges mealrnlározása mellett Lmtner modszere 
szerint mé." a kolbász vizt';irtalmát is kívánatos megállapítani 

3 .. Fe~teni az ugynevezelt >salvaládi~ kolbászfajokat sz~k
ták, fukszínnal 80-90''/o alcohollal kezelve, az ilyen kolbasz 
megfesti az alcoholt 

Viz 
A jó ivóvíz főkelléke. hogy ~szt:. szin-, szag-, izn~lküli 

és üdítő leg) en; meglegyen a kello hofoka, mely 10-;-12, ko
zött incradozhatik ment leg)cll mrcroorgarnsmusoktol es az 
egészségre árlaln1as anyagoktól, a1nmoniakQt ~s s~l~tron1sava1., 
állati és trá"1ancdvet ne tartalmazzon; kemenysegr foka ne 
leg) en nagy.; szilárd alkatrészekből, salét;omsavból, _sz_er".".s 
amacrokból, chlórból és kénsavból a rnegallap!lotl nmumahs 
mém~; iségnél több ne leg) en benne A víz jóságával megegyez
hető határértékek gyanánt állag a következő összetételű nor
mativum fogadható el : 

a) A Reichardl-fele <,zámok . . , . , . , 
1 100.000 rész terrneszetes vrz, a mely a grnmtformatw

ból ered, kÖzépszámilás szerint szilárd anyag?kbó} 2A,~ salét
romsavhól 0, klórból 0,33, kénsavból 0 39, meszbol 0 91, mag-
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nesiából 025 részt tartalmaz Ezek 02-0 4 rész káliumper
mauganatot reducálnak Kernémségi foka középszámitás sze-
rint 1 27. ' 

2. 100,000 rész természetes víz. mely a homokkő formá
tió~ól .er~ed,, középs~ámilás . s~erint összes szilát d anyagot 
12 ;:i-22 ;:i reszt, salet10msa\bol csak nyomokat chlótt 9 42 
kénsavat 0 88, meszet 7 3 és magnésiát 18 'részt tar'talmaz Ezel~ 
0 27 rész kálinmpermanganátot reducálnak Keménységi foka 
középszámitás szerint 13'6 · 

b) Knbel-1/emmann-fe/e lwtárütékek 
100,000 rész jó vízben lehet: salétromsav O 5-15, chlór 

2-3, kénsav 8-10, ammoniák és salétromossav eaváltalán nem 
k "' , vagy csa n.yoinokban, összes szílárd anyag 50 rész 

T Természettani vizsgálat. 

A szín, átlátszóság, iz és szag a víznél tekintetbe veendő, 
a viz színét és átlátszóságát legjobban 30 cm maaas cylinder
ben határozhatjuk meg, mely fehér üvegből kész"ült és lapos 
fenekü legien; a víz izét és szagát pedig ±0 C0 -ta melegítés 
után és előtt állapítjuk meg 

11 Cltémiai vizsgálat. 

1 Szabad ammoniák Szabad ammoniákra a vizpróbavé„ 
tel utá~1 azonnal történjék a vizsgálat

1 
n1ert az an1n1oniák 

mcnny~s~ge yáltozik, éppen úgy, mint a nitritek és nitrátok 
mennyrsege ts megváltozik a viz tovább állásánál. 

Minőleges meghatározás: 100 cm vízből, melyhez egy pár 
csepp nátronlugot és szénsavas nátrinmcarbonát-oldatot keve
rünk, 20 cm3-t, hogy a keletkezett csapadéktól ment legien, 
óvatosan egy kémcsőbe .öntünk és pát csepp Nessler-féle rea
genst csepe,gtet~nk„ h_ozz~ Ha sárga színeződés, vagy sárgásvö
rös csapadek kepzodik, ügy sok szabad ammoniák van a vízben 

Mennyileges meghatározás: Történhetik F rankland és 
Armstrong-féle kolorimetricus módszer szerint. mely eljárásnál 
az ammoniákmennyiséget a szin intenzitásáról ítéltetik meg melyet 
a Nessler-féle teagens az igen hiaitott vizzel oldott ani·aaban 
elő idéz. "' · "' 

Albuminoid-ammoniak Legczélszerübb ha Wanklin-féle 
eljárási módszer szerint határozzuk meg ' 

2 Salétromsavra a vizsgálat éppen ugy történik, mint a 
sz· bad ammoniakra, azonnal a vízpróba vétel után. 

Minőleges meghatározás: 100 cm' vizet 1-2 cm3 hiaitott 
kénsavval magas üveghengerben összekeverünk és ehhez i" cm' 
színtelen k~nsav.as metaphepylendiaminoldatot szivárogtatunk; 
ha a keyerek sarga vagy smgabarna lesz, ugy salétromossav 
van a v1zben. 

Ellenőrző vizsgálatul ajánlatos a megfiltrált vizzel az igen 
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érzékeny jódzinkkeményitő reaktiót megejteni; kék színeződés 
salétromossavat jelent . 

3. A salétromsavat minőlegesen kimutathatJnk, ha 1 c,m' 
vizet és egv kis szemcse diphenylamint leszünk porczellan
csészébc és' azonnal 1 cm3 tömény kénsavat kevei ünk hoz~á. 
Ha a keverék kék színeződést ölt, ugy salé'.romsav van a vtz
ben Ha hasonló eljárás mellett diphenylamm helyett brnczmt 
veszünk és salétrolnsav van a vizben, úgy vöröses szinüvé ·vá
lik a keverék Ezen utóbbi vegykémlés megbízhatatlan, mert_ a 
leírt kémhatás a salétromsav távollétében is bekövetkezheltk, 
11a a vizben vas van jelen. , „ 

Mennyi/eges meglwtdrozás Schlösing-!1eichardt-fele n_io~ 
szer: Ezen eljárás lényegében azon alapszik, h?gy ha a rntra
tokat sósavval és vaschlorürrel főzzük, NO-t fejlesztenek s oxy
gén és víz segélj éve! a nitrátok vissz,aváltoznak ,salétt ?msavra 
A regenerált szabad salétromsw at natronlugg~l allaprtjuk mc;g 

b) Marx-Trommsdorff-fél;' mód~zer: 1811 gra~m salet
romsavas káliumot 100 cm parolt vrzben feloldunk. Ezen oldat 
minden 1 cm'-re 1 mar. salétromsavat tartalmaz 

Ezntán indigó-old~tot készítünk s literének megállapítására 
veszünk 1 ccm salétromsavas kálioldatot, 24 cm 3 párolt vizet, 
igen kevés kan) hasát és 50 cm' tömény kénsavat a vegyüle
tekhez; ezn.tán addig csepegtetünk egy bürettából a té,r fogat!la_g 
készített indigó-oldatból, mig zöldszinü )esz A felhasznalt mdrgo
oldat menniisége megfelel 1 mgr.. sal~tromsaynak Ha ezt tu~
juk, könnyü kevésbbé gyakorl?tt eg1en~1ek !s egy vagy mas 
vizfélcség salétromsav tartalmat meghatarozrn _ . 

A meg' izsgálandó vízből veszünk 25 cm"-t, 1;;elyet oO ~nr' 
tömény kénsavval vegi itünk ös~ze, és ehhez. n~enlol ham~rabb 
hozzá csepegtetjük egy bürettabol az. mdrgooldatot, mig ~z 
kékeszöld szinü lesz Egy második ki?ér!etnél egi_ szer:e ho~za
adjuk ,az indigó-?ld~t menny!,sé.~é!, mmtan ~ fenti kiserletnel _a 
veendó n1enn}1segrol n1eggyozodest szereztu ... nk. n:ag;i~kn!lk . es 
tovább titráljuk, rnig zöld szinü lesz. A tovabbr htralasnal fel
használt iudlgóoldat köbcentimélerjei kitüntetik a salétromsav 
1nennyiségét 25 cm3 vizben. . , . . , „ 

Ha 25 cm' viznél több mmt 20 cm 3 mdrgo-oldalot haszna
lunk el úav a vizsgálandó vizet megfelelő mennyiségü párolt 
vízzel l;elfhigitani és ezen higitott vizből 25 cm'-rel ujolag 
megejteni a titrálást._ Ennek az eijárási m?dszernek P?Illos be
tartása mellett mindig megegi ezo eredmenyeket, nyet u!1k 

4 A szerves anvaaokat különféleképpen hatarozhatJuk meg 
a vízben. LegczélszerÜbb az ox) dálódási képesség szerint: 

a) '/,„„ szabályos oxalsavoldattal. . 
b) felmaugansavas kálirm~o_ldattal, melyne\< tu_dJnk a, tar

talmát (0 33 felmangansavas kalmmot 1000 cm parolt vtzben 
oldunk) 100 cm' vizet 5 cm' kénsavval (1 : 3) és 10 cm3 fel
mangansavas káliumoldattal ke1 erünk »mely 1

/ 10 szabályos 
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oxálsavval van beállitva< és körülbelül 10 perczig főzzük Ez
után 10 cm3-t adnnk hozzá az '/10 szabá!Jos oxalsavoidatból 
és a fol.1 adékot addig ti!r áljuk mig a piros szin állandóan 
megmarad A felmangansavas káliumoldat beállitását a '/10 
szabál) os oxalsavra ugyanazon a fel~ételek alatt kell, hogy esz
közöljük, mint magát az oxsdálódási meghatározást 

5 A chlór minőleges meghatározására 10 cm" vizet néhán) 
csepp salétromsa1 as ezüsttel (1 : 20) kezelünk Ha zavarodás 
vagy fehér csapadék képződik, chloridok vagy chlór 1an jelen 

Menn) ilegesen meghatározhatjuk a chlórt, ha 100 cm" 1i
zet '/10 szabályos ezüstoldattal tilrálnnk Indicátorul közömbös 
clnómsavas káliumot használunk. 

G A 1 iz összes és állandó keménységi fokának meghatá
rozása Oly viz, mely nem volt felfőzve, az összes keménységi 
fokot mutatja A keménységi fokok meghatározása czéljából 
térfogatilag készitett szappanoldatot használunk, mel; nek zsir
savjai a \''izben lévő n1ész vagy n1agnésiával oldhatlan zsirsavas 
sókat képeznek ·- 1 mgr szénsavas mész 100 cm' vizben 
megfelel 1 franczia keménységi foknak ( ~ 0 56 német fok) 

7. A sz;ilárd maradékot mcghalározzuk, ha 200 cm' vizet 
vizfürdőn szárazra dpárologtatunk, a szilárd maradékot ezután 
4-5 órán át 110-115°-nál kiszáritjuk és lemérjük 

8. Izzitási veszteség. A maradékot lrevitjük, azután néhány 
csepp an1moniun1car bonáttal n1egned"\ esitjük, ki szár itjuk, ismét 
gyengén izzásig hevitjük és lemérjük 

g_ Szabad és félig kötött szénsav Ezeket egy lemért meny
nyiségü és ismeretes Ca (OI-!)2 tartalmu mészvizzel lecsapjuk, 
és a mészviz telitetlen részét oxálsavrnl visszatitráljuk .· 

10. Az ólom réz, zink és vas meghatározása a) Olom és 
réz: 2-3 litei vizet egy pár csepp sósavval megsavanyitva 
egész kis mennsiségre Clpárologtatunk és ezen kénhydrogént 
vezetünk keresztül. Barna vagy fekete szinü csapadék ólom 
vagy réz jelenlétére mutat A csapadékot tömény salétromsav
ban feloldva lesziírjük, száraz állományra elpárologtatjuk s a 
maradékot vizben feloldjuk Ha kénsav és kevés alcohol lrozzá
adásánál kristályos csapadék támad, a mel_yet kénammonium
mal oldhatlan fekete kénólomra változtathatunk, úgy ólom van 
jelen. Az ólomszulfátról leszűrt folyadékot vérlugsóval vizs
gáljuk rézre. 

b) Zink A kénólomról vagy kénrézről leszűrt tömény fo
lyadékot a sósaY megkötése czéljából natriumacetáttal kevés 
fölöslegben kezeljük, azután kénhydrogént vezetünk rajta ke
resztül. Ha fehér csapadék támad, ngy zink van jelen 

e) Vas. A ferrosót átváltoztatjuk tömény salétromsavval 
ferrisóvá, azntán gondosan ammoniákot adnnk hozzá A kép
ződő csapadékban a vasat az ismer l módon mutatjuk ki. mely 
mellett még aluminium és esetleg, ha a vizben phosphorsav is 
van jelen, egyenként kimutatható 

1 

1 

i 

1 

i 
1 

1 
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A vasnak menn0 ileges meghatározására ásvány-, k;Jt-, 
forrás- és folyóvizben czélszerünek mutatkozott a rhodau kem
lelés, a melv a colorirnetricus módszeren alapul és 100 cm' 
vizben még' 0 05- 0 ·1 mgr. vasat is kimutat Ugyanis 100 cm' 
vizet egy keskeny fehér üveghengerbe teszünk, azután 5 cm' 
rhodanammonium oldattal (75 gr : 100 cm' viz) és 1 cm' 
higitott sósavval (13) keverjük. :'{égy más hengerben _szintén 
végezzük a kémlelést ferrissóolda!tal, mclyb,ől 1, ~· 5, '' cm'-! 
öntünk minden egyes hengerbe, 100 cm' parolt v1zhez cs osz
szehasonlithatjuk a szineződés fokát 

III Górcsövi vizsgálat 

A microorganismusokat a vizsgálandó ivóviznek egsnapo_s 
üledékéből határozzuk meg. Ez kell, hogy ment legyen orgam
kus testecscktől (Tiemann-Giirtner: 'Die chem und mikroskop
bacter Unters, des '''asser« utasítása ajánlatos) 

IV Bacle1 iológiai vizsgálat 
Azonnal a vizpróbavétel után töiténjék Főkellék az 

összes használatba vett edényzetet, anyagokat és műszereket 
sterilizálni. A vizsgálandó vizből 1 cm'-t pipettával szabálysze
rűen heoltunk 10 cm' gelatin húspeptonba, óvatosan összeke
verjük. hogy Iégbubor ékok ne támadjanak azután jéggel lehű
tött üveglen1ezre öntjük, n1ely vízszintes· állványra van iéve és 
üvegbúrával befedjük Tanácsos ellenőrzés kedveért a vizpró-· 
bából több gelatin üveglemezt késziteni különféle, 0 5 és 0 1 
cm' viztartalommal Az igy elkészített gelatinüveglemezeket az 
ugpievezelt nedves kamarába helyezzük, _szo~~hőrnérséklet ;nel
lett elteszszük és 4-6 nap mulva megv1zsgalJnk A bactermm
coloniák leszámolása a lupe segélyével és eg; 1/10 0 czenti
méterekre beosztott üveglemezzel történik Az egyes bactcrium
fajok megismerésére középnagyitásu górcső szükséges Festett 
és festetlen bacterinrnpraeparatnmok megvizsgálására egyes 
kivételekkel, csak az immerzio nagyitás ad felvilágositást 

(Quirini Lajos temesvári chemiai laboratorium tulajdono
sának a Gy K 1891. évfolyamában megjelent értékes közlemény e) 

Tara, spanyolul, olaszul annyit jelent, mint levonás, vala
mely anyag tartályának sulya; átvitt értelemben maga a mér
Ie<> melyen előbb a tartáljlhozzuk egyensulyba s ugy mérjük 
bcle az' anyagot l. Mérleg l'árálni = egyensulyba hozni. 

Taraczk = Gramen l o. 
Taraxacum officinale ·weber, Ieontodon tataxacum L tara

xacnrn dens leonis D pilypáng, gyermeklánczfű, az . összetett 
virágnak családjába tartozó, Európának művelt helyem honos 
de az egész világon tenyésző fű, vastag . gyöktörzszsel, keserű 
tejnedvet tartalmazó karóg; ökérrel; a virágszár 4-20 cm ma„ 
gas. A virágzat sárga, sugaras, a termés bóbitás tok, mely ósz
szel mint egy fehér gomb ül a száron s a szél által szerteszó-
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ratik. A magy II gykv szeritit a levelek és a gy'ökér hivata
los A levelek gyökériek, hosszudadok, czimpásan hasitottak, 
fogazottak vag} egészek A gyökér orsóalalm, feketés-barna, 
hosszában barázdált, belül fehér. taplós; hat ántmetszelben a 
fal felé sárgás, likacsos, számos egy központos körrel Késő ősz
szel ásassék 

Alkotórészek: virágzás előtt az eaész növénvben eav édes-
, '--' ' bJ 

keserű állásközben megvörösödő tejnedvet találhatni, mely egy 
gyantából és taraxaceinből (Cs Hm 0) álló fejet, az utóbbi a lac
tucerinhez hasonló 

Yirágzás után a tejnedvet menn' iségben egy keserű anyag 
mulja felül, mely száritás alatt részben bomlást szenved; czu
kor a növény teljes fejlődésekor legtöbb van benne; tartalmaz 
még pectoset, mannitnak és tanninnak nyomait 

Hégebben a tejnedvet lcontodin név alatt mint bóditó 
szert a lactucarinm helyett használták Jelenleg csupán kivona
tot készitenek belőle, mely mint közömbös pilnlamassa hasz
náltatik 

A taraxacumot már a régi görögök is használták s neYét 
taraxanon = .vadsaláta s taraxis = szcmbánlalom szavakból 
származtatják, mivel mint elvonószerl szembajok ellen használ
ták; leontodon = oroszlánfog 

Taraxis = sz~mbán!alom 
Tárkonygyökér = Had pJielhri 
Tarlósömör· = Herpes tonsur ans 
Tarnicsgyökér = Had Gentianae 
Tarorja = Teucrium marnm 
Tarfarus, görög szó, valaminek az alja; átvitt éttelem-

ben borkő. 
Tartarus acetosus --, Kal. aceticnm 
Tartarus ammoniatus = Kal amm !artaric. 
Tartarus boraxatus = KaL tartaric boraxatum 
Tartarus depuratus = Kalium hydrotartaricum 
Tartarus emeticus = Kalium stib. tartaricum 
Tartarus ferruginosus -~ Kalium fenotarlaricum 
Tartarus natronatus = Kalium natrio-tartaricum 
Tartarus solubilis = Kalinm tart neutrum 
Tartarus stibiatus = Kalium slibio-tartaricum 
Tartarus tartarisatus = Kalium tarlaricum neulr nm 
Tartarus vitriolatus = Kalinm sulfuricum, 
Tartralsav, a borkősavból 140-145° C-nál képződő sav. 
Tartras, tartris = I'artarnss 
Tartras acidulus potassae = Kaliurn tart Cremm !artari. 
Tartras ammonii = Kalinm ammon tartaric. --' 
Tartras antimonii = Kalinm slibio-tartaricnm 
Tartras lixivae et sodae = Kalium natrio-tartaric 
Tartras natricus = Na!r tartaric :;·,. 
Tartras potassae = Kalium tartaric neu!rum j 

F\ 
:ccl 

il 
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Tartras potassae et ammornacr = Kal amrnon tartaric. 
Tartras potassae et sodae = Kalium nalrio-tartaricum 
Taurin, amidoisaethionsav: H (C2 fü. Nlíe) so,, a taurochol-

sav hasadási terméke 
Taurocholsav, az epében a fehérnyék szétbomlása folytán 

keletkező vea1 ül el: C20 H,, NO, S 1. Fel tauri Chlolalsav 
b, b , 

Taxa, !. Gyógyszerársza vany: , „ „ 
Taxin. a taxus baccata levelernek alcal01da1a melybol al

cohollal kirnnható s Na HC02-mal elbontva aetherrel az oldat
ból kirázható. C" IJ,2 010 N Fehér, amorph keserü por Nar
coticuin 

Taxus baccata .. tiszafa, halálfa, a ciprusfélék örökzöld faja 
8 fajjal, hazánkban, a fenti nevű ten1 ~szik; Igen _fassan növő, 
g} akran bokor de 15 méter magas fal kepez; faia igen ke
ménv, szivós, csaknem örökkétartó s hutorok és faragványok 
készitésére kasználják Gyümölcsei élvezhetők, levelei azonban 
mérgesek s mint emme11agogumot a nép is használja 

Tayuya, br yonia tayu3 a, dermatophy Ila i\1anso, triano
sperma Martin. Braziliában tensésző cse1~je, melynek 2-3 mm 
vastag asökere1 keresztmetszetben csillagszerüen sugar asak; a 
száraz gyökér igen sok vizet ,zörből fel Az egész növény ~öld 
g1 antát s keserű anyagot tartal~mz s eme anyasok hashaitol~g 
s a nsirkmirigyelne oszlatólag latszanak behatm Alkalmazzak 
tincturáját n1irlt bujakor ellenes szert s mint bőrveresitőt. 

Tb = a therbium chemiai jele 
Te = a tellurium chemiai jele. 
Tea, L Thea 
Technica általában művi, és ipari foglalatosság, műtan 
Technolo'gia, a nyers termékeknek használható árnkká 

való feldolgozása. 
Tectura, fedő, boríték Az üvegek lekötésére használt pa

pn kupak 
Tegmentum, takaró, lepel. 
Tegmin, bőr bevonószer főleg beoltási hel) ekre, áll méh

viasz, gummipor és viz 1: 2: 3 arányn keverékéből melyhez 
50"/0 Zn 0 s kevés lanolin van keverve 

Tehénpor, l Pulv vaccarum; a hollandi lehénpor össze
téiele ez: Hp Kal nitric Alumen crnd Sulfur .lat_ Cre!ae. all?: 
aa partes, Boli alb, part 2. Pulv. amsL - foemcuh, ~ lufohr 
herb aa pari ii Natr chlorali partes 10. Misce 

Tej, l. Lacc. 
Tejczukor, l Saccharnm laclis .. 
Tejsav, L Acidum lactivum , 
Tela = szövet; !ela bombycma = pamut szövet; tela se

ricea = selvemszövet, 
Tela sinapinata, Lebaignc tissusinapism~, egy sinigrinnel 

s egy myrosinnal bevont s összevart szövetretcg, mel) el hasz-
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nálat előtt vízbe mártanak, nlire illó mustárolaj ' képződik s 
bőrver esitőleg hat l Sina pis. 

Telítés = Saturatio. L o 
Te'.lur, irány, Te = 127 7, az oxygencsoportba tartozó, 2, 

4, 6 v. e negatrv elem, melyet a régi kohászok aurum para
doxum, metallum problematrcumnak neveztek· hazánkból szár
mazó t~llurérczből állította elő Klaproth 1798 ban, Berzelius ta
n:ilmán} ozta behat?an 1832-ben. Igen töréken,), ónfehér, fém
fe~yü, foket~ porra zuzható test, levegőn zöldszegélyü lánggal 
e'.eg Te 02-da Füstölgő kénsav vörös színnel oldja ; gőze arany
sarga. \' egi ületei a kén vegyületeihez hasonlóak. 

Temperans = hűsítő, temperantia = hűsítő szerek 
. T,enacylum, !,ar ~ó, laborator~nmi eszköz, mely :j::f: alak~an 
összerott leczekbol all s szegleteiben szögek állanak ki melyekbe 
a szűrő flanel! beakasztható. · 
, Te,ngeri. pe!egség, á_ltalános lehangolódással, szédüléssel és 
emel) ge~sel Jat o betegseg, mel) a test himbáló mozdulatai alatt 
keletke~ik, mely a nyu]tag) beli központok inger ében, az egi en
suJy.erzes meg.z~varod~S>íb~n leli. mag1ará.zatát Gyógyszerei 
ko~ul a csillajlllok: bromsok, cocain, anhpynn érdemelnek em
htest, specificús gyógy szet e azonban nincs 

Tengeri hagyma = Bnlbus scillae 
Tengeri só = Sal marinnm 
Tépés, l Charpiae 

, T~reben, opticailag inactiv, különböző terpenek, dipenten 
es te1 pmen elegy e: C101116, képződik az oleum ter ebinthinaeből, 
ha azt alco!1o!lal hevilik vagy kénsavval kirázzák Sárgás, alco
holban oldodo folyadék, alkalmazzák mint köptető szert O 25-1 O 
gran1111os adagokban 

Terebinthina, terpentin, a különböző fenyők balzsamos 
c;atornáiban képződő s ai: egész növényben e16jövő, halvány-· 
sarga, nynlós, ragadós balzsam Anstriában a terpentint a pinus 
pmaster fából nyerik oly módon, hogy az 50·-100 éves fenyő„ 
fá,~a a földtől 30 cm. magasságban mély lynkat inkább üreget 
vaJiia~ s efelett a kérget 40 cm m.agasságban apránként lehá
mozzak s. a megse~,zett helyen kifolyó s összegyült gyantát 
összeszedik; eme muvelet után kapta a gyanta a terebinthina 
nev~t, mely. görögül. ~nnyit jelent "~ megsértek. A franczia ter
pentmt a pmns mantima Lmk..-tól, az amerikait a pinns austra
lis fajtól 11} erik 

A német terpentin nem kellemes szagu, égető izü, bor
szeszben előbb apró szemcsékké válik később feloldódik· kor-
mozó lánggal ég el ' ' 

, , A, franczia te1 pe1~ti11 igen finom, kezdetben folyékony s 
atlatszo, hamar megszarad és fehéres lesz 

Az ame1ilwi le1penli11 kevéssé tejszerü, levegőn átlátszó 
lesz, felületén flnort;scál; nem ke'.lemetlen, szagu. Tartalmaz 
ler pentmolapl, mm el fnsebb a gyanta, annal többet; a terpen-
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linolajban abietintinsayanhydrid van oldva, a levegőn vízfelvé
tel közben átalakul abiclinsavvá. lugokkal szappant képez. 
Az állott terpentin szemcsés, kásás részét abietin- és syl
vinsav jegeczei képezik Alkalmazzá'.~ mint a7: oleum terebintlünaet 
külsőleg mint lob okozó szert, belsoleg pedig az ol terebmthmae 
javallatai alapján . . . 

Terebinthina argentoratens1s sen alsallca, strassbnrgi ter
pentin; halványsárga olajszerű fol) adék, czitromsárga, alcohol 
nem oldja teljesen. Tartalmaz 27-33% terpentinszerü illó-ola· 
jat, 10 '/0 abi,etint, i6"/0 . abietit~savat, gyantákat,_, borosty.ánk?s~
vat Igen draga terpentmfeleseg, melyet az a15tes pectmatabol 
nyertek 

· Terebinthina canadensis = Balsamum canadense. l o. 

Tereb.inthina cocta = Pix alba 
Terebinthina communis ~· közönséges vastagtcrpentin 
Terebinthina crystallisata . Abictin és abietinsav 
Terebinthina helvetica = l'ereb veneta 
Terebinthina larfoina = fereb veneta 
Terebinthina veneta, velenczei terpentin, a veresfenyőből 

(pinns lm ix L.). állítják elő Piemont, és a franczia alpesek vi
dékein 010 módon. hogy a fába tavaszszal. mély üreget vágnak 
s azt bedugják, őszszel kinyitják s az összegyült sűtünfoly.ó terpe;1-
tint kiszedik, Savanyu kémhatásn, sárgás, csaknem tel1esen at
látszó lolyadék, erősen tapad, ize csípős keserű, a poláros fény 
síkját balra hajtja Borszesz, víztelen eczetsav, aceton feloldja, 
nehezen szárad be. Tartalmaz 25''/„ szénköneget, mely az oleum 
terebinth-nak telel meg, a polaros fényt balra hajtja; gyántát 
mely s.ihin- és pinsavból áll, a poláros fény síkját erősen 

jobbra hajtja; pinopicrint, hangyasavat Alkalmazzák a tere
bin!hina javallatai alapján 

Terecs = Scruprilus l o 
Terephtalsav, a phtalsav egyik vegyülete, előáll, ha ez 

utóbbi xyloljait oxydálják . 
Terhesség, az anyának állapota a fogamzástól a szülésig, 

mintegy 40 hét, 280 nap. Eme idő alatt a havitisztnlás szüne
tel s a méh a maazat fejlődése szerint kitágul, 3 hónapig a 
kismedencze-fübeif ±-ik hónapban a hasűrben, ö-ikben a far
csont és köldök közt, 6-ikban a köldökig, l-8-ikban a köldök 
és szivgödör közt, 9-ben a szivgödör magasságában foglal he
Jy et s az anva hasát szerfölött kidomborítja A magzat a ter
hesség második felében mozogni is kezd s szívhangját is meg 
lehel hallani. 

Természettudományok, t Physica 
Terminologia = Nevezéktan. 
Terminus technicus = műkifejezés, tudományos megha

tározás 
Termő ~ Pistillum 
Terpenek, camphenek L Camphenek Olea aetherea. 
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Terpenhydrochlorat, terpentincamphor: Ca Hiú HCI 1 Cam
phora artificialis. Oleum terebinth. 

Terpentin, 1. Oleum terebinthinae. I erebinthina 
. Te~pineol, lilacin_; C10 Hrn fü 0 glj;cerinsűrüségü, or_gona
rllatu, v1ztrszta folyadek 1. Parfumeok 22 oldal. Mmt antrseptr
cumot a jodoform heli ett használják 

Terpinhydrat a német és amerikai g\ kv szerint hivatalos 
az oleum terebinthinaeből képződik, ha arra kevés HN03 jelen~ 
létében a levegő hat: C10 Hrn + 3 EJ, 0 = C10 füo 02 + fü 0, vagy 
C10 Hm 2 fü 0 + HO, szintelen. alcoholban oldódó, knéssé illa
tos j egeczek, alkalmazzák mint expectoranst, antisepticumot 
diureticumot és haemostaticnmot 0 2~0 4 gr -os adagokban. 

Terpinol, a terpentinhydrat derivatuma: (C10 Hrn)2 H, 0, 
0 852 '. s, olajszerü folyadék, melyet 0 1 grammos adagokban 
a terpmhydrat helyett használnak főleg clnonicns br onchi!is
nél; a parfumeriában a jáczint illőállilására használják 

Terra foliata mercudi = Hydr acelicum 
Terra foliata tartari = Kalium aceticum cr, st 
Terra foliata tartari crystallisata = '.\fatriun1 aceticum 
Terra japonica ~ Catechu succus 
Terra lémnia = Bolus alba 
Terra miraculosa, medulla saxorum, lithomarga, természe

tes agi agföld, vörös vagy barnás szinnel; mint a bolns rubert 
használlák 

Terra ponderosa, a harium vegyületeinek neve, p o. terra 
ponderosa acetala = bar ium aceticum, stb. 

Terra silicea praeparata = Acidum silicicnm 
Terrnlin, Eichoff dr. ntasitása szerint előállított kenőcsalap

massa, mely g) ps, kaolin, terra silicea, lanolin, gl) cerin és indi
ferens antisepticnmokból :van összcke,erve A terralinhoz ke,e
rendő gyógyszereket neri1 olajjal, hanem glycerinnel kell el· 
dör zsőlni. 

Terrol, a paraffinsorozat szénhydrogéneit tartalmazó ké
szitmény, mely szörpsűrü, hidegben lágy vaselinállomán) u anyag 
Alkalmazzák mint az oleum jecoris helyettesitőjét 

Tér·vegysúly vagy légtérsúly, ama szám, mely légnemü 
testeknél az alkatrészek viszonysúlyát egj enlő térfogatokra vo
natkoztatva mutatja s ez a rendes vegysúly kétszerese; p. o. a 
H_ vegysúlya = 1, térvegysúlya = 2; a Cl vegysúlya = 35 5, 
tervegysulya = 71. stb 

Testis = Here 
Tet~nin, a tetanusbacleriumok chemiai terméke, mely a 

tetanotoxmnal együtt a dermét (!. o) okozza L Antitox .. tetan. 
Tetanus = Derme l o. 
Tetemtoldófü = Helianthenum vulgare 
Tetra . = négy; összetételekben gyakori 
Tetrabromfluorescein = Eosin. L. o 
Tetrachlormethan, L Carboneum tetrachloratnm 

1 

1 
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Tetrajodpyrol = Jodol. 
Tetramethy!benzol = Dnrol 
Tetronal, diaethylsulfondiaethylmethan, (C2 Ho)2 C. 2 802 

C2 H,, fénylő lemezeket képező vegyület, 85°-nál olvad, 450 r 
hidegviz, alcohol, aether feloldja; a sulfonalhoz hasonló vegyü
let, methyl gyök helyett aethylt tortalmaz A sulfonalhoz ha
sonló módon állitják elő s a helyett is használják mint álom
hozó szert 

Tetszhalál = Asphixia. 
Telüpor = pulv sabadillae; tetüzsir = µng hydrargyri, 

ung. sabadillae 
Teucrium marum, herba mari, az ajakosak osztályába tar

tozó félcserje, déli Európában honos Levelei kicsinyek, mere
vek s átellenesek; az egész fű erősen illatos s fűszer gyanánt 
használják 

Th = a thorium chemiai jele 
Thalleiochin = zöldchinin, reactio a chininre L Chininum. 
Thallin, tetrahi droparachinanisolum sulfnricum: (Cro Hm 

N0)2 Hz 804, a német III. gykv szerint hivatalos; fehér, cnma-
rinszagu, vizben is oldódó tűalaku jegeczeket képez; alkalmaz
zák mint antip)reticurnol és haemostaticumot 0 50 grammos 
adagban 

Thallinum perjodatum sive perjodo-sulfuricum, a thallinnm 
sulfmicnm jódadditiós terméke Alkalmazzák főleg carcinoná
nál 0 25 gr -os adagokban 

Thallium, zöldeny, TI = 203 7 egy és háromvegyértékü, 
positiv elem, a natrinmhoz hasonló ,290°-nál megolvad; 1863-ban 
fedezték fel a spectralanalysis segélyével Crookes és I.amy 
a tilkertdei kénsavgyár iszapjában Előállitható a thalliumsul
fátból, ha abba Zn rudat állitunk Vegyületei a natriuméihoz 
hasonlóak, a lángot szép zöldre festik Az üveggyártásban a 
similibrilliánsok készitésére használják 

Than Károly (apáti), a magy. tud. egyetemen a chemia 
himeves tanára; szül 183-1. XIL 20 Ó-Becsén, 14 éves korában 
mint tűzmester vett részt Bem hadseregében a szabadságharcz
ban A zsibói fegyverletétel után a gyógyszerészi pályára lépett 
Rohrhach Antal vezetése alatt. 1858-ban Bécsben a clremia 
doctorává avatták, innen állami ösztöndijjal Bunsen laboratori
umában működött s hallgatta Hesse és Kirclroff előadásait 
1859-ben Bécsben mint tanár segéd, azután mint magántanár 
működött; 1860-ban a pesti egyetem helyettes, 1862.. óta ren
des chemiai tanára s mint ilyen, tartalmas formáju s vonzó 
előadásával megkedveltette tanitványaival tárgyát 1872-ben a 
chemiai intézetet az ő tervei szerint létesitették, melynek czél
szerü beosztása világhirü lett s a későbbi küllöldi intézetek is 
mintául vették (Birmingham, Aachen, Graz, Hórna) A magyar 
gykv. kidolgozásának részese volt, számos tudományos tekintet
ben nagy értékü dolgozata jelent meg a különböző szaklapok-
l{azay, Gyógysz„ lexicon IV. 20 



- 306 -

ban s számos uj chemiai készülék viseli az ő nevét mint fel
találóét. 1888-bau irta meg a g) a korlati oktatás czéljaira: >Fel
adatok a chemiai gyakorlatokhoz, czimü míívet és 1895-ben 
A qualilativ chemiai analysis elemeit - Legnagyobb mnnkája 
1897-ben jelent meg: , A kisérleti chemia elemei." (Általános 
chemia) A m tud akadémia rendes tagja, királyi tanácsos 
(1872) a III oszt vaskorona rend és a •Pro litteris et arlibus< 
rendjel tulajdonosa, 1895 óta a főrendiház örökös tagja. 

Thanaton (halálhozó), dohánygyári termék, melyet a dohány
nedvekből készitenek Mint a növém ek s állatok élősdiinek 
kipusztitására bevált szert az állam árusitja Feketés szinü, át
ható bagószagu folyadék 

Thanhoffer Lajos, egyetemi tanár. a II. boncztani intézet 
directora. szül 1843 XI 23 Nyirbá!oron, középiskoláit N.-Károly
ban 'égezte s mint orvosnövendék Balassa és Kovács József 
mellett dolgozott, majd Jendrassik assistense lett 1872-ben ma
gán-, 1890-ben nyilvános rendes tanár, a m tnd. academia tagja 

Thapsia garganica, északi Afrikában honos .. az nmbellife
rák családjába tartozó növény, melynek répaalalm gyöktörzse 
erős lejnedyet tartalmaz, mely beszáritva gyántanemü lesz. 
Drasticus hashajtó 

Thapsus verbascum, 1 Ver bascum 
Thea, thea chinensis, theacserje, a kameliával rokon cserje 

a theafélék családjában, mel.J el Chinában, Anamban, ujabban 
Kelet-Indiában, Braziliában is termesztenek Az 1-2 méter 
magas cserjét 3 éves korától 10 éves koráig évente 2-3-szor 
kopasztják; a tavasz kezdetén szedett levelek jobb minőségűek 
s levélrügyekkel lehetnek keverve; az augusztusban szedett levelek 
nagyok. A thealevelek minőségük szerint két nagy csoportra 
oszthatók: fekete tlzeák, a domboldalokon tenyésztett cserjékről 
nyerik s 10-12 órán át' a napon erjedni hagyják s az igy el
fonnyad! leveleket összegöngyölik, pár perczig pörkölik s forró 
rézlemezeken megszáritva ládákba csomagolják; ilJenek a pe-ko 
(virág) thea, mely apró levelű s szétfeslő levélrügyeket tartalc 
maz; a kongu és sznesong tlrnák rügyeket nem tartalmaznak; 
a zöld tlzea trágsázott földön tenyésző bokrokról való s szedés 
ntán 1-2 óra mulva erjesztés nélkül üstökben fonnyasztják, 
összegöngyölik s l1/2 óra alatt megszáritják; ilyenek a hay-szan 
(kikelet), gyöngy-, császárthea Ezen féleségek törmellékébéíl áll 
a poralaku grm-powder s a cnper"ihea, melyek rendesen hami
sitva varrnak A theaszállitmányokból kevés kerül hozzánk chi
nából, azt a belföldön fogyasztják el legnagyobbrészt; az u. n 
karaván- vagy oroszthea vizi uton kerül Han-Konból Sanghaiba, 
majd Pe-Kingbe s onnan karavánokon Oroszországba. A va
lódi !healevelek forró vizzel meglágyitva s kiteregetve 1-5 cm 
hossznak, alsó szélük egész, a hegyes felső rész finoman foga
zott ; az erősen kifejlett középér től <!5° alatt egyenes s ivekben 
egyesülő mellékerek húzódnak; nag) itó alatt az alsó levélfelü-· 
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leten szőröket s szájnyilásokat lehet látni \ chinaiak a thea 
hamisilására a camelia sasanopua és a valonia leveleit hasz
mílják, azonkivül szilvafa-, rasa canina levelei lehetnek közte, 
az európai !heahamisitás igen nagymérvű s festéssel, fűzfa, kö
kény, szilfa leveleivel történik az, vagy pedig a már egyszer 
kifőzött thealeveleket festik meg s árusitják el. A festésre a 
graphit, indigó, currcuma, gspsz szolgál, az ily thealevelek azon
ban vászon közölt slétdörzsölve ny omol hagynak magok ntán, 
forrázatnldrnn pedig a festanyagok vegyileg kimutathatók A 
már használt thea hidegen telilett rézoldattaJ hónapokon át 
szintelen rézoldatcit ad, mig a valódi thea azt 2-3 nap alatt 
megzölditi A coffein mennyisége és tannintar talom a kifőzött 
theában minimális, alig kimnlatható. 

A thea alkatrészeit teszik: 1 36-0 21 °lo coffein, a zöld 
theában és agun-powderben legtöbb; illó olaj mintegy 0 6-1 °/0 , 

mely csupán a pörköléskor képződik; csersav 15-18"/0 , legn
min 15-2!"/0 , chlorophyll, hamuanyag 5 8°/0 , nagyobbrészt 
kovasavas s phosphorsavps sókból 

6 gr thealevél 500 gr. vizzel leforráz;a szép sárgásbarna 
szinü forrázatot ad, mely 0 02-0 01 gr. illó olajat 0·05-0 20 
gr coffeint, 0 75 gr tannint tartalmaz s a feketekávéhoz ha
sonlóan hal, a tannin azonbau ellensulyozza a coffein káros 
mellékhatását Forró forrázata illó olajtartalmánál fogva az 
emésztőnedvek leválasztását fokozzák, a tannin tartalom azon
ban szorulást okoz; a coffein hatását 1 Coffein ez. a. 

Chinában a lheát már Kr e. 150 évvel fedezte fel Schiba
schoja, a császár szolgája s a papok, önsanprgatásukban ki
merülve mint élénkitéít használták; Japánba a theát a IX szá
zacl!;n;1 ismer lelte Tenki) oda) sebi, budhista szerzetes Eme két 
orc;Lúuú<l.ll hihetellen n1cn11\:iségü theát isz11ak n1eg czukor és 
nmi ;;élkül s hogy a tant1in hatását ellensulyozzák, pör költ 
din s emagyakat rágicsálnak hozzá Európában a hollandiak hozták 
a XVII. században; Londonban itták az első lheát 1660- ban. 

Theaelegy = Species, fűkeverék 
Thebain, az opinm egyik alcaloidája, mely dimethylmor

phinnak tekinthető: 

HO" CHaO"c H ''O. HO /Cn H11 NO; CHiO / 11 11 " , 

morphyum, thebain, 

mivel jódmethyllel trimethylamint választ le. Mint secnndár 
basis jódmeth1láttá egscsül: C20H21 NO, J, mely KOH-dal szét
hasilva, sima lefolyással trimethylamint és nitrogénmentes the
benoll ad, melynek képlete Cfü 0 OH Cre Hio 0, ez zinlworral 
való hevitéskor pyrent ad A thebain hatás tekintetében a co
deinhez hasonló. 

Thein = Cofiein, 1 o 
Thenard Lajos Jakab, jeles franczia chemicns 1777-1857. 

20· 



- 308 -

s a Sorbonnen a chemia tanára, Gay-Lnssac-kal 'együtt hatá
rozta meg az organicus vegyületek meghatározásait; ő fedezte 
fel a hydr ogénhyperox.) dot, a bórt 

Theobroma cacao, l Cacao 
Theobromín, dimethylxanthin: c, Hs J\'4 02, a cacaomagvak

ból előállitott dimeid, mely fehér, microscopicus jegeczeket 
képez, forróviz, chloroform nehezen, Na OH Ing jól oldja A 
theobrominnak vegyi szerkezete a coffeinhez hasonló, mert ha 
abban egy atom H-t methyl gyökkel helyettesítjük, coffeint 
kapnnk, melyet vegyileg methyltheobrominnak is neveznek 
Számos vegyületei közül használatosabbak: 

Theobrominum salicylicum: c, Hs N4 02 C1 Fle On fehér tű
alakn, vizben nem oldódó jcgeczek, alkalmazzák mint a din
retint. 

Theobrominlithium benzoicum et salicylicnm, l Uropherin 
Theobrominum natriobenzoicum, 50"/n theobromint tartal

mazó vegyület, mely ngy állitható elő natr benzoicnmmal, mint a 
diuretinnel a theobr natr. salicylicum, (l Dimetin); Na c, H, 
N4 02 +Na Ce H, C02, alkalmazzák 10 grammos adagokban. a 
diuretin helyett 

Theobr:omin-natrium natrio-salicylicum = Diuretin 
Theobrominum natrio-salicylicum: C1 FJ, N4 02 Na t- Ce fü 

(Oll) C02 Na, a német III gykv szerint hivatalos s a diuretin
hez hasonlóan készül s ahelyett használják 1.. Dinretin 

Theophrastus, l Paracelsus 
Theoria, elmélet, valamely tünemény okának magyarázata 

bizonyos tények számából és összefüggéséből kiindulva; ily 
theoria p o. a fénynek az aether rezgéseiből való kimagyarázása, 
mely mellett a kísérletek és tén.)ek hosszu sora szól 

Therapia = onosi ,\udornány, 
Theriaca, alexipharhlacon, confectio Andromachi, electn

ariurn cnm opio, a leghíresebb ókori és középkori gyógyszer, 
melyet Nero császár orvosa : Andromachus állított elő 70-féle 
szerből, melyek között az opium volt a legfontosabb Eme 
gyógyszer erejében sokat biztak s a szer maga nagy ünnepé
lyességgel készült nyilvánosan, a rnagislratus jelenlétében ; a 
gyógytárban külön diszhelyen állott. Minden mérgek ellenmi'r
geül larlották s a dühöngőt is lecsillapította, innen kapta nevét 
is .. mely annyit jelent: dühöngót lecsillapitó Theriaca név alatt 
most az elecluarium cum opio-t értik l. o. Egy régebbi 0 the
riac előirat a következő: Rp Opii pulv gr 2'Ü. misce cum 
Yini hispanici 6 0, macera per diem, tum admisce Pulv ange
licae 12·0, Pulv. serpcntar 8 0, Pulv valerian Scillae pulv. 
Cinnamomi, Zedoariae pulv .. aa 4 0, Cardamomi, Myrrhae, Feni 
sulfur. oxydulati aa 20, Mellis depurati 1500 Fiat elecluarinm 
ad 200 0 Adagja 3--4~5 gr. . 

Theriaca coelestis = Tinct opii 
Theriac-szesz = Spir, Angelicae compositus 
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Therma = hévforrás 
Thermo . összetételekben hór e vonatkozót jelent 
Thermochemia, a chemiának ama része, mely a chemiai 

átalakulások alkalmával keletkező vagy eltünő hő mennyiségé
nek az átalakulásban résztvett elemek sajátságaival való össze
függést keresi. A thermochemia alaptörvén} e ebben foglalható 
össze: valamely vegyület keletkezésekor képződő meleg egyenlő 
az eme vegyület elbontásakor eltünó meleg mennyiségével. 

Thermodin, acetyl-p-aet hoxyphenjlurethan · Co H. (Cs H, 0) 
NC02 C2 fü, CO Clf,, ~Ierck által 1893-ban előállított antipyre
ticum, a phenacetint azonban nem mulja felül, ámbár Merek 
eme készilményt az összes amidophenolok között legtöbbre be
csüli Fehér, tűalaku jegeczek, majnem iztelenek, vizben 1: 2600 
arányban oldódik Adagja 0 5-0 7 gr 

Thermometef' = Hőmérő 
Thermophor = rnelegtar tó eszköz 
Thevetia nerifolia, az apocynumfélék családjába tartozó 

növén3' az Antillákon, hol ahovai néven isn1e1ik; cserjeszerű 
fa, mels nek száraz kőgy ümölcseik tompa sokszegletesek s cer
be1 inl tartalmaznak, fejetök hányást s hűdés következtében ha
lált okoz Hatás tekintetében a digitalissal egyezik meg. l még 
Cerbera odallam 

Thilanin, kenőcsalapanyag, melyet Seibets ols módón állí
tott elő, hogy lanolinra ként hagyott hatni, midőn az a choles
terin componensébe lép be 3°/0 ként tartalmaz s a bőrgyógyá
szatban használják 

1 Thioaethereknek nevezik az alcoholgyökök kénvegyületeit, 
melyek oly aelherelmek tekinthetők, melyekben az oxygen he
lyét a kén foglalja el: 

Gfü ~fü Ifi 
C" H > 0 = aethvlaether ; C u >S = aethylsu rd ; 

2 5 ; 2 115 

v thioaeth) laether 
Thioalcoholok = Mercaptanok 
Thiocol, a guaiacolsulfosavnak kaliumsója, mely a guaia" 

colhól keletkezik fü 804-val való kezeléskor; már főzéskor 
componenseire bomlik Hasonló készitmény ezzel a creosot sul
fonisálása állal nyert sulfosot (l. o ). Therapiai hatásuk messze 
elmarad a tiszta guaiacol mögött 

Thiocyansav = Sulfocyansav 
Thioform, bázisos dithiosalicylsavas bismuth : 

S-Cefü(OHlCO 0. Bz'(J-Bz' < 0-BiO , 2 IJ o 
S-Cs fü (OH) CO 0 > 0-Bi 0 1 . ' ; 

72'2% bismuthoxydot tartalmazó sárgás-szürke por, mely oly 
módon állittatik elő, hogy salicylsavat és kénchloridot molecu" 
laris mennyiségben hagynak egymásra hatni s 150°·ra hevitve, 
a terméket szódaoldattal kivonják s filtrálás után Na Cl-dal el" 
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bo1'.tják, midőn egy oldható és egy nem oldható dithion kelet
kez;k, meljlyel a bisrnnth salétromsavsóját kicsapják Rendes 
olc' Jszerekben nem oldódik, lngokkal főzve dithion meay ol
datba, mehb(í! savak dithiosalic\lsavat Yálaszlanak le s "s ezt 
aetherrel li:irázhatni Hintőpor g\anánt használják a jodoform 
helvett. 

, ' Thiol~m .liqui.d_um, i_~!ll~olnm ger;uanicnm 10°/„, a. gázolaj
bol snlfomsatw ntian eloalhtott termek, az ammou-snlfoichtioli
ct~mhoz has'?nló, kcvésbbé szagos, hig folyadék Alkalmazzák 
mmt az 1cht10lt: 

Thiophen: C,H. S, a kőszénbenzolban 1883-ban Me\ er 
Viktor által felfedezett vegyület, mely szintelen. benzolsza'gu, 
106? f s folyadék, 8±0-riál forr, képÚídik a borostyánkősavas 
natrmmnak P.l10spho;snlfiddal való melegitésekor Homologjai s 
sulfosav_as so1. h~szna)tatnak a g\ óg~_iís':at)ian , . 

Th1ophen1od1d: e, fü Jz S levegon illekony tablaalaku Jeae
czeket képező veg\ület, mel} ben 75 5°/„ jód van; viz nem, 

0
al

cohol, a:ther. jól '?!dja. A jodol s jodof01m pótszere. 
Th1opyrm, tluoanl!pj rm: C10 H12 No S oly anlipj rin, mely 

phenylmethy!pyrazol ehlo1 methj !bői képződik kalinmsnlflwdrat 
behatására, midőn H2 S és thiopvrin keletkezik, melv az oldat
ból kijegeczithető s szintelen, táblás jegeczeket alkot, melyek 
vizben óldódnak · · 

.. Thiosapolok, kénszappanok, mel}ek a ként vegyileg tart,iák 
kolve mm~ th1?z~;_r~avat s oly mód_on .állittatn~k elő. hogy a 
zsnokat kenne1 foz1k m1g az snlfuraltahk s az 10y iwert thio·· 
z~irsav~t a rendes módo;, elszappanositják, de ,;',eleg' alkalma
zas~ nelkü! Alkalmazzák bőrbetegségeknél a kénszappan javal
la lai alap pn 

Thiosavonal, kaliluggal készitelt lág) thioszappanok, me
lyeket. ~1_nbe oly, mó_don lÍllit elő, hogy a thioolajat borszesz
szel h1~1t1a s aprankent. aeqmvalens kalium-hydrooxyddal szap-
1~anos1tJa el, m1g egy luvett próba vizben tökéletesen oldódik. 
Eme szappan 85 sulyrészéhez 15 sulyrész alvcerint kever 

Thiosinamin, allvlsulfamin l AllvlsulfogaÍbamid 
Thiosulfát, l Nátr. thiosulf ' · 
Th!ovegyek. !. Snlfovegyek. 

. Th1uret: Co FI, N C, S2 ( NH)2, szagtalan jegeczes, vizben 
alig oldódó por, alcaliák behatására kén válik le belőle. 

Thomson .Tamás Eduárd, angol chemicus 1773 -1852, előbb 
orvos volt ma,1d Glasgowban chemiát adott elő· leal elkesebb 
követője volt Daltonnak, féíleg az oxalsav, arany,' ezilsl és réz
vegyűleteket lannimányozta 

Thorax = mell, mellkas 
Thorium, Tlz. 232 1 ritlrn, négy v é negativ elem 1828-ban 

fedezte fel Berzelms a thoriumchlorid reducálása által Sötét
barna,?? fajsnlyu por, hevitve levegőn nagy fénynyel thorinm
oxy dda eg el 
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Thridaciurn Extr lactncae 
Thrombosis, a véredényeknek elzáródása az alvadt vér álc 

tal, ha az erek intimája valamily uton-módon megsértődik s 
a vé1 megalvad 

Thrombus. a 'é1edén1 ekben levő véralvadék 
Thuja, életfa, thnja occidentalis L ar bor vitae, a conife

rák cs<lládjába tartozó örökzöld fa Amerikában, nálnnk honos. 
A galyak mintha préselve volnának, harántul állanak, sötétzöl
dek A 3 mm hosszn le' él kék átellenesek, odanvomottak Má
jns elején szedessék. Dörzsöléskor balzsamos siagn, campho
ros izü Tartalmaz élenytarlatmu illó-olajakat, thnjint, mely hig 
H2 SO,-val cznkorra és thnjetinra hasad, pinipicrint, chinovines
sarnt czulnot, csersavat, gyántái A galsak - ramuli thujae 
occident. - a magy I gykv szerint hivatalosak Ne tévesztes
sék össze a thuja orientalis (biota oriental. Endl ), Chinában és 
Japánban honos növénynyel, mel;nek galyai lapjnkkal függő

legesen állanak s kevésbbé összenyomottak A lhnja hatása ál
talában izgató, belsőleg főleg a légntakra, vesékre, hólyagra és 
hng' csőre hal, mit székszornlás, bő vizelés s az ivarösztön 
rendkivüli alászállása kö,et bő .izzadással s fejfájással. Alkal
mazzák külsőleg mint renyhe lefolyásu sebek fonnyadá~át ~lő
mozditó szert; belsőleg festvény ét mint köhögést cs1llaplló, 
izzasztó és vizelethajtó szert dicsérik 

Thujin, glycosidnemü test a thnja occidentalis leveleiben: 
C12 H22 012; sárga, fénylő: összehuzó izü por 

Thus, (füstölgő), ~· olibanum; thns commune seu germa
nicum = pix alba; thus ,iudeorum = Syrax 

Thyerri balzsam, ,]c]i dien' ólomtapasz, lanolin, viasz és 
camphor eleg\•e 

Thymacetin, Hofmann lipcsei 'egy ész állal előállitott thy· 
molvegyület, a phenacetinnel analog, képlde. Cn FI2 CHa. Cs H, 
0 C2 H„ NFI (C2 fü 0); fehé1, jegeczes por, vizben alig oldódik. 
Hatása a phenacetirmel egyezik meg, de kellemetlen mellék·· 
hatásai miatt épen nem hely etlesitheti azt 

Thymen, az olenm thimi alkatrésze, azonos a pinennel. 
Thymohydrochinon és llry mochinon, a thymol bomláster

mékei, melv utóbbi a tlnmolnak kénsavval és barnakővel való 
hevitésekor' keletkezik s 'sárga tűket képez 

Thymol, thymolcamphor, parap1opylmetacresol, ajowán 
khapur, a thymus-olajban és az ajovan gyümölcsben előjövő 
stearopten : Cn I-h OH Cfh Cs FI1 = 150, a magy lI, riémet Ill, 
dán és franczia gykv szerint hivalalos s az illető olajokból a 
terpen elillanása után marad vissza .. A thvmol igen szépen kifej
lett nagv rho.mbos táblákban jegeczedik, szintelen, 44"-nál meg
olvad s lassan szilárdul meg 230"-nál forr 333 r. viz, alcohol 
és aether könnyen oldja, ngyszintén a maró Ingok vizolda ta is 
A thymol még 2000-szeres higi!ásban is erős antisepticus ha
!ásu s mint ilyen, a Hg Cfo után áll A nyákhártyákra lobosan 



- 312 -

ingerlőleg hat, belsőleg némilég a carbolsavhoz és' a terpentin
hez hasonlóan fejti ki hatását 

Indiában a thymolos vizet mint szélhajtó! használják; ná
lunk külsőleg mint enyhe izgató szer s desinficies használtatik 
főleg szájvizekhe l Oleum thymi. 

Thymolum carbonicum, a guaiacolcarbonattal analog ve
gyület, melyet Pro! állit elő oly módon, hogy 10 gr thymolnak 
20%-os Na OH-ban való oldatába carbonoxychloridot (phosgén) 
'ezet Sárgt\s szinti, olajsűrü, nehéz folyadék, viz nem oldja, al
calicus alcohol felbontja thimolnatriumra és Na2 CO,-ra Alkal
mazzák mint bélantisepticumot a thymol helyett; jól bevált 
mint anthelminticnm 

Thymoldijodid = Aris!ol. !. o. 
Thymus serpyllum L kakukfű-démutka, az ajakosak csa

ládjába tartozó, nálunk is honos növény. alant fás szárral, pete
alaku, tompa levelekkel, melyeken sűrűn láthatók az olajmiri
gyek; a virágok eléggé tömött kalászt képeznek, melyek szin
tén illó-olajban dúsak l Oleum ser pylli 

Thymus vulgaris L. közönséges demutka, az ajakosak közé 
tartozó közép!engermelléki növény, fas elágazó szárán rövid
nyélczés, apró levelek állanak. melyeken számos olaj tar ló lat
ható; a virágok fehérek vagy biborszinüek s főleg a kelyhen 
számos mirigygycl vannak borítva. A növényből 0 5--10'/o 
illó-olajat lehet átpárolni 1 Olenm thymi A demntkát a közép
kor lovagjai szívesen viselték czimerükben mint a vitézség jel
képét. innen lrn15ta nevét is, thymus = hős, vitéz 

Thyraden, extractum thyreideae sárgásfehér, szagtalan, tej
czukor izü por, kétszer erősebb hatása van mint a thvreoi-
dinnek 1 o ' 

Thyreoidea = Paizsmirigy l o. 
Thyreoidinum siccatum, organotherapicns készi!menv, me

lyet a birka paizsmirigyéből állitanak elő, annak alacsoi1y hő
nél való beszáritása s porrátörése által; tartalmaz egy erjanya
got, globulin! és albnmoset A thyreoidint főleg rnixoedema 
ellen alkalmazzák jó sikerrel, azonkívül golyvánál, pikkelvsö
mörnél, elhízás ellen A thyreoidint rendesen 010 gr.-os tablet
ták alakjában hozzák forgalomba, melyből naponta 1-4 dara
bot kell elfogyasztani. Mivel könnyen rothadásba mehet át, csak 
keveset kell raktáron tartani 

Thyreoproteid, Notkin által a paizsmirigvből előállitott fe
hérjenemü te~t, mely nagyon mérges s a J{özponti idegrend
szerre hat bémtólag. Eme vegyület a paizsmirigy anyagcseréjének 
terméke s a paizsmirigy eltávolítása után megöli az állatot Ugy 
látszik,hogy a paizsmirigy működése abban áll, hogy eme mé
reg hatását egy általa kiválasztott erjesztő által megsemmisites. 

Thyrojodin = Jodolhyrin, a paizsmirigynek jódösszekötet
tése, 1 gr. készítmény 0 3 mgr. jódot tartalmaz Alkalmazzák 

1 
1 

1 

J 
1 
' 
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főleg struma. mixoedema, psoriasis, eczema eseteiben 1-2 
gr -os napi adagban 

Ti = a titanium cherniai jele 
Ticunas méreg = Curare 
Tiglinsav, a-methylcrotonsav, az oleum crotonis és ol. an-· 

themis olajában levő egybásisu sav: Go Hs 02, sói vízben köny
n.i en oldódnak 

Tilia, a mályvaképüek rendjében a tiliaceák családjába 
tartozó fák, a nagy- és kislevelü hárs, siádogfa: tilia grandifo
lia és tilia parvifolia, melynek virágzó terebje - flores tiliae -
a magy II gykv szerint hivatalos A tereb három-hatvirágos, 
alapján hártyás, vonalas hosszas mnrvával összenőve; a párta 
ötszirmu, sárgás, a hosszn, számos himszálak fehérek Kellemes 
illatu. Tartalmaz. 1, 0 1 % illóolajat, mely viaszszerü; 2, nyál-· 
kát; 3, kevés czukrot, mely a levelékből kiizzad. Hatóanyaga 
az illó-olaj, mely mint enyhe izgató a nyál és verejtékmirigyek 
elválasztását fokozza 10: 150 arányn forrázata használtassék 

Timany = Alumínium _ 
Timpanitis = a belekben képződő gázok által okozott 

puffadtság 
Timsó ~~ Alumen l o 
Timszesz, igy nevezték az alchymisták a timsó lepárlása 

állal nyert kénsavat 
Tinctum Mynsichtii = Acidum •nlfuricum solidificat Caus

ticum crocatum 
Tinctura, essentia, festvény, a galenicns gyógykészitmé

nyelrnek ama alakja, mely növényi, állati anyagoknak borszesz
ben vagy annak keverékeiben való pállitása. s azzal \aló ki
vonása által állíttatik elő. A tinclurák azonban anyaguk szerint 
annyira elül ők egymástól, hogy egy szabály alá nem foglalhatók 
s sokszor csupán folyékony halmazállapotukban egyeznek meg 
egymással. A tinctnrák készitésmódja röviden a következő: a 
kivonandó növényi részeket - ingredientia - előbb apróra 
földaraboljuk vagy durván összetörjük s széles _száju üvegbe 
téve leöntjük a menstruummal s az üveg száját lnlug~atott per
gamenttel lekötve, az előírt időig gyakori felrázás mellett 
30-!0° hőnél digeráljuk. A digerálással való készítést csupán 
a magyar gykv irja elő, a többi gykvek legnagyobb része ma
ceratiót ir elő, a norvég gykv pedig az ingredietiát a mestrum
mal 1/ 2 órán át főzni rendeli Dr. Traxler L Moldován) i, stb. 
kisérl'etileg bebizonyították, hogy a macerálás utján készült 
festvények nemhogy silányabbak, hanem jobb és állandóbb ké
szítmények A meleg alkalmazása mellett u is a szesz több anya
aot old fel mint amennyit oldatban bir tartani s az ily tinctura 
Üledéket ad, azonkívül az alcohol eme hőnél oxydálódik s ecze
tes erjedésbe mehet át, más része pedig elillan A macerálás 
ntján készült tinctnrákon ezek nem esnek meg 

Az elkészített tincturaingredientiát az eltelt macerálási 
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idő után lenszöveten megszűrjük, a mnadékot a liiátiyó men-· 
slruummal megmoS\a kisajtoljuk s a sedimentált tinctmát gyor-· 
san mco·filtráljuk 1\ növénvi anyagok szeszszel leöntve azt 1na
gukba ;eszik, a szesz bemÍök az oldható részt magával viszi s 
diosmosis utján az egész menstr uun1ban szétviszi; ezt segithetni 
elő a gyakori felrázás által Gyantás tincturálrnak g.i ors elő-· 
állitása abban áll, hogy a gyantát a spiritnsban egy ideig állni 
hagyjnk, azután vízfürdőben feloldjuk, szitán keresztül dörzsöl 
jük s a maradékot ujra spiritu;sal kezeljük Végül a szitán át
dörzsölt szüredékeke! besűrítjük A tincturák jóságának meg
itélésénél a szárítási maradék s a fajsuly jönnek tekintetbe, mi
nél több a maradék s minél nagyobb a fajsuly annál jobb a 
tinc!ura 

Tinctura absynthi composita, fehér üröm cssentia a mag; 
II gykv szerint: Rp. Hb, absynthi 30, Cort. aurat 12, Rhiz 
calami, Rad. gentian. aa 6, Cort cinnam 3, Spir vini dilnt 
300, Digere per dies VI. Fiat filtratum 300 F s. 0 006, kivonat
aniag 2·02"/0, hamu 0 31°;., 

Tinctura aconiti, a magy II gykv. szerint : Hp. Tuber. 
aconiti contus 10 Spir dilut. 40 Digere per dies VI. Filtra
tum sit 50. F s. 0 905, kivonatanyag 2 25°/0 A német IH g) kv 
aránya 1: 10 

Tinctura acori = l'ra calami 
Tinctura acteae racemosae, sen cimicifngoe, lm off mac

rol\ s 1 : 4 ar ánvban töményalcohollal készül Tonicum 5-10 
cseppenként „ . 

Tinctura adonidis aestivalis, héricsfes!vény, 1: 10 arány
ban készül; I\:.essler vizsgálatai szerint kitünő soványitó szer, 
melyet 10 cseppenként adagolnak A digitalis pótszere, cmnu-
lativ hatása nincs „ 

Tinctura ad perniolfem = Balsamum ad peruionem o. 
Tinctura alcannae„ 1 : 10 arányban rad anchusaeból s al

coholból készül; ha 1 r conc eczetsavat adunk hozzá, tra al
can acida, ha pedig 10 r natr car bonicumot adunk hozzá, tra 
alcan alcalina nevü készi!ménvt kapnnk Heagensek 

Tinctura aloes, a magy. II. gykv szerin! hivatalos: Hp 
Aloe contus 15. Spir vini conc 100. Ad solutionem digere, fil
tratnm sit 100 A franczia orosz és belga festvény 1 : 6, az 
amerikai 1: 30 arámu , 

Tinctura aloes "composita pharm germ II Elet essentia: 
Rp Aloes 9, Had. gentian Rad .. r hci, Hhiz zingib Croci. Aga
ric albi aa 1 Spir. vini dilut. 200 Fiat tinctura 

Tinctura amara, !ra s!omachica, gyomorerősi!ő keserü fest
vlny, a magy. II gykv szeriilt: Hp. Folior !r ifol fibrin Hb 
centaurii minor Rad gentianae, Cort aurant. flav aa 10, Natr 
carh dilaps. 3. Aquae cinnamomi spirituosi 500 Digere per 
dies sex Colla!ura expressa si! 500 Mint keserü szer, a gyo
mornedvek leválását előmozditva az étvrígyat emeli A német, 
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II gvkv tra amaraja ez: Rp. Fruct aurant immatur Centa
urii hb. Rad gentianae aa 20, Rad zedoariae 10, Spir vini di
luti 350 

Tinctura ambrae: Rp .. Ambrae. Sacchari lac!is aa 3, Spir 
ae!heris 150 Macera per 8 dies Használják méhszenves nők
nél 5-30 cseppjével; a tinc! ambrae moschatában még 1 r 
moschus is van Hasonló hatásu. 

Tinctura anodyr.a comp, = Tra opii comp 
Tinctura anodyna Lentinii = I ra valerian ae!her ea 
Tinctura anodyna simpl. = T ra opii sinpl 
Tinctura anticholer ica Bastleri, 1 Liquor Bastleri 
Tinctura antimiasmatica Köchlini composita, 1 Aqua anti

miasmatica Köchlini comp 
Tinctura aíltimiasmatica Köchlini simplex; 1 Aqna antimi

asm Köchl simpl. 
Tinctura antimonii Jacobi: Hp Stibii sulfur aurant Kalii 

caus!ici aa 6 ln pulver em r edactis add e Sapon oleac 18, 
Aquae, Spir vini aa 36; digere per horam dimidiam in!erdum 
agitando, dein filtra; collatma fit 100 Extempore paranda est 

Tinctura antipernionica, 1 Balsamum ad pernionem 
Tinctura antivenerum Jesuitarum, nemi gerjedelmek ellen: 

Rp Res. Guaiaci 20 Lig Sassafras 15, Bals peruvian 1 Spir. 
vini rec! 100 Digere per diem, dein filtra Naponta 1 kis po
hárral czukros vizhen 

Tinctura arboris vitae 00 Tra thujae occidentalis 
Tra arnicae flarum, pharm germ 1: 10, pharm ameri

can, gallica 1 : 5, rnssic 1 : 6 Mint izjavitót alkalmazzák a flor 
arnicae javallatai alapján 

Tinctura amicae plant, tot pharm Rung. II. Rp Rhisom 
arnicae 60 Folior arnicae 30 F Jor arnicae 10. Spir diluti 500 
digere per dies 6, expressa sit 500 Alkamazzák külsőleg mint 
'en1he izgatót és an!isepticumot sebekre, zúzódásokra, belsőleg 
mint izgatót az arnica javallatai alapján Az angol gykv tinctu
rája 1: 20 arányban a gyöktörzsből készül 

Tinctura aromatica acida, Elixiriurn vitrioli Myusichti, az 
osztr V g; kv szer int : Rp Had calami, -- galangae aa 40, 
Rad. zingib Cort cinnam cassiae, Caryophollor Nucis moscha
tae aa 15 0 Cort citri flav 50, Sacchari albi, Acidi sulfurici di
luti aa 120, Spir vini rect dilu! 1000 Digere per sex dies. 
Alkalnrnzzák az elix. Halleri javallatai alapján 1 o. 

Tinctura aromatica simpl. pharm germanic III. Rp. Cort 
cassiae 100, Cardamomi fruct Caryophyllor Hiz zingiber Rad. 
galangae aa 25 Spir vini diluti 1250. Diger e per sex dies Sto
machicum is carmina!ivum 10-20-30 cseppjével. 

Tinctura asae foetidae, hűzaszat festvény, a német, belga, 
franczia (1 : 5), amerikai (1 : 7'/,) és orosz (1 : 6) gykvek szerint 
hivatalos a zárjelek közti arányban készitve. - Alkalmazható 
20-60 cseppjével méhszenvnél, eskórnál 



- 316 ,' J ~· 
l 

Tínctura aurantíorum corticum pharm fÍung' !L Germ lII 
Rp Flaved. cort. aurant consciss 100. Spir diluti 500. Digere 
per dies sex, dein cxprime el fillrnm sit 500 Kávés kanalanként 
mint slomachicumot használják: 

Tinctura aurea = Spir. ferri chlor. 
Tinctura balsamica, Balsamum vnlnerarium commendato

ris, banme du commandem de Permes, balsamnm traumaticnm, 
a franczia és belga gykv szerint: Rp Resin benzoes '7, Balsam 
tolntan 6, Aloes, Myrrhae, Olibani, Rad angelicae aa 1, Snmit 
hyperici 2, Spir dilnt 72 Stent ad solntionem perfectam Al
kalmazzák külsőleg ren,Jhe lefolyásu sebekre, belsőleg mint 
universalis szert Kézi eladCtshoz való egyszerüen »balzsam« 
név alatt kért készitményhez a következő előiratot használjuk: 
Rp. Aloe pnlv Myrrhae, Olibani aa gr 70, Styracis liquidi 140, 
Ligni santali rubri 30, Croci 3, Bals peruvian 35. Spir vini 
diluti 5000. Digere per dies sex, dein filtrn Hasonló volt ehhez 
az oszlr V gykv. készitméu:e, !. még Balsamum 

Tinctura balsamí peruviani, 1 : 10 arán)ban tömény alco
hollal készül, !. Bals peruvian 

Tínctura balsamí tolutani, tinct tolutana, az angol (1 : 8), 
franczia. belga (1: 5.) orosz (1: 6) és amerikai (1: 10) gykvek 
szerint hi>atalos, adagja 15-30 csepp 

Tinctura belladonnae, nadragnlya íestvény, a magyar II. 
gykv szerini 1: 5 arányban készül rad helladonnae és hig 
alcoholból () napi pállitás állal Ehhez hasonló az osztr gykv. 
készitménye; a német tinctura 5 r. friss levélből és virágzó 
ágból 6 r. alcohollal készül, a franczia készitmény 1 : 5, az 
angol 1 : 20, az amerikai 1 : () 75 arányu, a belga gykvnek há
rom készitménye van, egyik a mienkkel, másik a németével 
egyezik meg, a harmadik, készi!mény 1 : 5 arányban spir aet
herissel készül L Bellaaonna. 

Tinctura benzoes, (szüzleánytej) a magy 1. gykv .. szerint 
50 : 250 ar áni ban Hes henzoes és Spir. conc.-ból készül, a tel-
jesen feloldott készitményt 300 gr.-ra egészitjük ki Ugyaniljen a 
nén1et és osztrák készitn1én_y„ Cos111eticun1 

Tinctura benzoini composila, a brit és amerikai gykvek 
szerint hivatalos balsamnm tranmalicum és bals Fridarii nevek 
alatt: Rp. Hes bcnzoes 2, Styracis liqnid 1 5, Bals tolutan 
0 50, Aloe snccot 0 30, Spir vini dilut. 568 Fiat tinctnra Se
bekre használják 

Tinctura bezoardica Ludovici: Rp. Opii pnlv 5 0 Myrrhae 
pnlv 20 0, Croci 5 0. Rad angelic. Had carlin Had enulae, 
Had. dictamni aa 20, Spir vini 1000. Macera per dies 8 Alkal
mazzák 1-2 kanállal gyomorgőrcsnél 

Tinctura blattae oríental, 1 : 5 arányban készül hig szesz
szel. 20-10 csepp jé; el használják 

Tinctura buchu, az angol gykv. szerint 1 : 8 arányban ké
szül s 4-8 gr -os adagban adagolják 
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Tinctura calabarica, 1 rész faba calabaricaból 4 r bor
szeszszel H napig való áztatás ulján készül 

Tinctura calami„ seu acori, a német II gykv. szerint 1 : 5 
arán1ban készül rad. calami és spir. dilulusból Hascsikarásnál 
alkalmazzák 

Tinctura camphorae compos. = Tinctura opii benzoica 
Tinctura cannabis indícae, pharm hung II. Rp Summit 

cannab indic. contus. 20 Spir vini dilnti 100. Digere per dies 
6; filtrum sit 100. Az angol, német és amerikai festvény kivo
natból készül 1 : 19 arányban. az orosz gykv 15észitmén1e 1 : 6 
ar ányn. L. Cannabis indica 

Tinctura cantharidum, pharm hung U Rp Pulv. cantha
ridum 20. Spir concentrati 100 Digere per dies III filtrata sit 
100 gr Ehhez hasonló az osztr gykv készitménye; a német 
és helvét készitmérw 1 : 10. az orosz 1 : G, az amerikai 1 : 30, 
az angol 1: 80 arár1yu; a franczia készitmény 1 : 10 arányban 
spir aeth aceticivel készül. 

Tinctura capsici, paprikafestvény, az osztr. \' g) kvben 
vörös száritott paprikából 1 : 6 arán)ban készül; hasonló a 
belga készitmény mig a német 1 : 10, az angol 1 : 27, amerikai 
1 : 30 arányu. L. Capsicnm _ 

Tinctura capsici composita = Pain bxpeller 
Tinctura cardamomi composita, az angol és franczia g_ykvek 

szerint: Rp. Sem. cardam - carvi aa L passarum uvae 8. 
Cinnamomi cort 2, Coccionellae 0 50, Spir vini dilut. 80 Diger e 
per dies 6, filtratua sit 80. Enyhe izgató s szélhajtó A tinct 
cardamomi simplex 1 : 5 arányban készül, a belga gykv sze
rint hivatalos. 

Tinctura cascarillae, az angol gy kv szerint 1 r corl cas-· 
carillaeből 8 L higitott szeszsze.l készül, a franczia, német, 
belga kászitmény 1: 5, az orosz 1 : 6 arányu 

Tinctura castorei, hódony fes!vén.r, a magy. II. gykv sze
rint: Rp. Castorei conscissi 10, Spir vini diluti 50, digere per 
dies 8, filtratnm sit 50. A német készitmény aránya 1 : 20, 
ilyen a belga és franczia készítmény is, az orosz 1 : 6, az angol 
1 : 20 (canadai castoreum), az amerikai készilmény 1 : 15 (si
beriai casloreum) arányu 

Tinctura catechu seu terrae Japonicae, az oszlr. V gykv. 
szerint 1 r. catechn nigrnmból i r hig alcohollal készül; a 
német gykv. aránya 1 : 5, az oroszé 1 6, hasonló a franczia 
és a belga készitmény, mig az amerikai 1 : 10 arányu 

Tinctura cedriae = Tra lhujae 
Tinctura chamomillae, az osztr. VI gykv. szerint 1 rész 

virágból 5 rész hig borszeszszel készül, 15-30 cseppjével ada
golják. 

Tinctura chelidoníi, fecskefúfestvény. 3 r kivonatból 20 r 
vízzel és 77 r. alcohollal készül; 15--30 cseppjével rendelik 
L Chelidoninm 
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Tinctura chinae composila, tinct roborans Wh1 ti. a magy 
II g:,kv szerint: Rp Cort chinae snccirubrae 30, Rad. genti
anae, Cort. anrant ilav aa 10, Cort. cassiae cinnam. 5 Spir 
dilnti 200 Digere per dies sex; filtrnm sit 200 Kávéskanalan
ként mint stomachicnmol rendelik. 

Tinctura chinae simplex, a magy. Il, német III gykv. sze
rint: Rp Cm t chinae snccirubrae 20. Spir dilut 100; dígere 
per dies sex; filtrum sit 100 .. Az orosz g} kv aránya 1 : 6 

Tinctura chinoidini, a német II gykv szerint 20 gramm 
chinoidinnek 170 gr. borszeszb·en s 50 gramm sósavban való 
oldása által készül Alkalmazzák váltóláznál, étvágyjavító gya
nánt 1

/ 2-1 kis kanállal 
Tinctura chiratae, az indiai gykv szerint 1: 8 arányban 

készül, melyet 15--60 cseppjével mint amara tonicat adják 
Tinctura chloroformii, az angol gykv szerint 2 gramm 

chlorofor mból, 8 gramm alcoholból s 10 gramm tinct. cinna
momiból készül. Adagja 15-60 csepp 

Tinctura cimicifugae = Tinctura acteae racemosae 
Tinctura cinchonae, angol g) kv. szerint 4 rész kéregből 

15 rész alcolwllal ±8 órai áztatás utján állítják elő s 20 részre 
kiegészitik 

Tinctura cinnamomi, a magi. II gykv. szer int: Rp Cort 
cassiae cinnam. 100, Spir diluti 500; digere per dies sex; filt
rata sit 500 Mint enyhe összehüzó szert méhvérzésnél szél
tében használják 

Tinctura citri seu lirnonurn, az angol gykv.. szerint 1 rész 
czitromhéjból 7 rész borszeszel készül 

Tinctura coccionellae ammoniata: Hp Pulv. e occionell 10, 
Liqu. ammon caust. 10. Spir vini diluli 150. Filtra; az eg)
szerü coccionella festy~ny csnpán szeszszel készül 10 : 120 
arán\·ban 

'Tinctura coffeini composita: Rp Fol theae Pecco 100. 
Spir. vini diluti 1000, digere per dies III in filtro solve Coffeini 
gr. 10. [Szász pót-lÍrszabván) J 

Tinctura colchici, kikiricsmagfestvény, a magy II gykv, 
szerint: Hp .. Semin colchici 10, Spir vini diluti 50, digere per 
dies (i, dein fillra, sit 50 Hasonló ehhez az osztrák készítmény, 
mig a franczia 1 : 10, az angol 1 : 8 5, az amerikai 1 : 8 aránya 

Tinctura colocynthidum, sár tökfestvény, ~a rnagy II. g) kv., 
szerint: Rp Fructunm colocynthidum 10, Spir vini di!nt. 50 
digere per dics 6, dein fi!trum sit 50 A német készitmény 1 : 10, 
az orosz 1: G aránsu 

Tinctura colombo seu calnmbae, a brit, franczia és ame
rikai gykvek szerint rad. calumbaeból 1 : 8 arányban készül, a 
belga készítmény 1 : 5, az orosz 1 : () arányu, !. Calnmba. 

Tinctura confortativa, erősitő festvény, a nemi tehetség 
erősilését czélzó készitrnény, áll storax, benzoe festvényből, 
melyben cantharis is van L Aphrodisiaca .. 

1 
.J 
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Tinctura conii, az amerikai gykv 1 rész növényn) el s 10 
rész borszeszszel. az angol gykv. 1 rész semennel s 8 rész 
borszeszszel készitteti. L Conium 

Tinctura coto, Rp Cort. coto contns. 10, Spir. vini dilut 
100: digere per dies scx, dein filtra, sit 100 L Coto 

Tinctura croci, az angol gykv. szerint hivatalos s 1 rész 
crocnsnak 19 rész higitott szeszszel Yaló pállitása által készül 
Szagjavitószer 2-8 grammjával 

Tinctura cubebarum a franczia és amerikai gykvek szerint 
1: 5 aránsban készül 4-8 grammos adagban nagyon sokat ér 

Tinctura curcumae: 1 rész cnrcumagyökérnek 4 rész tö
mény alcohollal való pállitása utján készül, minek megtörténte 
után abból 2 részt átpárolnak Reagens lugokra 

Tinctura dentifr ica = Eau dc Botot 
Tinctura digiialis, a magy lI gvkv. szerint: Rp .. Folior. 

digital conscins 20, Spir. vini dilnti 100; digere per dics sex, 
colatma filtrata sit 100. Ehhez hasonló az osztrák gykv készit
mény e, mig az orosz 1 : 6, az angol 1 : 8, amerikai 1 : 7 5 
arányn; a német gykv, tinctmája 5 rész virágzó növGniből G 
rész borszeszszel készül. Az ig:y készült digitalis tinctura sok 
zsírt is tartalmaz, mely hányási ingert okoz, higitáskor pedig 
az oldatot zavarossá teszi; szép digitalis tinctmát a petroleum
aetherrel zsir talanitott s gondosan megszárított levelekből lehet 
késziteni 

Tinctura digitalis aetherea a német és helvét gikv. szerint 
1 rész levélből és 10 rész spir. aclherisből készül 

Tinctura djamboe vinosa, vinum djamboe: Hp Folior djam
hoe consciss. 1 Vini Xeres \J, Spir vini 50"/0 , 1 digere per dics 
6. Acul és cluonicus hasmenésnél adják 

Tinctura eucalypti, a magy II g) kv, szerint: Rp Fol 
encolypti 40, Spir dilnti 200, digere per dics sex, filtrum sit 
200 Fekete üvegben tartassék; az angol gykv készítménye 1 
rész levélből, 1 rész kéregből 10 rész horszeszszel készül 

Tinctura euphorbii, 1 rész gnmmi euphorbiiből 10 rész 
horszeszszel készül Mint e!vonószert bedörzsölőül rendelik 

Tinctura feni acetici aethereosa, tinct martialis Klaprothi, 
spiritus aetheris aceticus martiatus, az osztr V és német III. 
gykvek szerint Rp Feni acetici oxsdali liquid 90, Spir v.mr 
recl. 22, Aetheris acetici 9. Misce Go ·a vasal tartalmaz .. 20- 60 
cseppjével adják Az angol gykv eczetsavas vasfestvérne ngy 
készül. hogy 2 5 1 ferrnm sulfuricum oxydulatununal 8 rész 
alcoholt és 2 r. kalium aceticumot elegyitenek, midőn J{, S04 
v.álik le Fe2 (SO<)s + 6C2 Hs 02 K = (C2 fü 02)6 Fe2 + 3K2 SQ, 

Tinclura ferri acetici formicic, oh módon készül, mint 
a tra ferri acetici aether eosa, hanem cczetae!her helyett han
gyasavaether t tartalmaz. 

Tinctura ferr i acetici Rademacheri Hp Plumbi acelici cryst. 
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125, Ferri sulfurici cn st 125, Aceti 120, Aquae dest 2:10, Spir 
vini 400, 1-2 hét mufva megfiltrálandó 0 750,'o vasoxydot tar
talmaz. Főleg mint az arsentriox)d ellenszerét alkalmazzák 

Tinctura ferri chlorati aetherea, Spir. ferri sesquichlorati 
aethereus 

Tinctura ferri cllloratl simplex, tinct. feni muriatici, tinct. 
mar tis aurea: Rp Feni chlorati oxydulati (Fc2 Cl<), 25, Spir. 
vini 225, Acidi hydrochlorici 1 Misce el filtra. L Ferrum 
chloratum 

Tinctura ferri composita Athenstedti: Rp Feni citrici cryst 
5, solve Aquae dest ferrvid. 100. refrigerato adde Trae aro
matic. 10, Vini malagens 90, Trae valerianae gntt 10, Olei 
citri gutt 2 Filtra. Kellemes izü praeparat 

Tinctura ferri jodati ex tempore: Rp Ferri pulverati 3, 
Aquae dest 20, adde Jodi puri 819, post solutione perfecta 
admisce Spir. vini qu. s ut fial liquor filtratus pond 100. 100;0 
ferrum jodatumot tartalmaz 

Tinctura ferri mur iatici ~ I ra feni chlorati. 
Tinctura ferri muriatici oxydati = Tinct ferri sesquichloratL 
Tinctura ferri nitrici = Liquor feni nitriei · 
Tinctura ferri pomati = Tra malatis feni 
Tinctura ferri sesquichlorati, tra feni muriatici oxydati: 

Rp Ferr sesqnichlor solut 70, Spir vini rect 90 Misce. 
Tinctura ferri tartarisata, tra martis aperitiva Glauberi, 

tra Lndovici, a franczia gykv. szerint 1 r. ferrum limatum, 2 5 
r. cremor tartari, 30 r. viz és 15 r. alcoholhól készül 

Tinctura foeniculi carminativa: 30 r. sem foeniculiból, 1 
r. oleum carviból és 100 r hig bor szeszből késr.lil egy napi 
diger álás által 

Tinctura formicarum, a német II. gykv szerint 2 r. frissen 
szedett hangyából 3 r szeszszel digerálás utján készült Enyhe 
bőr ver esi!ő 

Tinctura fuliginis Hufelandi : 1 sr fénymáz és 8 s1. tö
mény bor szesz. 

Tínctura fumalis = Spiritus fumalis 
Tinctura gallarum, gubacsfestvéuy, a magy II gykv sze„ 

rint 20 gramm porított gubacsnak 100 gramm higitott szeszszel 
6 napi pállitása ültal készül. Hasonló_ ehhez a német gykv. 
előirata; a brit készitmény 1 : 8, az orosz 1: 6, az amerikai 
1 : 7 5 arányu 

Tinctura gelsemii sempervirentis: 20 gi amur por itott rad. 
gelsemiiból készül oly módon, hagy azt 150 gramm higilott 
szeszszel két napon át áztatjuk s átfiltráljuk, a maradékot pedig 
50 gramm higitott szeszszel utánmossuk s kisajtoljuk, a folya
dékot 200 grammra egészítjük ki s megfiltráljuk Adag_ia 10--15 
csepp mint uarcoticum. antiperiodicum és anlispasmoticum 

Tinctura gentianae. a német, orosz és franczia gykvek ·'' 
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szerint 20 gramm gyökérből 100 gr. Spir dilutussal késznl 6 
napi áz!a lással 

Tinctura gentianae comp. az angol g) kv szerint. 15 rész 
gyökérből, 0 75 rész naiancshéjból, 0·25 rész cardamomumból 
20 r hig borszeszszel készül; a franczia készítmény (elixír 
amarum de Pe)Iélhe) 10 rész gyökérből 3 rész Ca2 COa-mal 
és 300 rész szeszszel készül 

Tinctura guaiaci resinae, a magy. II osztr gykv. szerint: 
Rp Resinac guaiaci 20, Spir. concentrat. 100, digere ad soluti
oncm, filtrum sit 120. l\Iint melegképzőt 5-10 cseppjével ki
mer ült egyéneknek adhatni. L Guaiacum 

Tinctura guaiaci res .. ammoniat Rp Res. guaiaci 20, Spir 
ammon aroma! 60 macera per dies 7 .. dein filtra el adde spir 
ammon arom ut fial ponderis 100 

Tinctura haemostatica: Rp Secalis cornuti 10, Spir vini 
20, Acid snlf <lilul 2, Aquae fervidae 500, infusnm post horarn 
1/ 4 decoque ad remanentiam 200 Addc calcii carbonici 2; co
laturam exprcssam in halueo vaporis inspissa ad remancnt 70, 
demo ad de Spir vini 30, O!ei cinuam 3 Se1 va. Megfelel a 
Densel-féle készitménrnek 

Tinctura hellebori viridis, a német II. gykv. szerint 1 : 10 
arányban készül, 5 -10 cseppenként adagolják 

Tinctura st lgnatii fabarum: 1 : 10 arányban készül, 010-
0 20 grammos adagokban adják L. Faba st. Ignalii 

Tinctura ipecacuanhae, a magy. II gykv szerint 20 giamm 
durván tört rad ipecacuanhaeból 100 gr higitott szeszszel 6 napi 
pállitás ulján készül 1/2 rész festvém megfelel 1 rész Pnlv 
Doverinak 1-10 csepp köptető, 2-5 gramm hánytató Eme 
készitn1ény inulin kiválás folytán hamar n1egzavarodik; tisztán 
maradó készítményt kapunk, ha 80°1 o-os alcoholt veszünk, ezzel 
a készitn1ény nem lesz er őscbb 

Tinctura jalapae, 1 : ;) arányban készül pulv. jalapaeból 
tön1ény szeszszel 

Tinctura jalapae composita, 1 T ra le Roi. 
Tinctura jodi, a magy ll gykv. szerint 10 gramm jódnak 

100 gramm tömén) szeszben való oldása által készül. Az angol 
gykv. készitménye kal jodaturnnak alcoholos oldatából áll. A 
jod feloldódását dörzsöléssel segítjük elő vagy pedig oly módon, 
hogy választó tölcsérben a vattára mért jódon át cseppenként 
bocsájtjuk keieszlül a szeszt, mintha percolatiót végeznénk 1 Jód 

Tinctura jodi decolorata pharm Germ II. szintelen jod
tinclura, oly módon készül, hogy 1 1ész jodol 1 rész vizzel s 
1 rész Na2 S, 02-mal oldatba visznek s az oldatot 7 6 rész al
cohol és 1 G rész spir ammoniae keverékébe öntik; eme ké
szítmény éppen nem tinctura, hanem a következő bomláster
mékek keveréke: Na J, Na2 S2 Os, dijódamin (IlNJ2), triaethyla
min [(C2 Ho)s NJ, jodaelhyl (C2 Hc, J), jodammouiurn és borszesz. 
Mivel a NHJ, robbanó, óvatosan készittessék. 

Kazay, GyÓgysz Lexicon IV. 21 
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Tinctura kalina = Ira an!imonii 
Tinctura kino, a német, belga és franczia gykvek szerint 

1 : 5, az orosz 1: 6, angol és amerikai szerint 1 : 10 arányn 
Tinctura laricis, az angol gykv .. szerint 1 r. cort laricisnek 

8 r hig alcohollal 1 heli pállitása által készül. Min! adstringens 
szert 20 cseppjével használják 

Tinctura Jaudaui comp. = T inct opii composita 
Tinctura laudani simplex = Tinct opii simplex 
Tinctura lavandulae comp Spir lavandnlae comp phar m 

anglic 60 r alcohol, 0 5 rész cor t cinnamomi, 0 5 rész nnx 
moschata, 1 rész lign santal rubr -hói 7 napi áztatás által ké
szül; a fes!vén1hez még adnak 15 rész egyszer ü spir lavandu
laet s 15 rész spir rosmariuit 2-4 grammjával rendeli!< 

Tinctura le Roi, császártinctura, hajt'() rozsolis, Iaxarozsolis 
= Elixirium le Roi 

Tinctura lichenis islandici, 1 rész lich~u island és 5 rész 
borszeszből készül. 30 cseppjével mint keserü zsongitót és 
hányáscsillapilót használhatni 

Tinctura lignorum, tinct pini compos tint haemocathar
!hica, vér!iszlitó festvénv, az oszfr.. V gykv szerint: Rp. Ligni 
guaiaci. - sassafras, - santali rubti, -- jnniperi aa 45, Spir. 
vini conc 850, Stent per octo dies, dein filtra Az ivarösztönt 
igen lenyomja, óvatosan adagolandó L Spec. lignornm 

Tinctura limonum: l'inct citri 
Tinctura lobeliae, porhonrojtfestvény, a magy II osztr. és 

franczia g1kv szerint 1: 5, a7 angol l!L szerint 1: 8 arányban 
készül, mig a német készitmény 1 : 10 ar ányn Mint köptető és 
görcscsillapiló szer 5--20 cseppjével, asthma esetében 2 gramm
jával is adagolható. Asthmánál egyike legjobb szereinknek A 
tinctnra lobeliae aetherea az angol gykv szerint 1: 8 arányban 
készül spir. aelherissel 

Tinctura Ludovici = Tra ferri tartarisata 
Tinctura lupulinae, az amerikai gykv szerint 1 rész lnpn

linból 8 rész borszeszszel készül Evőkanalankint adagolják L 
Lnpulin 

Tinctur a lycopodii, Rp Hb lycopodii clavati 10, Spir vini 
conc gr. 50. Stent per octo dies. filtra 40 cseppes adagban 
használják hugytarthatatlanságnál, mivel a hólyagnyak nyákhár
tyáit érzésteleniti 

Tinctura malatis ferri seu feni pomati, !ra rnartis pomata, 
tulajdonképpen az extr. malatis ferrinek oldáta, a magy. II 
gykv szerint: Rp Ex!r malatis feni 20, solve leni calore in 
Aqnae cinnam spirilnos 100 Post sedimentiationem filtra, i 
filtrnm sit 110 gramm Adagja 15-60 csepp a vas javallatai 
alapján · 

Tinctura martialis Kla11rothi = Ira ferri acetici aetherea 
Tinctura martialis Ludovici = l\a feni tartarisata 
Tinctura mar tis adstringens = Fen acelic liquidum 
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Tinctura martis aperitiva = Arov Taracelsi, l Amm chlor 
ferrat. (oldva) 

Tinctura meconii = Tinctura opii 
Tinctura monesiae: Rp. Extracti monesiae 10, Aqnae dest 

30, Spir. vini 65 Digere per diem, dein fitra, fiat filtrnm 100. 
Tinctura moschi, a német II gykv szerint 1 rész pézsmá

ból 25 rész vizzel és 25 rész borszeszszel készül Adagja 20 csepp 
Tinctura moschi artificialis: Rp. Olei snccini rectificati 10, 

inter agitationem immisce Acidi nitrici fnmant 30; massam 
aqna alutam solve digerendo in Spir vini 300. Filtra Görcsös 
fájdalmaknál 20-60 cseppet adni 

Tinctura myristicae, tra nncis moschatae, tra macis: Rp. 
sem rnyristicae 20, grosso modo pulv adde Spir vini dilnti 
100 Digere per dics quatnor et filtra 

Tinctura myrrhae, 1 : 5 arányban tömény alcohollal készül 
A tinct myrrhae composila (tra gingninalis bals): Rp Tra 
myrrhae 50, - catechu 30, Bals peruv. 1, Spir. cochlear 20 
Szájvizhez való 

Tinctura Napoleoni, Deák nektár: Rp. üt. cariophyll X 
olei citri X Trae gentian. 15, - absynthi 70, -- cinnamom 
150, - aurantior GOO. Spir aromat 200, Alcohol rect 1000 
Aquae dest. S.íf simpl aa 1200 

Tinctura nerii oleandrl: Rp. Fal nerii oleandri receut 10; 
infunde cnm aqnae fervid 60; macera per horam, dum crlla 
et adde Carhon veget 1 agita et flltra, dein admisce Spir 
vini rect. 50. Sepone per horas XII. dnm filtra. Mint a digilalis 
helyettesitőjét 10 cseppjével alkalmazzák; vérhas, hasmenés és 
láz ellen is használják. 

Tinctura nervino-tonica Bestuscheffil = Spir feni chlo
rati aethcreus. 

Tinctura nucis moschatae = T ra rnyristicae, 
Tinctura nucis vomicae, linctura strichni, a magy II. osztr. 

franczia, belga gykvek szerint 1 : 5, a német, angol szerint 1: 10, 
az amerikai szerint 1 . 3 75 arányban készül. Adagja 5, napi 
15 csepp L Nnx vomica 

Tínctura odontalgica, fogcsepp, nagyon tág előirási határok 
közt levő készitmény, mivel csaknem minden gyógyszerésznek 
van saját előirása reá Mivel a fogfájás különböző okokból 
eredhet, a fogcseppeknek is eszerint különböző hatásn szereket 
kell tartalmaznia Leghatásosabb fogcsepp a cavernosus fogakba 
a következő: Rp, Tinct. opii s. Acid. carbolic aa 10. Tra spy
lanlh. oler 80. Misce Vagy: Chloroformii Tincturae opii s .. aa 
20, Trae pyretri - guaiaci, -arnicae aa 50 Misce A legtöbb 
ily nemü tinctnrákban mind opium, camphor, pyrethrnm s 
csipős olajok: cariophyllus, cajeput stb. van. 

Tinctura oleandri = Tra nerii oleandri 
Tinctura opii acetica = Acetnm opii 
Tinctura opii ammoniata phar m anglic, gallic. belgic et 

21* 
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american: Rp .. Opii pmi 1, Acidi benzoici, Olei nnisi aa 2 5, 
Spir vini conc .. 72, Ammon pnrae liquid 18 

Tlnctura opii benzoica, Elixirium paregoricum, tinctura 
camphorae comp .. tinct opii camphorata cum acido benzoico 
pharm anglic Rp Opii pmi, Acidi benzoici aa L Camphorae 
Olei anisi aa 0 75, Spir vini di! 240 Macera per dies qnatuor, 
filtrum sit 1000. Hasonló ehhez a belga és amerikai gykvek 
készítménye, a francziáké extr opiivel készül s kétszer oly erős. 
Görcsös köhögésnél adják 

Tinctura opii camphorata = T ra opii benzoica 
Tinctura opii composita sen crocata, laudanum liqnidum 

Sydenhami, tra anodyna comp a magy II gykv szerint: Rp .. 
Croci 10, Aquae cinnam spir. 100, macera ad petfeclam croci 
extractionem dein exprimendo cola ut fluidum sit 100, qnibus 
adde Opii grosse pulv. 10. Digere per dies octo; exprime, filtra, 
qnod sit 100 Gyengébb az egyszerü opiumfestvénynél s az 
opium és crocus javallatai alapján 2-10 cseppjével adható A 
régebbi gykvek ilynevü készítménye iO gr opiumból, 35 gr. 
sáfr ányból s egyenként 4 37 gr. fahéjból s szegfűszegből készült 
420 gr. malagaborral; neve is Vinnm opii aromaticnm, Vinum 
par egor icnm volt 

Tinctura opii crocata, 1 Tra opii composita 
Tinctura opii desodorata, mi1erikai gykv Hp. Opii gt anul 

100, Gazolini 400 cm'. macera per diem, dein filtra el ablue 
cum gazolino 200 Opium islnd digere. Spir. vini conc. 200. 
Aquae dest 800. dein fillra Szagtalan készítmény, de hatása 
ugyanolyan mint a tinclura opii simplexnek 

Tinctura opii fcrmentata = Tra opii nigra 
Tinctura opii nigra seu lermentala, essenlia nigra anglo

rum, guttae nigrae, vinum opii fermentatum Hosseau, Hp Opii 
puri 210, Aceti vini 1680, .Nuc. moschalar. 36, Croci 18. coque 
ad aplam consistentiam, adde Sacchari albi 140, Fermenti ce
revisiae 36; stent per septem septimadas donec syrupus per
feclus sit, dein cola. Sokan az acelum opiit is azonosítják eme 
készilménynyel 

Tinctura opii simplex, tra laudani seu meconii, tra thebaica, 
alcohol opiatus, tra anodyna simpl. a magy II. gykv szerint: Hp 
opii siccali grosse tussi 20, Spir, diluti 180. Stent in digestione 
per dies oclo saepius agitando, donec opium, quantum fieri po
test, solvatur, lunc exprime. Filtrum sit 200 Ezzel megegyez a 
a német és osztrák gyekvek készítménye, a belga, franczia és 
amerikai gykvek aránya 1: 12, az angolé 1: 13 5. Leginkább has
menés ellen használják 5-15 cseppjével. l Opium 

Tinctura Para = Tra spilanthis composita 
Tinctura Paraguay Roux = Tinct spilanthus olerac. comp 
Tinctura pauliniae = Tra guaranae, 
Tinctura pepsini = Elixirium pepsini 
Tinctura physostigmatis = Tra calabaric ' 

' 
1 
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Tinctura pini composita. tra lignorum (!. o ) a néinet gykv. 
szerint: Rp T urionum pini 3 part I.igni gnaiaci p. 2. Ligni 
sassafras p 1 Baccae junip p 1, Spir dilut p 36 

Tinctura pulsatillae: Hp Hb pulsatil recent 1000, morla
rio conlusae adde Spir vini conc 1000. Digere per septem 
dies dein colla, exprime el flltra. Fogfájásnál bedörzsölő 

Tinctura purgans = T ra le Hoi. 
Tinctura pyrethri, a brit, franczia és belga gykvek szerint: 

1: 5, az orosz szerint 1: (i arányban készül Elvonó szer 
Tinctura quassiae. a franczia, belga (1 : 5), orosz (1 : 6), an

gol (1: 25) és amerikai (1: 12) gykvek szerint hivatalos. 15-30 
cseppjével mint amara tonica rendelhető 

Tinctura ratanhae, tra lu ameriae a magy II. gykv. szerint : 
Hp Had ratanbae consciss. 20, Spir vini diluli 100. Digere per. 
di e s sex Filtrum sil 100„ Hasonló ehhez az osztrák és nérriet 
gykvek készítménye, az előbbiben a pállitási idő 3 nap, az 
utóbbiban nincs meghatározva \ franczia, belga és amerikai 
gykv. készítménye szintén 1: 5 aránya, az oroszé 1: 6, az an
golé 1: 8. Mint adstringens főleg hasmenésnél igen hasznos szer 

Tlnctura rhei aquosa = Infusmn rhei cum nahio car
bonico 

Tinctura rhei splr'ituosa seu composita, a fr anczia, angol 
és amerikai gykv. szerint: Hp Had rhei p 2, Cardamomi p 
0 2~. Coriandd, Ct oci aa 0 25, Spir vini diL 20 Diger e per dies 
quinque, tum filtra Mint amara tonica használlatik Az egy
szerű rheumfestvén) 1: 5 arányban készül 

Tinctura rhei vinosa Darelli, tra rhei dulcis, elixiriurn sa
lutis, a magy II. gykv szerint Hp Had rhei consciss. 20, Cm t 
am f1. 5, Sem cardam conlus 2 Yini malag 200 Digere pe1 
dies sex, dein exprimc el post sedimentationem adde Pulv 
sacchari 30. Post. solulionern tincturam decantatam filtra, quod 
sit 230 A szép Darcllfestvényt apróra zúzott de nem, poros 
gyökérből készítjük; mielőtt a czukrot hozzáadnánk, 1 tojásnak 
jól felrázott habjával hagyjuk 2 napig állani, azután megfi!tr ál
juk s végre feloldjuk benne a czukrot Hashajtó adagokban 
nem rendelik, csupán az emésztés javítására 1/ 2-2 evőkanállal 

Tinctura roborans Whyttii = Tra chinae composita 
Tinctura sacchari, caramelnek vizoldata; mint feslanyagot 

lehet folyadékok festésére használni. 
Tinctura sacra = Elixirium ad longam vitam 
Tinctura sabinae, a belga és orosz gy kvek szerint 1 : 6, az 

angol szerint 1 : 8 arányban készül Adagja 0 5 -1 5 gr 
Tinctura salis tartari = T ra an!imonii 
Tinctura saponis = Spir. saponalus. 
Tinctura scammoniae, a franczia és angol gyKv szetint 10 r 

scammonium (nem resina), 65 r szesz és 5 rész vízből készül 
Catharlicum, 
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Tinctura scillae, a német, belga (1 : 5). orosz '(1: 6), ame
rikai (1: 7 5), angol és francLia (1 : 8) gyvek szerint szárított hagy· 
mából és bor szeszből készül 

Tinctura scillae kalina, a német lI gy kv. szerint: Rp 
Scillae siccat 8, Kalii canstici fosi 1, Spir. dilnli 50. Maceratione 
tinctura paratur. Inkább külsőleg használják 

Tinctur a secalis cornuti, a német gykv szerint 1 : 10 az 
angol szerint 1 : 4 arányban készül higitott szeszszel Adagja 
10-30 csepp 

Tinctura senegae, a brit, g1kv szerint 1 :8 arányban hígí
tott szeszszcl készül Adagja 2-8 gr 

Tinctura sennae, a brit és franczia gykvek szerint 5 rész 
senualevélből, ! r. mazsolából 1-1 r. kömény- és koriander
magból 40 r hig;tott szeszszel készül; a belga gykv arám a 
1: 5-5. Alkalmazzák 8-35 grammjával mint hasjhajtót. 

Tinctura serpentariae, az angol g1kv szerint 1: 8, az ame
rikai 1: 7 5 és a belga 1: 5 5 arányban készül Adagja 2 -8 gr. 

Tinctura spilanthis olerac.. comp., ha Paragrray-Roux, tra 
Parae, morzsika vagy szennyfűfestvény, a magy„ l gykv. sze1 int : 
Rp. Hb spilanJhis oler. recent conqrrassat 40 Rad pyrethri 
tus 20. Spir. concent 120 Digere per dics tres. exprime et 
filtra Mint en} he izgatót szájvizekhez adják 10: 100 : 200 arány
ban. Fogcsepp gyanánt is használják 

Tinctura stomachica = Tinct amara l még Mariacelli 
cseppek 

Tinctura stomatica = Ean de Botot, Anatherin szájviz L o. 
Tinctura stramonii, a magi I gykv. szer int az összezúzott 

magvakból készül 1: 5 arán)ban Hurutos, görcsös köhögésnél 
és mellszorrrlásnál, gyornorzsábáknál 2-8 cseppjével hasz-
nálható. . 

Tinctura strophanti ~e sem desoleat magy. H. gykv. füg
geléke szerint: Rp Sem strophanti 10, tunde optime et ab 
oleo pingrri libera ope Aaetheris depur ati qn s. Semina deso
leata misce Spir. vini concent 200. Stent per dies sex, express a 
et filtrata sit 200 .. Hasonló ehhez az osztr VII. amerikai, angol 
és franczia gykvek készitrnéni e; a nérnet és helvét készitmény 
1: 10 arányrr. Sárga, igen keserü folyadék A netalán még 
oldva maradt zsiran1agokat erős hűtés által lehet kicsapni s 
szííréssel eltávolitani; a zsirtartalmn fcstvény higitáskor meg
zavarosodik. Alkalmazzák mint a digitalist eg1 es 0 50, napi 2 
gr maximáladagokban. 

Tinctura strychni = Ira nrrcis vomicae. 
Tinctura suifuris veilatilis = Spir aetheris sulfuris 
Tinctura sumbul, az angol gykv. szerint 1: 5 arányban ké-

szül s 15-30 csepjével iszákosoknak adják l Snmbul 
Tinctura tartari ferrata = Tinct feni tartarisata 
Tinctura tayuyae seu dermoph) lae, a trianosperma fici

folia gyökeréből 1: 5 arányban készül s mint stimulans szer 
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használtatik bujakóros, görvélyes bőrbántalmaknál 6-15 csep 
nyl adagokban emelked61eg, Drasticus lrnshajfó és hánytató is, 

· Tinctura thebaica = Tra opii s 
Tinctura thujae, lra cedriae, tra arboris vitae. a magv. I 

0vkv. szerint 40 gr friss szétzúzott frond thrrjae--ből 120 gr 
tÖmény szeszszel 3 napi pállilás által készül. Külsőleg rrrbefa
ciens; · condilomák ecsetelésére is használhatni 

Tinctura tolutana = Tra balsami tolutani 
Tinctura valerianae, a magy Il gykv szerint 16 gr rad 

valerianaeből 80 gr higitott szeszszel ké~zü_l; .l;asonló ehhez. az. 
osztrák, német, franczia és belga gykv. kesz1tn1enye, azr an1~r1ka1 
1: 7 5, az angol 1: 8 arányu, \dagja 15-40 csepp l \ ale~rana 

Tinctura valerianae ae!herea, tra anodyna Lentmr, t.ra 
antispasmodica Kreupii. a magy. [[ és német Ill. gykv szermt 
1: 5 arányban rad valerianaeből spir aetherissel készül 20-60 
cseppjével antispasmoticurn . , 

Tinctura valerianae ammoniata, nem epen szer errcses ossze
télelü készitménv. mivel az ammonia leronija az illó-olaj hatá
sát; az angol gi'.í<v. szerint 1 r; r~d , valeri~r:aeből 8 y . spir~ 
ammoniaeval kcszül A belga keszrtmeny 1 : ;:, D, az amerrkar 1 : I 

arányTinctura vaniliae, Rp \anilini 2, Spir vini conc. 250. Solve 
Tinctura veratri viridis, zöld zsáspa festYény.. a magy.. I 

rr,:kv szerint 1: 5 arán,ban készül, az angol gykv aránJa 1: 8, 
~z amerikaié 1: 3 (Nm:voods tinctnre) 4-10 cseppjével alkal
mazzák olv bántalmaknál, melyeknél a lázt és a sziv erélyes 
működését le kell momni 

Tinctura visceralis = gyomorerősitő festvény, különböző 
keserű fest vén) ek eleg; e 

Tinctura vulneraria, vörös sebviz: Rp Aqnae vulnerar 
!OOO, Tincturae chinae 50, Ligni santali rubri 20. Digere per 
horas 12, dein filtra. 

Tinctura Whytii = Tra chinae composita 
Tinctura zingiberis,*) a magy IL gy kv szerint 1 : 5, ugy

szintén a német, franczia, belga gykvek szerint is, az angol 
gykv aránya 1: 8 és 1: 2, az amerikaié 1: 3 75 l Zlngiber 

Tinctus ~ festék 
Tinctus capiliorum = Hajfestő 
Tinkal ~ Nalrium bibor acicum 
Tinta, színes folyadékok, melyekkel maradandó jeleket lehet 

írni. A chinaiak már régen készítettek ilyfajta fostőfolyadéko
kat koromból, czinóberből A tinták összetételük szerint s ren
deltetésök szerint következőleg osztályoztatnak: 

f Irótintúk a\ csersavastinták, mehek csersavas vasoxy
dulox\ dnak oldatai s idővel fekete 'asox,;d csapódik ki belőlök 
i<1en finom oor alakjában, melyet gummi aiabicrrmmal kell snspen
dálni l Aframentnm nigrnm, Spec atramenti; b) alizarin tinták, 

*)Az itt le netn irt tinctur-ák 1: 5 arányban készülnek. 
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ezek szintén csersarns vasoxyault tartalmaznak de'nem gummi 
arabicummal suspendálva, hanem eczet- vagy kénsavban oldva 
ir áskor igen világosak, azért kevés indigóval festik meg őket, 
1. Alizarintinta; e) anthrncentinták, d) anilintintál« L o. Az iró· 
tinták feketék (atramenta), vö1 ösek (rulnamenta) 1000 r. ammo
niából. 8 r carminból, kékek, zöldek vagy sárgák 

11 Márnlótinták, ezek igen tömény anilinoldatok L Hec
tograph tinták 

!Il Sympalhicm linlá/i, ezek rendesen nem látszanak, 
hanem bizomos behatásokra chemiai bomlást szenvedve, a velők 
irt jegyek eli'ítünnek: vii1 ös: hig nat1 iumamichlorid oldat, a vele 
irt irás plalinochloridoldattal megnedvesítve megvörösödik; bibor" 
szinii: fcrrosulfat oldattal irt irás rhodankaliummal megnedve
sitve; kék: hig cobaltsóoldatlal irt irás melegitéskor futólag 
megkékül; fekete: eczetsarns ólomoldattal irt ir ás kéngfízöktől 
azonnal megfeketedik; zöld· cobaltonitrát és niccolonitrát ol
datával irt irás melegitéskor megzöldül; sárga: réznek király
vízben való oldatárnl irt irás melegítésre futólag megzöldül 

IV Tinták feme!uc ·· hádogra: 15 rész cuprum nitricum, 
50 rész víz é~ .. 4 rész koron1; zinnkre, ónra, Yasra: 10 rész 
cuprun1 acetiéun1, 10 rész an1n1on cl1lor atun1, 5 1 ész kor on1. 
60 rész viz. 

Tinlapo10k: Rp Tannini 30, F erri snlfor. pulv. 1123, 
Gummi arabici 3, Sacchari albi 3 0, Anilini .. 3 0, vag}: Pulv, 
gallarum 1000, Gummi arabici 200. Feni sulfmici oxydul. 500, 
cupri sulfmici 50 Misce L Atramentum, Spec atrament 

Tisana, Ptisanae 
Titanium, Ti = 48 1, nég_y v. é igen rilka elem, melyet 

li91-bcn fedezett fel s menachinnak nevezett; Klap1oth 1791-ben 
a rutil nevü ásványban f~ezte fel Sötélszür ke por, levegőn 
hevit\ e litánoxyddá ég, magas hőnél a nitrogénnel is cg} esül 
Vegyületei ibolyaszinü lángreactiót adnak, oldalban zinkkel re
ducáltatnak s a folpdék ilyenkor megkékül. . 

Titkos szerek, az ösmeretlen összetételü gsógyszerkülön
legességek, melyeket törvényeink szerint sem árulni, sem alkal
n1azni ncrn lenne szabad 

Titrálás, a mennyileges chemiai analysisben a volumetricus 
oldatokkal való analysis 

Titre, oly reagensek, mel) ek bizonyos menny iségü oldó
szerben egv meghatározott menmiségü reagenst tartalmaznak, 
feloldva; L Normai oldat 

TI = a thallium chemiai jele 
Toboz, conns, strobilus, a termésvirágokat tartalmazó oly 

pikkelyes barka, melynél az egyes virágok sürü menetü csiga
vonalban helyezkednek el a tengely körül. a virágokat védő 
pikkelylevelek pedig a megéréskor megkeményednek L Turi
ones pini 

Tobzosak, !. Coniferae ;_-_j 

::: 
i 
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Toddalia aculeata Persoon, indica löpeziana, a rutafélék 
családjába tar-tozó kúszó növény Ceylon, Mamitius, Keletindia 
erdeiben, gyökere az indiai g1kv szerint hivatalos; 12 36 mm 
vastag, setétsár gás, hosszában r ánczos gyökér pnha pai aréteg
gel, mel.i alatt egy sárga réteg s ez alatt az igeu csipős háncs 
terül el: a kéreg tele van illó olajjal és gyantával, minélfogva 
az mint izgató fííszer elterjedten használtatik 

Toffana, !. Aqna Toffana 
Tojás, l Ornm gallinacenm 
Tolubalzsam = Balsamum tolntannm 
Toluidin: CG fü. CHa NHa, oly anilin, melynek benzolg.iöké

ben 1 H atomot a (CHs) gyök helyettesit Festanyag L. Indaminek 
Toluol, metin !benzol: c, Ho CHa, a tolubalzsarnban, kőszén

kátrányban előfordnló szénh) drogén; szintelen, 0 882 f. s. viz-· 
zel nem keveredő folyadék, HNOa-val benzoesav képződik be
lőle; H atomjai helyeltcsithetők 

Tolypyrin, ol_y antip)lin, melynek phenylcsoportjában para 
hel) zetben egy (CH,) gyök foglal helyet, tehát nem más, mint 
para-tolyldimethylpyrazolon: CHa Co fü N, (CHa)z C CO CH 
Szintelen, igen keserü izü jegeczek, 10 rész vizben, alcoholban 
oldódnak Az antip) r innel megegyezik 

Tolysal. a tolvpJIÜmek salicylsavval való vegyülete: (C12 
Ha N, 0. Cr fü Oe), Riedel állitja elő; kicsiny, halványró.zsaszinü, 
keserii izü jegeczek, alcohol feloldja Alkalmazása mint a 
salipyriné. 

Tonica remedia, ama szerek, melyek az izom és idegrostok 
nagyobb feszültségét (tonus) idezik elő, miáltal zsongitólag, erő
sitőleg hatnak L erősitő szerek, 

Toninervin, vizben oldódó összetett chininsó, mehet Cantz
Ier dr készit Bambergben; tartalmaz 6 5 sr. Fe2 Os-oi és chi
nint vegyület alakjában :\fin! erősitő szert 0 05 grammos, mint 
láz ellenes szert 01-0 3 grammos adagokban rendelik 

Tonkabab, Faba tonca. 
Tonsilla, mandola, fültőmirigy, tonsilitis = mandolagyuladás 
Tonus, zsong, az idegeknek és izmoknak szakadatlan kis 

foku izgalma. 
Topolyafa = ültetett nyárfa, I Populus; topolyazsir = 

Ung populi · · 
Torma, Cochlearia; tornraszesz = Spir. cochleariae, spir 

,sinapis 
Tormentilla, l Potentilla torment 
Torok, fanx, az inyvitorlák után következő garatüri rész 
Torokgyilc, általános népies neve a torok mindama gyula-

dásos megbetegédeseinek, rnel) ek duzzodással s nyelési nehéz
ségekkel kapcsolatosak L. Croup, diphteritis. 

Toroklob, a torok nyákhártyájának gyuladásos megbete
geqései; roncsoló toroklob = Diphteritis, Croup 

Toroköblitö = Gargarizma. 
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Torricelli Evangel. olasz physicm, a légsulyméfő föltalálója, 
szül. 160:\ X 15, megh 1647. X 25. Firenzeben, 1628-ban Cas-· 
tellinek, majd Galileinek volt tanítványa, kinek halála után a 
toscanai nagiherczegtől mestere összes méltóságait s hivatalait 
átvetle L Barometer 

Toxicodendron, l Rhus toxicodendron 
Toxicologia = :\iéregtan 
Toxinok, az állati és növénvi szervezetben awk elhalása 

után keletkező mérges vegyületék, mel.rek alcaloidtermészetüek 
s megfelelnek a Selmi által ptomainoknak nevezett vcg\ ületek
nek. Ily n1érges ptomainok: cadaverin, neurin, putrescin, choiin. 
gadinin, tirotoxin, hullamnscarin, methylgnanidin, tetanin, teta
notoxin, spasmotoxin sth stb .. 

Tök, here, 1 Didymis; tökgynladás, l. Epididimitis 
Tölgyfa, 1 Quercns 
Tömecs = molecnla; !ömecssnly = molecnlasnly L o 
Tömjén, 1 Olibanum; fekete tömjén = Ladannm; ameiikai 

tömjén = Pix alba. 
Tömöttség, L Fajsúly. 
Török József (ebesfalvi), Magyarországnak ugi szolván leg

hitesebb gyógyszerésze s a legnagyobb specialitás-rnktár tulaj
donosa, szül 1824 Szöllős-Vigárdon, megh 1899 akt 26 Szülei 
akarata ellenére lett gyógyszerész s eg; elemi éveinek elvégzése 
ntán :l évig Párisban dolgozott, hol a forradalomban is részt 
vett; a magyar emigránsokkal baráti viszonyt folytatott s ennek 
köszönhette későbbi tekintélyét Párisból Londonba ment, hon
nan 1854-·lrnn visszatérve, a ·budapesti Gömöry-féle gyógyszer
tárt vetle meg s azt a külföldi specialitások dúsan felszerelt 
raktár ává !ette s mint ilyen nemcsak nálnnk hanem az egész 
világon ismeretes lett. N~gy vagyona s jó szíve folytán támo
gatója lett számos jótékony intézetnek s a 60-as években háza 
gyülhelye volt a !ndomán.\ ok és politika terén kimagasló 
fér fiaknak. · 

Törökvörös, 1 Solvinok, Phenolsnlforicinsav. 
Tövis = S pina. átalaknlt levél és bőr képlet. 
Trachea = edény, átvitt értelemben = légcső; !r acheitis = 

légcsőhnrut 
Trachoma, aegyptomi szemgyuladás, ragályos természetü 

szembaj, mely a kötőhártya felszinén jelentkező kocsonyás 
göbök által jellegeztetik Eme kiütések a szaruhártyát is meg
támadják s azon fekélyeket támaszthatnak. A !rachomás szem 
váladéka felette ragályozó: a gyógyítás a megtámadott helynek 
Cu SQ, vagy Ag NO,-mal való kiégetésében áll 

Tragacantha, (görögül = bakkszarv), gnmmi tragacanthae, 
különböző astragallusfajok (leguminosae)-ból a sejtfalak átválto
zása folytán képződő termék, mely a bemetszések helyén nyo
mni ki; a még élő ágak haránt lemetszése alkalmával a traga
cantha a szövetek közül szalag alakjában előlövellik Lapos, 
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vé!rnn), szaru~ze;ü darabokat képez, melyek sarlószerüen meg
ha1lottak s lnsse megcsavarodottak; leginkáhb a 2 -7 cm 
hosszu darabok keresettek, mehek hullámos felületüek: barnás
sárga szinüek A fonálszerű feléség (vermicelli) a szmások he
lyén H)onml ki Szép fehér porrá törhető. Vizbe téve csakha
mar , megdn~za~, mivel snl; ánál 50-·szer löbb \izet képes 
magaba felszl\ nr; oldata ólomeczettel. kicsapható, Fe2 C/o-dal 
vagy horaxoldattal azonban tiszta marad, miáltal a gummi 
arabicun-üól különbözik A vizoldat bepárlása után bassor in 
n;arad vissza 1 r . tragacar_itha por megfelel 2 r. gummi ara
brcnmnak s annak Javallatai alapján mint bevonószert használják 

Tr ansfusio = Atömlesztés, 1 o 
Ttransparens = Attetsző 
Trauma = erőszakos behatás, sérülés. 
Traur~aticinum, a magy. I. g) kv szerint hivatalos s 10 gr 

gnltaperchanak 120 gramm chloroformban való oldása által 
készül Vörösbarna, mézgaállományn folyadék, meli et valahová 
felkenve, a chloroform elpárolgása nlán vékony guttaper cha 
bmkolatol kapunk mely lég- és vízhatlan Alkalmazzák oly 
esetekben, mrdőn a szövetekre állandó nyomást akarnak gya
korolrn (lagydaganatokra) vagy azokat a külbehatásoktól meg
óvni akarják, innen neve is 

„ „ T_raumato_l, jodocresine, jodcresol: e, H3. J Cfü. OH (! o . .), 
varos rbolyaszmü, lugokhan oldódó por, erős antisepticnrn, a 
nyákhártyákat alig izgatja Nemi bajok és bőrbántalmak ellen 
alkalmazzák 5 -10"/"-os készitményekben. 

Traxler· László dr. egyike volt a legtanultabb, legképzet
tebb gyógyszerészeknek, ki szakmáján kivül f6leg az állattan
nal foglalkozol!, de a tnlleszitett szellemi mnnka folytán el
ves~tette lelke . rugékonyságM s buskomorságában 3i éves 
kor~ban. stry:hnmpel, véget vetett életének Beteges lelkületének 
tula1donrthato elzarkodott modora, mivel mindenkiben ellensé
g".! „ látott s embertársait mag_áról vett mértékkel itélte meg, 
lmloncz1_1ek, _bolondnak tartottak, ezek azonban beteges, izgé
k?nY, r;irvoltanak tuda!1dók be. Nagyobb szabásu munkája saját 
kradasa_ban 1892-ben 1elent meg Munkácson: <Vlanulae phar
maceutrcum ' Allattarn dolgozatai főleg a spongyákra és csigákra 
vonatkoznak 

Tremor, Remegés 
Tr~panatio = Kopon)alékelés 
Triaethylamin = Aethy !amin 
Tribromacetaldehyd = Bromal; tribromacctaldeh1 din drat = 

bromalhydrát L o ·· ' 
Tribrommethan Bromoform 
Tribromphenol = Bromol L o 
Trichloracetaldehyd = Chloral; tr ichloracetaldehyd-h) drat 

- Chloralhydrat L o 
Trichlormethan = Chloroform 
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Tricresol, az ortho-, mefa-· és pat acresolok kéver éke. 
Trifolium flbrinum menianthis trifoliata L. háromlevelű 

vidraeleczkefű, a tarnicsfélék családjába tartozó vizi növény 
mászó gyöktörzszsel és szárral, a levelek a magy II gykv 
szerint hivatalosak, gyökereik nyélczések, hármasak, a lemezek 
petédedelr, aprón csipkézettek, világos zöldek, igen keserű izüek 
A mérsékelt égö' állóYizein és mocsarain tenyészik A levelek 
alkatrészét a menvanthin teszi (C'° H" Ou), mely szintelen, alak„ 
talan. igen keserű,' hevítve az illó mnstárolajhoz hasonló gőzö
ket bocsájt; vízben, borszeszben feloldódik, az oldatból H2 
S01-val illatos menyantholt párolhatni át s cznkor marad vissza 
Csipős olaj képződik em'e levelek erjedésekor Mint amara 
tonica váltóláz, idült bélhmut ellen használta tik; hatása meg
egi ez a centanrinmmal, alkotórészét képezi a tra amaranak 

Triformol = Paraform L o 
Trigonella foenum graecum, 1 Fennm graecnm. 
Trijodmenthan = Jodoform 
Trimethylamin, propylamin, trimethylia: (Cfü)s N, a cheno

podium vulvaria, a heringikra, izzadtság alkatrészét képező 
amin alj, mely előállitható az anyarozsnak KOH-dal 'aló átpá
rolása által Jgen illó, 5°-nál elpárolgó folyadék, gőze meggynjt
ható, viz azonban felször böli .. kellemetlen, pállott, izzadt testhez 
hasonló szagu Hatás tekintetében az ammoniával eg) ezik meg. 
Erősen higitva 0 1-0 2 grammos adagokaan mint izzasztó szer 
adható csnzos, lázas bántalmaknál, a vizeletkiválasztást fokozza 
A trimethylaminnak rendkivül mérges vegyületei a mnscarin 
és neurin L o. 

Trimethyl carbinol = Alcohol bnt} licns, tertier hntylalcohol 
Tr imethylia = T rimetln·lamin 
Trimethylvinil-ammonjum hydrooxyd = Neurin 
Trinitrin = nitr 0glycerin. 
Trinitrocellulose = Colloxylin 
Trinitrophenol = Acid picrinicnm 
Trional, diaethylsnlphonaelhjlmethan: 

C2 fü" C /S02 C2 H,. 
CHs / "S02 C2 Ho' 

fonylő lemezes jegeczek, 320 rész viz, alcohol jobban oldja, 
113°-nál megolvad; oldata keserű izü Hatás tekintetében a sul
fonallal egyezik meg. de annál eréísebb, mivel az altató hatás 
az acth) lcsopor tok számával növekszik. Mint álomhozó szert 
1 grammos adagokban alkalmazzák 

Trioxybenzoesav = Acidum gallicum 
Trioxymethylanthrachino n = Alizarin 
Trfoxymethylen = Formaldeh} dpara. vide Parafor m. 
Triphenarnin, Langkopf szerint három phenocoll-készitmény 

elegye: Rp Phenocollnm pnrum 2 6, Phenocoll salicyl 10, 
Phenocollum acetic 0 1. Misce 
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Triphenin, propion3 lphenetidin: e, H. 0 C2 H, NH CO CH2 
CH., fehér, szagtalan, keserű izü kristályos por, melyet para
phenetidin és propionsav elegyének főzése által állitanak elő; 
2000 rész viz oldja, alcohol, aether könn3ebben Igen erélyes 
hatásn lázellenes szer és analgeticum, 0·3-0 5-1 ·0 grammos 
adagokban tüdőgyuladásnál, typhusnál, inflnenzáná!, or báncznál, 
ischiásnál stb. adagolható 

Tripper, kankó, !akár, 1 Blenorrhoea 
Triticin, buzakeményitőből készült ragasztóanyag. 
Triticum sativum = Búza .. 
Trituatio = paritás, eldörzsölés. L Pnlvis 
Trocart, (a franczia trois quarts szóból), háromélü heg) es 

fémeszköz, melyet a sebészetben használnak, ha a test termé
szetes üregeiből vagy kórosan képződött üregeiből gázt vagy 
folyadékot kell kibocsájtani, megcsapolni; az ily eljárást szúr
csapolásnak, pnnctiónak nevezik. 

Trochisci, lepén3 kék, szögletes vagy kor ongalakn gyóg) -
szerkészitménsek czukor- vagy cacaomassából, rendesen 1-· 3 
gramm súlynak s nagsobh alakn pastilláknak tekinthetők. A 
trochiscusokat 100 gramm cznkorpor, 2-3 gramm glycerin és 
1 cgr. gnmmi tragacanthaeból a megfelelő g) ógyszer beleke
verése után gyúr ás, kinyujtás, fölmetélés és megszáritás utján készit
jük vagy pedig külön erre való formával n) omkodjnk ki L Pastilli 

Trochisci acidi lactici: Rp Acidi lactici 10, Sacchari pulv. 
88; Vanil saccharat 2, Pulv tragacanth 01, Aquae qn .. s. Fiant 
trochisci No. 50. Gyomorsavhiánytól függő étvágytalanságnál 
2-3 lepénykét 

Trochisci acidi tannici, pharm. anglic .. Rp. Acidi tannici 10, 
Aquae dest s. 20, dein adde bals tolutan. 010 in spir vini 
rect 8 solntum, cui prius admixta fuerunt mncil gnmmi ara
hic 12; demum admisce Sacchari albi :J5 L anlea cum pulv. 
gnmmi arab 12 mixta. Fiat massa trochisc, No. 120 vel 240 
Hasmenés esetén 2-·5 lepénykét 

Trochisci bechici albi, trochisci pectorales, köhögés ellen: 
Hp. Amyli pulv 100, Had ireos pnlv. 20, Sacchari albi 500, 
Farinae hordei, Eleosachari anisi aa 50. Aqnae qu s. fiant 
trochisci pond gr 1 Eme massához keverhető még pnlv Do· 
veri, morphium vagy más köhögé;t csillapitó szer 

Trochisci chinini tannici, chinincznkorkák: Rp. Massae 
mor snlor qu s. admisce Chinini tannici insipid Hozsni ai, ut 
quicnmqne trochisci obtinean! 0 20 gramm chin tannic For
mentnr trochisci 

Trochisci emetici; l 1 rochisci ipecacuanhae 
Trochisci ipecacuanhae, az osztr. német, angol (3-szorta 

eréísebb) és a merikai (infnsnmmal készül) gykv. szerint hiva
talos : Rp Pulv ipecacuanh 0 50, Sacchari a Ibi 50, Aqnae qn. s 
ut fiant trochisci No. 100. Hörglmrntnál mint köptetőt lehel 
elszopogatni Trochisci morphii el ipecacuanhae, az angol gykv 
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szerint: Rp Morphii mnriat 1, solve in Aquae dest. 10, ad
misce T rae bals !olulan. 10, Mucill gummi arabici 40; mixtu·· 
ram istam adde mixlurae paratae e sacchari albi 180. Gummi 
arabici 8 el Pulv. rad ipecacuanh 3. Fiat massa et for men!ur 
trochischi No 500. 

Trochisci opli, pharm. anglican Rp. Sacchari albi 8, Gummi 
arab 1, Ex!r liquir 3, Bals !olutani 0 25, Aquae qu s adde 
Opii pulv ut quicumque obtineant opii 0 006. 

Trochisci santonini: Rp Sautonini 4 0 Jalapini 2 0 Scchari 
albi 200 0 Amyli, Sacchar lact aa 100 Syrupi simpl qu s 
fial massa ex qua formentur trochisci No 300. 

Trochisci varii simili modo parantnr L Pastae. Pas!illi. 
Trommer-próba. 1 Hugyvizsgálat 
Tropacocain = Benzoyl-pseudol! opein. 
Tropaeolin 0 ~ resorcingelb, az azoresorcinsulfaminsavnak 

natriumsója: C12 [Jg 1Y2 Q, SNa; tropaeolin 00, diphenylorange, 
ujsár ga, ja un e dc aniline, az azodiphen) laminsulfaminnek na
triumsója; tropa colin OOO No I alphanaphtolorange, az azo-a
i:aphtolsnlfaminsavnak natriumsója: C" H11 N, Q4 SNa; tropaeo
lm OOO No> 2, orange !!. P-naphtolorangc, mandarinsárga: 
azobctanaphtolsulfaminsavnak natrinmsója. Indicatorok és fest
anyagok 

Tropasav. 1 Atropin és Alcaloidák. 
Tropin, a-oxaeth\1-mc!hyltetrahydropyridin !. Atropin és 

Alcaloidák. · · 
Tropon, mesterséges tápanyag, mely tartalmaz 8102°/0 al· 

bumint, 0 18"/0 zsiran) agot, 9 63 '/0 vizet és 1 2"/0 hamut A so
matosenál értékesebb. 

Tuber = gumó; !ubera aconiti ~~ aconitgnmó, tubera ja
lapae = jalapa gumó, t4bera salep = salep gumó. 

Tuberculin, Kochiin, a !uherculosis bacteriumainak che
miai termén) eit tartalmazó anyag, melyet 1890-ben fülitott elő 
Koch Róbert oly módon, hogy a brrcillusokat l "/0 peptont és 
5% glycerint lartalmazó bouillonban tenyésztette, pár hét 
mnlva 1

/ 10 résznyire beslíritette s agyagszűrőn átszűrte. Az igy 
nyert olajsíírü, barna folyadék nem tartalmaz élő bacteriumo
kat Eme szer, mini a kisérletek mutatták, nem specificuma a 
tubercnlosisnak más bacteriumculturákból nyert termén) ck is 
époly hatásualmak látszanak mini a tubercnlin, mert a chemiai 
termék mindig ug) anaz A tubercnlosis gyógyitására nem hasz
nálják. hanem a befecskendezése ntán fellépő tünetekből az 
esetleg jelenlevő luberculosisra következtetni lehet 

Tuberculosis, gümőkór a Koch-félc pálczaalaku bacillus 
által okozolt, az emberiséget laguag) obb mérlékben pusztitó 
b~tegség. mely vagy szülőktől szerzett lehet. vagy ragályozás 
ut1án belehelés, gümőkóros váladékoknak bejutása fütal, midőn 
a szervezetbe jutott bactcrimnok apró, véredénynélküli, nem 
életképes göböket képeznek, melyek előbb-utóbb elhalnak s 
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elsajtosoclnak s igy a szervezet szétesését okozzák A tnbercu
losis bacterinmai a legkülönbözőbb szerveket támadhatják meg, 
igy a nyirokmirig) eket, a véredényeket, midőn az egész szer
vezetbe szé!vite!ve, általános megbetegedést okoznak. A gümőkór 
elleni védekezés a szervezet ellenálló képességének fokozásá .. 
ban s a baeillusok bejutásának megakadályozásában áll, mely 
utóbbi eljárás a tubercnloticusoktól való tartozkodással érhető 
el, mivel azoknak köpete nagyon ragályozó, azért ily betegek
nek nem szabad a földre, hanem vizes edénybe köpniök A 
tuberculosis leküzdése nem a gyógyszerekben rejlik, hanem az 
egi énnek, társadalomnak alkalmassá tételében arra, hogy az 
ily betegségek kifejlődésére alkalmat ne adjon. A mostani tár
sadalom embere hihásan él, mert hibásan táplálkozik, nem la
kik nem ruházkodik okosan s igy elgyengült szervezete nem 
áll ellent eme bacteriumok ostromának, mig egy erősebb szer· 
vezet meg sem érzi azok működését, mivel nem képez reájok 
nézve jó talajt. 

Tukmafélék = Smilaceae 1 o 
Tultengés = Hypertrophia. 
Tumenol, Spiegel dr. által a petrolenmból előállitott sul

fonvegyület, mel.i oly módon készül, hogi petrolenmból 
Na OH-dal a creosotokat és savakat, 70°/"·os kénsavval pedig a 
bázisokat és pyrrolvegyBket eltávolitják s az igy nyert tiszta 
olajat tömény-kénsavval sulfonisálják, midőn sötétszinü sav
szörp keletkezik, melyet kimosnak s aetherrel kivonnak Sötét· 
szinü, vizben oldódó folyadék, antisepticnm. Főleg eczemák 
beszáritására alkalmas a következő formában: Rp. Tumenoli 
5 0 Ae!heris snlf Spir vini conc. Glycerini aa 15 D S Ecsetelésre 

Tumor = Daganat, 1 Dag. 
Turbinulae santonini = Giliszta csigák 
Turhamirigy = Hypophpis 1 o 
Tur'iones = tőrügy, gemma; turiones pini ~ fenyőt ügy; 

turiones populi = gemmae populi 
Turmalin. hatszöges rendszerben jegeczedő, bon.iolódott 

összetételű szilikát ásvány, meil'ben főkép kalinm, natrium, lil
hinm. calcium, rnagnésium, vas képezik a bázist, jellemző még 
alumininm, bor sőt flnortartalma is Barna, zöld vékony lemez
ben átlátszó; melegítve sarki villamosságot mutat, vékom le
mezén átbocsájtott fény polarisáltalik, minélfog' a 

Turmalinfogó néven két ily, a főlengely irányában csiszolt 
tnr malinlemez mint sar kiló műszer használta tik 1 Fénysar ki lás 

Turnbull-kék .. feno-fenicyanid„ 1 o 
Turpethum, ipomea tnrpethnm, a szulkafélék családjába 

tartozó növény Kelet-Indiában, mel) nek gyökere régebben a 
jalapa helyett használtatott Tartalmaz undoritó izü gyantát 4"/0 
es kevés illó-olajat 

Turpethum minerale = Hydrargirum subsulfuricum fla
vum. !. Hi drarg sulfuricum. 
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Tussilago farfara, 1 Fadara 
Tussis = Köhögés 
Tussis convulsiva, pertussis, görcsös köhögés, szamárköhö

gés, fertőző ragál.) os betegség, me]) nek valószínű okozója eg} 
microba, mely belehelés utján terjed s a köhögésnek rohamok
ban minden Yáladék nélkül való !ellépésében nyilvánul 

A tussis convulsiva eleinte hnrutos lefohásu tünetekkel 
kezdődik, majd 10-li nap mulva ideges, görcsös köhögés lép fel 

A szamárhurut g)ógyitásánál csupán a légváltoztalás jö-· 
hel tekintetbe; dicsérik a chinint, a csillapitókat mint bróm
sók, morphium, azonkivül a naphtalingőzök belehclését 

Tussol = AntipFinum amvgdalinicum 
Tutia, cadmia fornacum, nihilum griseum, a pléh huták

ban gyüjtött zincum carbonicumot és zincum oxydatumot tar
talmazó termény. Szürke, kemény, porrátörhető lemezekben 
fordul elő Régebben a zincum oxydalum helyett használták, 

Tutia praeparata = Zincum carbonicnm punrm 
Tüdő, pulmo, pneumon a szárazföldi állatok lélekző szerve 

mely hártyás tömlőt képez, ciúsan ellátva hajszál-vérerekkel 
A szájüreg hátsó részén a gégefóYel veszi kezdetét, mely a 
mellüregben villaalakuan két hörgre (bron~hns1 oszlik, melyek 
ismét számtalan apró, ágalaku hörgöcskékre oszlanak s legfino
mabb elágazásuk a tüdőhólpgocskákban végződik, ezek falá
ban ágaznak el a hajszáledények A tüdőben megy Yégbe a 
vé1pek oxygénnel Yaló ellátása s a szervezet oxygénfelvétele. 
1 Egés. 

Tüdőfü = Pulmonar ia 
Tüdőgyuladás = Pneumonia 
Tüdőhurut, l Bronchitis 
Tödővész, plrthisis pulmonum, hectica a tüdőnek tuber

culoticus megbetegedése, mely a Koch-féle tüdő\ész bacillusa 
által okoztatik s a tüdőnek eleinte hurutos, majd gümős meg
betegedésében, elhalásában nyilvánul, miket a különböző ne
héz tünetek egész sora kísér, végtére a széteső szövetek s vér
zések általános erőtlenséget s a megszabadító halált hozzák. 1 
Tuberculosis 

Tüdővizenyő, oedema pulmonum, az alvcolusokhan és a 
finom légutakban megg) ülemlő savós beszűrődés, mely lehet 
g)uladásos, vag) beszíírődéses okozatu 

Tüdőzsugorodás, l Cinhosis 
Tükőrfolyadék, l Amalgama 
Tünet, l. Symptoma 
Tüsszentés, a lélekző izmok reflex rnííködése által ldvál

totl heves kilégzés az orron keresztül, melyet az orr B)ákhár-
tyáinak idegizgalma okoz · 

Tűsszentető szerek, I Sternutato1ia remedia 
Tüsző = F ollicula 
Tyloma, tylosis = bő1kérgesedés, l. Clavus 

1 

1 
·j 

1 

1 
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Tympanites = a levegő felhalmozódása a hashártya üre
gében. 

Typhus, hagymáz, heveny fertőző bántalom, mely snlyos 
agyi bántalmakkal jár, idegláznak is nevezik. A typhusnak 
háromféle alakja ismeretes: küteges u exanlhematicm typlws, 
melynek keletkezését s terjedését elősegítik a hiányos táplál
kozás, tnltömött lakások (éhlyphns) ' kani arószerü kiütések 
által jellegeztetik, a láz, 40~41° e; hasilragymáz IJ. typlws ab
qominafü, ez. a Yékonybelekben az Ebet t-féle typhusbacillnsok 
altal. okoztatrk s a belek elfekélyesedésében s az ezt köYető 
súl.)OS tünetekben nyilYánul; a fekélyek a belet át is furhatják 
miáltal bélátfúródás és hashár tyalob áll be A hctsi hagymáz 
terjedését az iYóviz mozdítja elő, tünetei: borzongás, étvágyta
lanság, főfájás., lépnagyobbodás, 10 -il 0-u láz, a 2-ik hét yégefelé 
a mellen és hason szorványos kiütések lépnek fel A typhns 
hat madrk alakja az rz n. fejtyph11s, mely szintén fertőzés által 
okoztatik A typhus kezelése tüneti A fejtyphns felismerésére 
a vizeletnek bilirubin tartalma nyujt támpontot. 1 Hngyvizsgálat. 

Tyralin = Mauvein. 
Tyrosin, am;dohydrocumarinsav, para-oxyphenylamido

propionsay: Co H, OH C2 Hs (Nfü).CO OH,a kóros szervezetben a 
hasnyálmirigyből kéirződő vegjület, képződik a fehérnye és 
szaruanyagok elbomlása alkalmával s a régi sajtban; előállit
ható a pancreasnedvből, ha azt kénsavYal ffízzük a binretpróha 
mutatkozásáig. majd az oldatot barytyizzel neutralisáljuk s be-· 
pároljnk, midőn először a ty rosin fog kijegeczedni 

Tyrosis = Sajtos elfajnlás 
Tyrotoxin = Sajtméreg l a. 
Tyúkszem = Cla,us .. I o; tyúkszemtapasz = Empl. sapon 

salic.J licnm 

Ilazay, Gyógysz. Lexicon IV. 22 



u 
U = az uranium chemiai jele. 
Uabain Ouabain : C30 Hm 012 ff2 0, az apocynnmfélék csa-· 

ládjába tart~zó \Vo~rny~ fa vizes ki':'onatának glycosidája, r_nelJ 
fehér, igen keserü rzü iegeczeket kep~z; a somahak ny1lmerge
nek nag}l'észe uabainból áll _Az na_b~1,n vrzben alc~ho~ba;1 ol
dódik, az oldat a polaros feny srlqat [a = - 32 ) er !ekben 
balra forditja 

Ulceratio = fekélyesedés 1. Fekély , , 
Ulous = fekély; nkns moll~ ~ lagyfek~IY, a s.z,ernerem

testen ugy férfiaknál mint ~őknel, mely fe_;tozes ntian ~elet
kezik ha a kórokozó bactermmok a nemzoszervek megsertetl 
nyákl1ártyáiba bejntnak s abban kóros elvállozáso~at, f{enn}'.e
sedést, fekélyesedést okoznak (schanker), mely fekelyen at b?Ja
kórt (syphilis) okozó bacleriumok jutnak a szervezetbe gcyogy
kezelése szigornan antis~pticus, p o h1ganyoxydos kenocscsel, 
sublimatoldattal való kezelés, kiégetés 

Uiexin : Cn ff14 N, 0, a cytisinnel identicns vegyület, mely 
az ulex europea (papilionaceae) alcaloidáját ~épezi; _chlo:oform
mal kivonható, igen nedvszivó jegeczeket kepez Dmretrcnm, a 
strychninnek ellenszere. 

· Ulmaria = Spirea nlmaria 1. o 
Ulmarsav = Salicylaldehyd , . „ , 
Ulmus campestris, mezei szilfa, a csalankepüe!{ koze ta:

tozó, a mérsékelt őv :alatt tenyésző fa, melynek kP,rge a bnt, 
franczia és amerikai gylnek szerint hivatalos volt A tavasz
kor lefejtett ké1eg megszáradás után lapos, sárgás darabok~an 
fordul elő, melyről a pararéteg le van kaparva Tart~lmaz_3:fo 
tannint 2'/

0 
n3álkát, kevés keményitőL R~gebben mmt verat

változtató szert főzet alakjában a sarsapanlla helyett alkalmaz
ták Obsolet 

Ultramarin azmkékszinü festék, melyet úgy nyernek, hogy 
porczellánanyag, viztelen Na2 COa, kén és faszén elegyét óva: 
tosan hevilik, de mint természetes ásvány rs előfo1dnl s laznrko 
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(lapis lasnli) név alatt ismeretes silicátot képez Csnpán festék
gyártásr a alkalmazzák 

Ultramarinsárga = Bar.) nm chromicnm: Ba Cr 0 4 . 

Ultraviola sugarak, a ::lap szinképében a violán tnl levő, 
rendes körülmények között nem látható, intensiv chemiai ha
tásn fénysngarak, melyek láthatók lesznek, ha a spectrnm többi 
1 észét elfödjük 1. Spectralanalysis. 

Umbella = Ernyő !. o 
Umbelliferae = Ernyősek !. o. 
Umbelliferon, oxycumarin: OH Ca HB 0 GO CH. CH, a cor

tex mezereiben, a különböző ernyősvirágok g}ántáiban, mint a 
galbanumban, asa foetidában előforduló anhydrosav, mely sin
theticns módon a resorcinnak almasavval való condensatiója 
ntján állitható elő Szin„, szag- és iznélküli jegeczek, alcoholban 
oldódnak l. Galbamun Asa foetida 

Uncaria gambir, 1 Cateclm gambir 
Unrawatti, oomra-Watti, n1ngatindiai gummiféleség, a 

gummi arabicnmmal megegyezik 
Uncia, obon, régi római mérték, mely szóról-szóra 1/ 12 r 

jelent; 1 uncia = 1/ 12 font, tartalmazott 480 grant vagy 8 drach
mát, megfelel 36 001 grammnak 

Uncumo-como„ 1 Panna-panna. 
Undecan, nonylmethylceton: C11 ff24, a spir formicarum

nak hanygyákból való készitésénél képződő melléklermény 
Undecylen. C11 H22, az olefinsorozatba tartozó szénhydro

gén, mely a calciumszappanok Jepár lásánál képződik ; az unde
cylensav: Cs Ffo GO: CH. GO OH mint glycerid a ricinusolaj' 
ban fordul elő 

Undulatiós elmélet, hnllámelmélet a fény mibenlétét illető
leg l Fény. 

Ungnadia speciosa EndL a sapindaceák családjába tartozó, 
Mexicóban, Texasbaio tenyésző fa, melynek magvai zsiros ola
jat tartalmaznak, mely olaj a mandolaolajhoz hasonló s 78°/0 olein mellett 22''/0 palmitint és stearint tartalmaz 

Unguentum, unguinum (az ungo = kenek szóból) = ke
nőcs; külső használatra szánt pnha állományu zsir keve1ékek 
viaszból, olajból, zsirokból stb. összeolvasztva, melyekhez azon
kivül hatóanyag gyanát gyánták, növénJi porok, kivonatok, ol
datok lehetnek keverve s igy előállitásuk is különböző módon 
történik, mely módozatok az egyes kenőcsöknél lesznek tár
gyalva A kenőcsök készitésénél követendő általános szabályok 
ezek lehetnek Csakis azon alkatrészek olvasztassanak együtt, 
melyek egyforma olvadási ponttal birnak s egymással kevered
nek, tehát p. o a nehezebben olvadó gyanták,. gummiresinák 
külön olvasztandók fel s ugy adandók hozzá folytonos keverés 
közben a félig kihült kenőcsrnassához A kenőcsöket megolva
dás nlán mindig megszűrjük s folytonos keveréssel hűtjük ki, 
időnkint a pistillnsróJ s a mozc;ár oldaláról a megfagyott kenő-

22* 
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csöt lekaparva s jól elnyomkodva; a fehér keni'ícsöket teljes 
kihülés után jól fölkavarjuk, hogy egyenletes massájuk s szép 
fényük legyen, a szines kenőcsöket azonban subogálni nem 
szabad, mivel szinük törött lesz, hanem félig kihülés után az 
edényükbe kell azokat önteni Ha a kenőcsökhöz növén1 i vag3 
ásványi eredeti\ hatóanyagok kever telnek, azokat előbb a ke-· 
nőcsmassa egy kis részével jól eldörzsöljük vagy valamely kö
zöml.iös oldószerben feloldjnk s ugy keverjük el az egész 
massával 

Unguentnm absorbens Scotti, modificato ung. hydrargyri 
composit 1. o. 

Unguentum acetatis plumbi ~ Ung plumhi acetici 
Unguentum acre, ung. ad fonticulos, ung cantharidnm: Rp 

cerae flavae, Tereb coí:nmun aa 50. Axungiae porci 300, colli
quefactis collatisqne admisce: Pnlv cantharidnm 100, et digere 
balnei aquae per duas horas, tum ad refrigeratum usque agita 
Vesicans kenőcs 

Unguentum aegyptiacum = Oxymel aernguus 
Unguentum aeruginis, ung. aegyptiacum compositum: Rp 

Emplastri cerussae 20, Resinae pini 3 Olei olivar. 40, Cerae 
flav 10 Leni calore liquatis immisce Cupri acetici pulv 3 Oli
bani pulv 10 Az állatorvosi gyakorlatban renyhe külemü se
bekre alkalmazzák. 

Unguentum album camphoratum = Ung cernssae camph 
Unguentum album simplex = Ung cerussae. 
Unguentum altheae, ung citrinum seu flavnm, mái) vair: 

Rp. Resinae pini 200, coque ad consumtionem humidi, dein 
adde Cerae flavae 200, Axungiae 1500, Tereli. commun. 100, 
Pnlv. cmcumae gross 50, mixta Spiritns vini ,50 Iternm &d 
consumptionem humidp:m coque, snb finem cola et ad semire
frigerationem agita Mint enyhe izgató szert alkalmazzák tályo
gok megkelesztésére, renyhe külemü fekélyekre, sebekre. 

Ungusntum anglicum : Rp Hydrarg bijod rnbri 1. Axun
giae porci 10. Misce 

Uriguentum Arcei = Ung elemi. l o 
U nguentum aromaticum, unguent nervinmu, ungnentum 

rosmarini compositum, innyujtó zsir, ineresztő popinm, a magy 
II. gykv szerint: Rp Hb absinthi 62 '/,, Spir vini dilnt 12.5, 
ad pnltem redactas digere per horas tres, dein ad consumpti
onem humidum coque, cola et adde Cerae flavae 125; liqne
factis el semirefrigeratis admisce Olei lauri 62 1/ 2 , Olei jnniperi, 
-- menthae, - rosmarir:i, - lavandulae aa 5. Misce Mint 
enyhe elvonórészl használják rheumánáL Absint helyet festésre 
a chlorophyl használható a következő formula szerint : Rp. Ce
rae flavae, Sebi ovili aa 300, Yaselini flavi 2700, Chlorophylli 
qn s .. colliquefactis collatisque el semirefrigeratis admisce Olei 
]ami 300, Olei jnuiperi, ·- lavendnlae, - rosmarini, - men„ 
thae aa 5. Midőn a kenőcs fagyni kezd, az edényébe öntendő .. 
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Unguentum Autenrielhi, nng tartari emetici sen tartari sti
bia,tL h:in:;'tat.ó-borkő kenőcs, a magy Il gykv. szerint heve
n)'eben !<esznl 1, r háuytatóborkőporból és 4 r disznózsirhól 
Mint er os e~vo!1Ci,szer t alkalmazzák főleg a szem gyuladásos 
megb~tegedesemel; genn) es hólyagot húz 1 Kalium stibiato
tartancum 

Unguentu.m basiliconís ~eu basilicum. ung tetrapharma
cn.~1, u~g. prcrs e!npyreun;~trcum, fekete balzsan;ir, régi gykvek 
elorrata. Rp Hesmae prm 200, coqne ad hnmrdt consnmoti
onem. dein adde Picis navalis. Cerae flavac Iereh comm;,,n 
Sebi ovilis aa 200, Olei sesami 400, Leni igne colliqnefiant et 
colata snb continna agitatione refrigescant 

Ungue~tum belladonnas seu atropiae, Rp. Folior bella
donn .consctss Acii;ae. dest s aa 100. mixtis coqne ad con
s:imp;wnc:m hmmdrtatrs cum Cer':'e flayae 50, Axungi~c porci 
hO Expnmendo colla el ad 1 efr1geraltonem usque aaita Fáj-
dalomcsillapitó " · 

Unguentum benzoini = Adeps benzoatus 
Unguentum cacao = Ung. pomadinnm, nng rosatum 
Unguentum calendulae, simili modo paretur e floribns ca-

lendulae, stcnt ung hclladonnae .. Mint enyhe izgatót alkalmaz 
lák rákos fekéh ekre , 

Ungueíltum camphoratum = Ung cerussae camphmatum 
Unguentum canth~rid~m. ung :icr'.'\ ung vesicans l Ung acre 
Unguentum carmmat1vum, szelzstr = Ung aromaticum 
Unguentum cepis, hagyma-ir = Unguentnm domeslicnm 1. o 
Unguentum cerussae, nng. album, ung. plnmbi car bonici, 

ceratnm cerussae, fehér plajbász ir, ólomfehér ir, a magy. II 
gykv _szennt: Hp Pnlv. plumbi carbonici 120, contere exactis
stme. m J~nltem homogei:am cum Axungi~e 100, dein admisce 
~d1pts smlh 100, cum .Empl. dtachyl stmpl 40, leni calore 
hquefacta; contnme agila ad refrigerationem I. Plumb car
honicum 

Unguentum cerussae camphóratum, a német, gykv szer int 
100 r ung. cerussae-ből és 5 r camphor hói készül· a cam
ph;n:t ,előbb„ kevés olajjal elkeverve oldjuk Enyhe izgató és 
szarito kenocs 

Unguentum cosmeticum, arczkenőcs. l Margit-créme Spit-
zer kenőcs, Schilmlszln-kenőcs ' 

,Unguentum diach/lon Dr. Hebrae, a magy Il gykv szerint : 
Rp .. Empl diachyl. snnpl. rec parati 100, emplastro liqnido 
adde Olet sesatm 100, Oler lavendulac 5 i\.gita in ungnentum 
molle. l. Empl diachylon s 

„ Unguen,tum djgestivum, llllg. terebinth. composit, emésztő 
kenocs, a nemet es frauczra gykv szerint 1) 32 velenczei ter
pen!in, 4,.r toj~so,;:frgája, 1 : i;iynha, 1 r aloe, 8 r. faolaj ke
vereke. luszolgalas elolt mmdtg felkeverendő. 2) 4 r velenczei 
terpentin, 2 r tojássárgája, 1 r faolaj Henyhe külemü feké-
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1.\ ekre mint izgatót adták 3) Rp Axnngiae 2000; Sebi bovini 
1000, Terebinth com 500 

Unguentum digestivum, cum styrace, az nngnent digestive 
anime, a franczia g,Y kv szer int egyenlő mennyiségü styraxból 
és nng digesti\ nmból készül, 

Unguentum digitalis, .a néme.~ II. gykv ~ze.rint} L e1::t; 
digitalisból és 9 r. ung. s1mplexbol keszül; kesz1theto foha d1g1-
talisból oly módon, mint az ung bellado?nae; . . , 

Unguentum domesticum, ung de cep1s, haz1-11 hagymaval : 
Rp Bulbi cepaerasi N° 8, coque cum Cerae albae gr 8 coque 
dum massa homogena fit, dein admise _ Sapon domest 
ras ,100, Mellis crudi 1680, Aqae commm1 100, coque dum co
lorem fuscum induit, dein adde Camphorae pulv 35 Misce 
Másik előír ás : Bulbi cepae rns. gr. 100, Axungiae po1 ci 200, 
coaue ad consumptionem humidi, tum exprime et adde : Cerae 
fla~ae, Sebi ovilis aa 100, liquatis collatisqne coque cum Mel
lis depurati, Puh: sapon. venel aa 100, ad refrigeratio?em agita 

Unguentum elemi, ungnentum vel balsamum Arce1,. unguen
tnm amyridis elemiferae, régi gykvek szerint különböző com
positiók szerint készült, a német és belga gykvek s az osztr. 
V gykv. szerint Hp. Elemi, Te1ebinthinae comm aa 100, Sebi 
ovilis 150, Axungiae po1ci 75 .. Colliquefactis colatur et ad re-· 
frigera!ionem agitatnr Mint izgató kenőcsöt enyhén gyógyuló 
sebekre adták 

Unguentum emolliens, ung. refrigerans, ung leniens, ung 
ce!acei, coldcream, c1eme coeles!e, lágyiló ir, a magy II 
gykv szerint: Rp. Cerae albae 10, Cetacei 2~, Olei am;gdalar 
dulc 80 Lenissime liquefiant et pe11ms refngernta ag1ta lege 
arte in n1assan1 albissin1an1; cui intin1e adn1isce Aque r osa1 urn 
20 A kihűlésig kevert upg emolliens nem oly szép fehér mint 
a snbogált; ha a iózsm>izzel jól elkevert kenőcshöz még 5 gr .. 
olajat keverünk, szép fényt is kap, mely állandóan megmarad 
A cera alba okozza azt, hogy eme kenőcs hamar megavasodik, 
azért cosmelicai czélokra a következő előirások is használhatók: 
Rp .. Olei eccois 92 5, Aquae rosar 7 5, Boracis venet 0 25, Ole~ 
rosar. gntt. Y Vagy: Rp. Yaselini albi 375, Cerae albae Cetace1 
aa 50 Colliquefactis et ad refrigerntionem subactis admisce 
Aquae rosar 100. Misce 

Unguentum flavum = Ung altheae 
Unguentum gallae, gubacskenőcs, az angol s amerikai gykv 

szerint 1 : ti arányban készül pulv. gallar és nng simplexxel 
Végbélbeli viszércsomók eloszlatására használják Ha a csomók 
fájdalmasak, a fenti kenőcs 15 grammjához még 1 gr. opinmot 
kevernek. 

Unguentum glycerini, glycerincream, a különböző gykvek 
szerint különböző an) aaokkal készül: a magy I gykv szerint: 
Hp Amyli pnlv. 4, GlyZerini. 60 Vase porcellaneo sub agitafone 
continua coque, dum pelluc1dum fit <\ magy II gykv. szermt: 
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Hp Pulv tragacanthae 1, Spilitus conc 5, admisce Glycerini 
49 Calefiant in balneo aquae sub agitatione continua ad solu· 
lionem pe1fectam Igen keménv massa, sokkal szebb a német 
Ilf. g) kv. készitménye: Rp Amyli pnlv 50, conlern cum Aquae 
dest s. 100, admisce Glycerini 500 Ad consislentiam unguenti 
coque, dum pellucidum fit Yalamily illattal megszagosilandcí 
Nagyon szép massa a következő készilmén) is : Rp Amyli pnlv 
3 Glvcerini 147. Calefiant snb agitatione continua ad perfectam 
solutíonem 

Unguentum gynocardiae seu ginocardicum: Rp. Olei g:yno
card. 1 Yaselini 3 Mint elvonó sze1t használják rhcumánál 

Unguentum Helmundi = Cng na1cotico-halsamicum Helm 
Unguentum hydrargyrí cinereum, ung cinereum, ung mer

cnriale, ung neapolitanum, pomatum hydrarg) rosnm, s;;ürke 
higanykenőcs. A magi. II gykv szerint: Rp Hydrargyri 300, 
Sebi ovilis 150, Axungiae porci 450 Sebum cum axungia leni 
calo1e colliquefactum cola Cum nnguenli hujus refrigarati 
g1bus 100 tere h) drarg} rnm particulatim eo modo, ut novam 
particulatam nonnisi tnnc addas, si prior penitns extincta fue1it 
A higan} nak gyors eloszlódását elérhetjük oly módon, hogy a 
higanyrn kevés chloroformot, alcoholt vagy decoct rnd .sapo
nariaet öntünk s a kenőcsöt azzal egjült keve!Jük Lanolmnal, 
reso1hinnal 2-3 óra alatt mái jól eloszlódott higan)kenőcsöt 
nyerünk A magy. ][ gykv higanykenőcse 33 1/ 3 °/„-os, hasonló 
ehhez a német készitmény. mig a franczia, belga, orosz, ame
likai gykvek készitménye '50"/ ,-os Alkalmazzák főleg bnjakór
nál a hydrargyrnm javallatai alapján L. o 

Unguentum hydrargyri cítrinum = Ung. hydrargy1i nitrici 
Unguentum hydrargyri composilum, nng absorbens Scotti, 

az angol gykv, szerint: Rp ung. hydrargyri p. t Olei sesami, 
Cerae flavae aa 2, Camphorae p 1 Uszkösödő sebeknél, renyhe 
külemü daganatoknál kitünő halásu 

Unguentum hydrargyri fortius, az oszti Y gykv. szerint: 
Rp. Hydrnrgyri 50 Olei cacao, Axungiae porci aa 25 Tere ad 
pedectam hydrargJ ii extinclionem 

Unguentum hydrargyri mitius, az osztr V gykv szerint: Rp 
H_ydrargyri, Sebi, Axungiae pmci aa 500, tere ad perfectam 
hydrargyli extinctionem, dein admisce Axungiae liquefaclae et 
semirefrigeralae 1000, Sub continua agitatione refrigescant Eme 
készitményt nevezi a jelzett gykv ung neapolitannmnak, rnig 
a n1i gykvünk az erősebb készitn1ény n1egnevezésér e hasz11álja 
azt. A köz- (és nem köz-) nép lmszárzsi1, tetüzsir, mercmiom 
zsir nevek alatt kéli s parasiták ellen használja 

Unguentum hydrargyt'i nitrici, ung hydraig citiinum, adeps 
nitrali hydrargyri n1edicatus, balsan1un1 n1ercu1ialc, ungne11tun1 
supernitratis hydrargyii, az osztrák \' s a régibb angol, fran
czia, belga s amerikai gykvek szerint volt hivatalos: Rp Hy
d1argyri 105, solve ope caloris Acidin itrici diluti 210, sub conti· 

' 
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nua agitatione ingere in Axnngiae porcinae Iiqnatáe el semi-· 
refrigeratae gr. 1260. l\Iassam semiflnidam in capsnlas papyra
ceas effnnde Eme készitésmódnál Hg (NHsj,, azonkhül az N, o, 
behatására a zsirból elaidin s eg1 veres, nynlós anpg kelet
kezik; a kenőcs czi!romsárga, ''ajszerü s N02 szagn. Alkalmaz
ták porrigó s más bőrbajoknál mint izgatót 

Unguentum hydrargyri rubrum, nng ophtalmicnm, nng 
hydrargyri oxydati, a német II gykv. szerint: Rp Olei ami g
dalar. dnlc 30, Cerae flav. 19, colliqnefactis semirefrigeratisqne 
tere Hydr oxydati rubri 1 Kézi eladásra a következő készit
mén} használtatik: Rp Vaselini flavi 500, Cerae flavae 150, 
H) dr oxydati rnbri, cinnabaris factic pnlv aa 10 Misce 

Unguentum hydrargyri subchloridi angol gykv : Rp Calo
melanos 2 Adipis snilli 10. Misce 

Unguentum hyosciami, 1iaretnr e herba hyosciami conscissa, 
sicnt nngnentnm belladonnae 

Unguentum Jasseri: Rp Olei lanri expressi 100, Ung suli 
citrini 300 .. Misce 

Unguentum jodatum, jódkenőcs, a magy II g) kv. szerint: 
Rp. Irae jodinae partem 1 Ung simplicis partes 9. Misce; 
extempore parandnm Mint oszlató szert használják a !inct jodi 
javallatai alapján. 

Unguentum jodatum cum kalio jodato, pornatnm cum jodn
reto potassico jodurato; 

Phar macopoea 1 Jod IKal 
, dl\ . -JO . i xnngia 

i -------·--
Angol 4 4 50 
}"ranczia 1 5 iO 

Amerikai 20 4 480 

Mint oszlató szer főleg izületi csúznál használják a jód javallatai 
alapján L Jod 

Unguentum jodureti potassici = Unguentnm kalii jodati. 
Unguentum juniperi, fenyő-ir. az osztr Y gykv szerint: 

Rp Bacc jnniperi 250; contusa et aqna hnrnectata coqne cnm 
Axnngiae porci 500 ad consumptionem hurnidi; expr ime et adde 
Cerae flav. 80, semirefrigeralis Olei jnniper i 20. Misce Enyhe 
bőr izgató szer 

Unguentum kalii jodati, ung. jodureti potassici, a magy. II 
gykv szerint: Rp Kalii jodati p 1. in Aquae des! p. 1. solnti, 
admisce Ung. simpl. p 8. Extempore parandum Oszlató szer. 

Unguentum lauri, babérzsir, szélzsir: Rp Cerae tlavae 100, 
Axnng. porci, Olei lami aa 200 Liqnalis agita ad semirefrigera
tionem nsqne. 

Unguentum leniens 00 Ung emolliens 
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Unguentum lithargyrl = Ung plumbi acetici 
Unguentum maci dis, az osztr Y g) kv. szerint: Rp. Maci

dis cum spiritu vini in pnltem contusae 100, coqne ad con
snmptionem hnmidi cum Cerae flavae 50, Mednllae ossium 450; 
semirefrigeratis adde Olei macidis 10 ~Iint hajnövesztő poma-

- dét használják 
Unguentum majoranae, paretnr e herba majoranae sic.ni 

ung belladonnae; c;n; he izgató ·szer, az l1ng„ ar 0111alicun1n1al 
megegyez 

Unguentum mezerei, ung epispasticum, nng. rnbetaciens, 
az osztr V gykv. szerint: Rp. Extracti mezerei 5, Ung simpl 
40 l\iisce in unguentun1 l1őrvcresitő elvonó szer 

Unguentum narcotico-balsamicum Hellmundi: Rp Plnmbi 
acetici cryst pnlv 150 Extr conii, Aqnae dest aa 5. Mixtis 
adde Ung simplicis 40, Trae opii compos 1 ~lisce Főleg lo
bosodásra, or bánczra, fagydaganatokra használják 

Ur.guentum nervinum = Ung .. aromaticnm 
Unguentum olibani Becianum, ung. Dn Bec: Rp. Ung ba

silic. 50. Picis nigrae 10, Olibani 2 50 Misce. Enyhe izgató szer 
renvhe külemü sebekre 

Unguentum ophtalmicum, l Ung. hvdrargyri rnbri 
Unguentum opiátum, nng opii, Rp Extr. opi, Aquae dest 

aa 1 Solnfis admisce Ung simpl 20. Misce Fájdalomcsillapitó 
Unguentum oxygenatum, ung. causticnn1: Rp i\xungiAe 

porci 100, colliqnefactis admisce Acidi nitrici conc 10. Misce 
extempore Maró szer főleg állatgyógyászatban 

Unguentum Pagenstecheri: Hp. Hydrarg ox; dat. flav 1, 
Ung ernoll 30. Misce.. Gennyes sebekre mint antisepticnm és 
antiphlogisticnm haszmíltatik 

Unguentum paraffini, vaselinnrn germanicum: Rp. Ceresini 
albi !OOO, Olei paraffini albi 4000 .. Liqnefaclis ad refrigeratio
nem usqne agila. Eme készitményt mint német fehér vaselint 
hozzák forgalomba, azonban kásás kinézésü, porhanyós massá
jával elüt a valódi, homogen, nyúlós vaselintől, mely itatóspa
jJirba teljesen felszivódik, mig az ung paraffini szilárd ceresin
jegeczeket hag; vissza Kenőcsalapmassa, 1 Vaselina. 

Unguentum pediculorum = Ungnentnm sabadillae 
Unguentum ad phtyr'iasim = Ung. sabadillae. 
Unguenlum picis liquidae, pomatum cum pice narnli, a 

franczia és amerikai gykv szerint 1 rész kátrányból és 3 rész 
zsiradékból készül Alkalmazzák mint parasiticidumot és mint 
izgató kenőcsöt renyhe lefolyásu bőrbántalmalrnál 

Unguentum pernionum, fagykenőcs: Rp Acidi tannici 2, 
Plumbi acctici bas. soluti 5. contere intime et admisce Balsami 
pernviani, Ung paraffini aa 90 L. Congelatio 

Unguenlum plumbi acetici, nng lithargyri nng satnrninum, 
nng acetositatis plumbi, nng. tripharmacum nntritnm. sapo 
antiphlogisticns, pomatnm antiherpeticnm, linimentum univer-
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sal~, ~utvrum salmui, ung. Goulardi, ólomzsir, eíüstfányérzsír, 
g:elet u; a magi .II g}kY szerint: Rp Axungiae porci 240, 
Cerae albae 80 Colliqnefacta el refrigerata agita l a in mas
sam albisimam, dein. adde Flnmbi acetici cry st :), solutum 
Agnae dest s 16 M1sce Vasspatulával nem szabad belenyulni, 
mivel azt megtámadja Idővel megsárgul a zsirnk elbomlása 
fol.) tán, minélfogva a német II. gvkv eme készitmémt sárga 
viaszszal kés~itteti l'~őleg zúzódásciba, égetett sebekre,' fagyda
ganatokra mmt adstnngens szert használják L Plumb aceticum 
, U.n~uent.um plumbi i?didí, nn~ j?dmeti saturnini: Hp 

I lumb1 JOdah p 1 Ung. s1mpl p /. M1sce, 1 Plumbum jodat 
Unguentum plumbí tanníci, unguentum ad decubitum, pa

rathyr~a ad decubitum, nng plumbi sej todephicum, ung 
plumb1 quercin~1'1;1, fölf~l~vésre váló kenőcs, a magi !I. gykv 
szerint: Rp Ac1d1 tanmc1 1, Plumbi acet. basici solut 2 Con
tere intime et admisce Vaselini Jlavi 17 Extempore para~dum 
L Plumbum taunicum 

Unguentum pomadinum, ung rosatum, pomade (!. o.) Rp 
ül cacao'.1 30„ 01 sesam1 60, Cerae albae 10 Liquefactis et 
mte.r refngerahouem ade Bals peruviaui 3, Olei milleflem 8, 
me1 rosar guttas 3 .. Egyszerübb: Rp Cerae albae 600, Axun
giae 2400, liquefactis sub continua agitatione adde Aquae rnsa
rum 200, Olei odorati qu s 

. Ungu~ntum p~madínum chinae: Rp Ung pomadini I dosim, 
adm1sce l'xtr chrnae succirnbrae 2, solutum in aqua 

. Ungue~tum pomadinum flavum, sárga pomade: Rp Axun-
giae porc1 300. Butyr cacao Cerae albae aa 50 Pulv curcumae 
10, digeie cal.ore balnei aquae per ljoram, t~m colla et ad 
sen111ef11geral10nem usque agita, inte1dum odora 

Unguentum pomadinum populí = Cnguentum populi 
Unguentum pomadínúm roseum: Rp. Alcannini 0·10 Cerae 

Jlavae 10, Axi~ngiae po1~i 200, colliquefactis collatisque adde ad 
sen111efngerat10nem Oler odoiati qu s 

Ungueutum pomadínum vlríde = Ung pomadinum populi 
. Ung, populi, ung gemmarum populi, ung. pomadinum po

puh, lljárlmü~y pomade, az oszt1 V gJkv. szerint: Hp Gem
marum popuh contus. recent Cerae flavae aa 100, Axungiae 
po1c~ 2000, d1gere calore balnei aquae fe1 vidae per hamm, dum 
expnme et adrmsce chlorophylli 10, Olei cmiophyllor - cassiae, 
- l.avandulae aa 1, - b.ergamottae - citri aa 5 Ad semi
rd11gerat10nem usque. ag1ta. Egyszerübb : Rp Vaselini flavi 1000, 
c.e1~c fla;ae 200, colhquefactis addc chlorophylli qu .. s Olei 
cl111 - bergamotlae aa 10 L Populus, Gcmmac populi Alkal
mazták kötésekhez mint cm hitő szert ma csak hajat kenni 
használják · ' · 

Unguentum potassii jodidi = Ung kalii jodati 
Unguentum refrígerans = Ung .. emolliens 
Unguentum resínae, ceratum resinae, a b1it gykv szerint: 

1 
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Hp Colophonii 2, Cerae f!ave 1. Ung simplic 4. Ren) he külemü 
fekélyekre mint izgatót használják 

Unguentum resolvens Geuneau de Mussy: Rp Pulv cam
phorae 10, Pulv ammonii chlorati 20, tlituando misce cum 
Axungiae porci :lü. Izgató 

Unguelum rosatum, ung. cacao, ung pomadin alb phar m. 
hung IL Rp. Olei cacao 20, Olei sesami <10, Aquae 10sarum 10 
pai elur sicut unguentum emolliens 

Unguentum rubefaciens = Unguent mezerei 
Unguentum sabadillae, unguent contra pediculos, ung ad 

phtiriasim, tetüzsir, kapuczinus zsir, koponya zsir, kulrnlini zsir, 
(1 égebben coculus magvakkal készitették) A magi II. g} kv 
szerint: Hp Unguenti simplicis 200, leni calore liquatis adde 
Pulv fruct. sabadillae 50, sub fine agitatione adde Olei lavan
dulae 2. L Sabadilla 

Unguentum sabínae, paretur e froudibus sabinae conscissis 
ut ung belladonnae; izgató kenőcs 1en1he külemü fekélyekre. 

Unguentum santalí rubrí: Rp Pulv Jigni santali 125, Olei 
camphorati 30, commixtis adde miscellam liquatam collatamque 
pmatam e Cerae flavae 250, Ax porci 1000; ad refrigeratio
nem agita 

Unguentum Saturní = Ung plumbi acetici 
Unguentum ad scabiem, rüh kenőcs, l lJng sulfuratum 
Unguentum Scotti = Ung hydrnrgyri compositum 
Unguentum símplex, egysze1 ü ir a magy II. gykv szerint: 

Hp Axungiae porci 100, Cerae albae 25. Lenissime liquata et 
colata refrigeient sub agitatione continua Közönbös bevonó és 
vivőszer, alapanyagul használható bármily kenőcshöz 

Unguentum spermatis ceti = Ung emolliens. 
Unguentum styracis: Rp. Colophonii Cerne flavae aa 100, 

Elemi, Olei sesami aa 150; colliquefactis semirelrigeratisque 
sub continua agitatione admisce Styracis liquidae 100.. Rüh el
len vagy renyhe külemü sebekre alkalmazzák 

Unguentum subacetatis cupri = Oxymel aeruginis 
Unguentum subacetosítatis plumbí = Ung, plurnbi acetici, 
Unguentum subcarbonatis plumbi = Ung cerussae 
Unguentum sulfuratum, ung ad scabiem seu ung. antipso-

ricum, kénes ir.. rüh zsil, a magy Il gykv szerint: Hp Sulfu
ris sublimati 60, Pulv cretae albae 40, intime mixta contere 
cum Saponis kalini ven. 120, Axungiae porci 80, Cerae Hav 
40, leni calore liquefactis et sub fine admisce Picis liquidae 60 
Egyeuletes massát kapunk, ha a kén és krélapo1 elegyét a 
pixszel keve1jük el s a félig kihült massát lassanként adjuk 
hozzá. Külsőleg rüh ellen kiváló halásn, mivel a szappan a 
hám1éteget megduzzasztván, ezzel a kénnel az atkához, a kát
rán1nak a bőr alsóbb szöveteihez rnló bejutását teszi lehetővé. 

Unguentum sulfuratum citrinum, unguentum ad scabiem 
simplex, az osztr .. Y gykv. szednt: Hp Sulf sublimati, Pulv 
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zinci sulfmici aa 250, optime contrita miscean!ur 'cum Cerae 
flavae fiOO, Axungiae 2000, antea liquatis et agitetur ad t efri
geratione111 usque 

Unguentum sulfuratum compositum, ung antipsoricum Jas
se1i, pomatum sulluris anglicum: Rp. Sulim. sublim. part 2 
Kalii catbonicí pulv. partem 1 Axungiae partes 8 Misce. 

Unguentum tartarí emetíci = Ung Autemicthi 
Unguentum terehinthinae = Ung. digestivum 
Unguentum terebinthinae, composit uug digestivum 

cum: Rp Terebinth laticinae 60, viteli ovor N" Il 
mixtis adde Vng basilici 60 Pulv. aloes lucid. 2 Misce. 

Unguentum. tetrapharmacum = Ung. basilicum 
Unguentum tripharmacum = Ung plumbi acelici 

aloeti
exacte 
Izgató 

Unguenti turpethi mineralis, nng snlfatis hydrarg)Ii: Rp 
Turpelhi mineral, pulv 1 Axungiae porci 8. Misce MaróSLer 
eves sebekre 

Unguentum tutiae, ung lapid. calaminaris, ung carbonatis 
zinci nng diaponpholigos, ung nihili ad oculos, collyrium ni
hili, semmi ir : Rp. Camphorae 1, Tnliae praeparat, 15, optime 
cont1itis admi5ce Cerae alb 40, Axungiae porci HlO Agitentur 
ad reftigerationem nsque 

Unguentum vesicans = Cng. canlharidum 
Unguentum vermifugum: Rp. Ccrae flavae 25, Olei ha

bacuccini 75 Leni calore colliquefacta agita ad semitefrigera
tionem usqne 

Unguentum Wilkinsoni: Rp. Flor snlfuris Olei rusci (vel 
Picis liquidae) aa 30, Sapon. domest. Adipis suilli aa GO C1etae 
laevigatae 20. M f. ung Külsőleg rüh és psoriasis ellen. 

Unguentum Wilsoni, ung zinci compositum: Rp, Benzoes 
pulverati 1. Axungiae potGi 15, digere calore balnei aql!ae per 
horam, dein cola et admtsce exactissime Zinci oxydati 4. Kü
lönböző ec zematicus bőrbajotmál kitünő hatásu 

Unguentum zinci carhonici = Ung tuliae. 
Unguentum zinci compositum = Ung Wilsoni. 
Unguentum zinci oxydati, a magy 11 gykv sze1int 1 rész 

zincoxydhól és 9 r ung simplexből készül Szárító kenőcs l 
Zincnm ox' datum. 

Unicorni pulvis, egyszarvu állat szarvának pora, mely a 
pulvis cornu cer vivel eg) ezik meg; calciumphosphatot tartalmaz 
s annak javallatai aiapján mint geléel 1 endellék l. Gelé 

Unicorn-rliot = Alet1is farinosa 
Universitas literarum = Tudományegyetem 
Unona odoratissima, anona, cananga odorata, a poli carpiák 

család.jába tmlozó é.-amerikai növény, melynek virágából az 
ylang-ylang-nak nevezett illó olajat párolják A növény kérge 
és levele n1int diurelicun11 n1agva n1int en1eticun1 használtatik; 
hatóanyaga egy asiminnak nevezett alcaloida, mely vizben old
hatatlan, chloroformban feloldódó fehér amorph port képez 
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Upas antjar (malay nyelven = méreg), a Java, Szunda s 
Malay szigetek lakóinak nyilmérge, mely az antiaris toxicari.a 
tejnedvének beszáritása által készül s belőle borszeszszel antr
arin: Hi4 H20 O:;:, nevü anyag vonható ki, n1ely hán.yás és rán
gatódzás előidézésével együtt a szivműködésre lenyomólag hat, 
az izmok összehúzódó an} agát megalvasztja, 

Upas Radja seu Tieuto, a molukki szigeteken a st1yclrnos 
Tieute gyökeréből előállitott nyílméreg, strychnint és brucint 
tartalmaz 

Ur = az uranium chemiai jele 
Uraemia = Hugyvérüség 1 o, 
Ural, uralium, malin, chloralurethan: CC/s. C OH H NHCO. 

O C2 H5 aelhdurethannak chloralban való oldása s az oldat 
kijegec;itése által előállítható vegyület, mely alc?holban oldodó 
fehér, kesetü jegeczeket képez Alkalmazzák mmt h.) pnol!cu
mot 2-3 grammos adagokban mint az aethet! 

Urali = Curme 
Uralin = Ural 
Uramil, murexan, dialuramid: C,fü NB o,. fehér, vízben 

nem oldódó jegeczes veg:r ület. mely alloxanthinnak ammoniá
ban való oldása s az oldat kijegeczitése által állítható elő; le
vegőn megvörösödik, ammoniával főzve murexiddé a}akul .. 

Uranium, Ur = 23J 8, a chromcsoportba tartozo chem1m 
elem, mely vegyületeiben mint négy- ,Cura~1i-), és hatvegyé,rtékü 
gyök (urano) szerepel Vasszürke, fehenzzasnal megol'.'ado, 18 4 
f s port képez, 1789-ben Klaproth fedezte fel az uransz:uok
érczben Oxydvegyei sárgák, oxydulvegyei zöldek, a fény iránt 
érzéken) ek, radioactivek (! o.). Főleg a sárga és zöld uran
üvegek előállítására használják sóinak alakjában. 

Uranium aceticum, uranylacetat: U 02 (C2 HB 02)2 + H2 0; 
vizben oldódó sárgás jegeczelc, főleg bűzös orrváladékoknál 
mint antisepticus mosósze1t használják 1 %-os oldatban 

Urari = Curare 
Uratok, az acidum minicumnak calciummal, kaliummal 

képezett sói, a vizeletben fordulnak el.ő ;. ha az r:ratok lecs::
pódnak, az u n hugyköveket - urolrthr - okozzak 1 Hugyko. 
Hugi vizsgálat 

Urea, urea purissima = Carbamid . 
Ureid, ureidek, a carbamidnek savakkal képezett '.'együlete1 
Urera, az urticaceák családjába tartozó, Dél-Afnában !e-

nyésző fa, mel.1nek friss leveleit haemostaticnm gyanánt hasz
nálják 1: 16 arányu főzet alakjában, „ 

Ureter, húgyvezető, a vesékből a húgyhólyagba vez.elo 
csövek, melyeken a vesék által kiválasztott vizelet a hólyaba .Jut 

Urethan a carbaminsav aethereinek általános neve, mely 
aetherek kel~tkeznek ammouiának chlorszénsavae!herekre való 
hatására, vagy ha salétromsavas hugyany egy v. é, alc?l10llal 
130" C-ra hevittelik: CO (C2 H, 0)2 + Nfü = CO NH2. 0 C2 Ho + 
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C2 Ho OH, vagy CO Cl OCHs t NHa = CO. NH:i 0 CHa + HCI és 
végre CO NH2 NH2 HNOs + C2 H, OH = Nfü NO,+ CO. NH2 0 
C2 Ho. J egeczes, vizben, alcoholban oldódó illó yegyületek Ingok 
által szénsavas sókra, ammoniára és alcoholra bÖntatnak, am
moniával l_ievitve carbamidot adnak A gyógyászatban eme név 
alatt mmdrg az aethylurethant: CO NHz 0. C2 fü-t értik, mely 
a magy lI gykv. szerint is hivatalos s szintele[l oszlopalaku 
jegeczeket képez, 1 r viz, 0 6 r borszesz, 1 r aétber, 1 ·5 rész 
chloroform, 3 r glyccrin, 20 r. faolaj oldja; 47-52° C-nál ol
vad, 180 '-nál forr s kékes lánggal ég el. Az urethanok közül 
h_aszi:áitatik még a gyógyászatban a phenylmethan vagy eupho
rm _es a chloralurethan. Az aethylurethant mint hypnoticumot 
188:i-ben Schnnedeberg vezette be a gj ógyászatba s azt ta
pasztalta, hogy az a nagy agy tevékenységének egyszerü lefo
kozódására vezethető vissza, a légző és szivmozgásokat nem 
zavarja. meg, miáltal előny nyel bir a chloralhydrat fölött A 
strychmnnek époly dynamicus ellenszere mint a paraldehvd .. 
Mint hypnoticumot használják a chloralhydrat helyett ' 

Urethra ~ Hugycső 1 o urethritis = hugycsőhurut, 1. 
Blenonhoea 

llrethylan = Methylurethan 
Uretica remedia = Diuretica, hugyhajtószerek, 
Ureum ·~ Hugyany, l Carbamid 
Urginea scilla = maritima 
Urian: C" H,1 N02, és m ianin: Cm H21 VOa, a vizelet al

katrészei, gyantaszerű testet képeznek 
Uricedin, epe-. vese- és hugvkövek oldódását elősegitő ké

szitmény, Natr sulfuric Natr chlÓrat Natr citricum és Lithium 
citricum keveréke; 6-6 gr -os napi adagban alkalmazzák 

. Uridrosis. hug} izzadá~, hugyvérüségnél, fellépő tünet, mely 
az 1zza~tságnal~ magas hugianytartalma által jellegeztetik 

Unna, lotrnm ~ Hugy l o 
Urisol~in,_ sm_anyu lithiumcitrát és carhamid vegyülete, 

hugisavoldo dmrelicum; 2 gr -os adagokban adják köszvénv-
nél, hugy köveknél · ' 

Urocanin: C12 Hi2 N. 0 + 4 fü 0, a kutya vizeletében elő
fo1 duló amid, mely szintelen vékony jegeczeket képez. 
. Urochloralsav, trichlornethylglycmonsav: Cs H11 C/, 0 7, a 

vizeletben chloralhj drat, terpentin, camphor szedése után fel
lépő veg} ület, sósav\ a! lepárolva furfurolt ad Crochrom, a vi
zelet sárga festanyaga, mely vizben jól, alcoholhan, aetherhen 
nehezen oldódik 

Urolithiasis ~ Hugykövesség l o 
Uro~herinu,m,. ál!alános neve a salicyl- vagy benzoesavnak 

the.obrommnal ,';,5 I_1thmmmal kejlezett vegiületeinek; két ily ve
gyul~t _vagy. el.oal!Itva :. Uroph~nnum benzoicum 'agy theohro
mmhthmmhtluo-benz01cum es a,, uropherinum salicylicum 
vagy theobrominlithium lithiosalicylicum. A diuretinnel szerke-
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zet és gyógyhatás tekintetében megegyező vegyületek; ugy al
kalmaztatnak mint a diuretin. 

Urotropin, hexamethylentetramin ~ Formin 
Uroscopia ~ Hugyvizsgálal. 
Urostigma dolarium Miqu Brasiliában a cautschukfák közé 

tartozó magas fa, mely fehér ned>et szolgáltat, mit mint anthel
minticumot alkalmaznak; eme tejnedv hatóanyaga a dolariin
nek nevezett vegyület A gyökerek főzetét mint vértisztitó szert 
használják a sarsaparilla helyett 

Urotoxin, a kórós vizeletben képződő ptomainszerü, igen 
mérges vegyület, 

Uroxan és uroxanthin, a vizelet sárga festanyagai, az indi
cannal identicusak 

Urson (C10 Hm 0)2 az arbutus uva ursi keserű aniaga, 
mely a levelekből alcohol és aether segélyével kivonható; víz
ben nem oldódó szin és szagnélküli jegeczeket képez. 

Urtiea, csalán. az urticaceák családjába tartozó igen kö
zönséges növény 30 fajjal, melyek közül nálunk az égető csa
lán: mtica urens és a nagy csalán: urtica dioica közönséges 
dndvák árkok mellett, romok, kerítések mentén. A leveleken 
levő mirigyekben hang) asavszerü vegyület foglaltatik, mely 
a mirigyek által okozott sebekbe jutva fájdalmas égető érzést 
kelt s a megtámadott hely fölhólyagzik 1 : 5 arán; u tinctu
r:íját njahban mint haemostaticumot használják külsőleg és 
belsőleg. 

Urticaceae ~ Csalánfélék 
Urticaria ~ Csalánkiütes 
Usego-papir, L Charta japonica 
Usiphur ~ Cinober 
Usnea barbata, muscus arboreus, a mohok közé tartozó, 

fák oldalain tenyésző telep, mely a lichen islandicushoz hasonló; 
a muscus barbatus szolgáltatja az orseillenek nevezett festanyagot 

Ustilago segetum, gabonarozsda. zygomicetesek s basidio
micetesck közé tartozó s gabnafajokon élősködő gombafaj, 
melyek gonidiumai a gabonanemüek terméseit támadják meg s 
pusztitják. 

Uterina remedia seu genica, a méh helyi kezelésére szol-
gáló szerek csoportja 

Uterus .~ Méh 
Utifü, Plantago, pulicaria 
Utriculariaceae lentibulariaceae, az ajakosviráguak rend

jének egyik nagy családja 190 fajjal 
Uva = fructus seu pasulae vilis viniferae; szöllőbogyók 
Uva ursi, folia nvac ursi, medveszöllő levelek, az arhulus 

uva ursi L (arctostaplylus offlcinalis Wimmer, a procnmbens E.) 
ericaceák családjába tmtozó, Európa meszes hegyein tenyésző 
örökzöld cserjének levelei, a magy ll gykv szerint is hivatalos. 
A levelek bőrszerüek, petéded ékalakuak, egészek, 1 · 2 cm 
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hosszuak, rövid niélczések, színük fénylő sötétzöld; alant világa· 
sabb. Száritva szagtalanok, izök fanpr, alig keserü Ne tévesz
tessék össze a vaccininm vitis ideae L. (vörös alanya), levelei
vel, melyek visszahajlott szélüek s barnásan pontozottak Tar
talmaznak 3() 0

,'0 tannint, 15°10 gallnssavat, gyantás anyagot illó 
olajat, ursinnek és msonnak ne\ ezett jegeczes gyántás anyago
kat és arbutinnak nevezett glycosidát A vízzel kivonható elso
rolt hatóanyagok mint összehúzó szerek használtatnak főleg a 
vesék és többi hugpzervek betegségeinél A vizelet mennyisége 
és minősége növekszik s javul, mit az arbutin hatásának lehet 
tnlajdonitani, mig a cseranrngok a hngyhólyag nyákhárt_yáinak 
idült hurntjámíl fejtik ki gyógyító hatásukat Alkalmazzák főzet 
alakjában 1 : 20 arán) ban. Alcaloidákkal, vas- és ólom sókkal 
eg) idejüleg ne rendeltessék 

Uvinsav, l Acidnm m icnm 
Üröm = Abs\ nthinm 
Qszög. gabonaüsziig ~ Ustilago; korházi üszög~ Necrosis 
Utőér. ütér, l Arteria 
Üveg,' vitnun, különböző fémoxy doknak, különösen kali, 

natron, mész,_ magnesia, ólomoxydnak kovasavval képezett sója 
Neveze esebb fajai: nalronüveg, mely Na2 COs, Si02 és Ca (OH)2 
összeolvasztása által készül s ablaküvegek s eszközök készité
sér e basználják; lwliüueg, mely hasonló módon fü COs-mal 
készül s csehüvegnek is nevezik, nehezen olvari, rninélfogva 
chemiai üvegedénvek, fén) űzési czikkek gyártására használják; 
ólomüveg vagy flintüveg, mely kalimn- és ólomsilicátból áll, 
könnyen olvadó, erősen fén_ytörő üveg, opticai eszközök készi
tésére használják A közönséges zöld üveg a calcinm-, alnmi
nium és vas silicáljainak eleg) e; szintcleu üveget ngy nyernek 
hogy az anélkül is vasta.rtalmu massához barnakövet adnak, 
mely az üveget ibolyaszinüre festené, de a szin a vasélecs zöld 
színének kiegészítő (complemenlair) szine lévén, egymással fe
hér szint képeznek. Az tr n hyalit üvegeket, kék üvegeket co
baltoxyddal készítik Nehány üvegkeverék összetétele 

Ablaküueg: Tükö1üueg: 
I iszta Si 02 100 rész Si 02 100 rész 
~lész :JG , Mész ;:i , 

Na2 C02 sicc 24 , Na, COa 35 > 

Na2 SO, , 12 , A,, 02 '/, 
A.s2 o, 1 

/, , Üvegcserép 100 , 
üvegcserép 100 " 

Cselzüveg: 
Si 02 
/üCOs 
CaCOa 
.llfn 02 
Üvegcserép 

100 rész 
36 > 

Ólomüveg: 
Sí 02 100 rész 
l\Tininm 20 » 

g, co, 40 > 
HNO, 2 , 
(Tvegcscrép 100 }) 

Az üveget a foeniciaiak talállák fel véletlenül, midőn szik„ 
sós homokos talajon tanyázva nagy tüzet raktak, mely alatt a 
sziksó„ és homok üveggé olvadt . · 

Uvegmaró tinta Dietrich szerint (gyémánttint a) Hp. Am
mon. flnorati, Baryi sulfurici aa 10, porczellá11mozsárban ösz
szetörve platin edényben összekeverendő füstölgő fluorhydro
~éi:savval, amennyi elég, hogy kellő sŰlü legyen LudtoUal kell 
mu vele. · 

Hazay, Gyógysz. Lexicon IV„ 23 
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V. a vanadin chemiai jele 
V" a. = vitrnm albnm; v ad! = vitrum adlatnm v v" 

vitrnm viride 
Vaccinatio = a tehénhimlővel .aló védhimlőojtás. 
Vaccinin; az arbutinnal 'identicns glycosida, a vaccinium 

vitis ideaeban jön elő 
Vaccinium az ericaceák családjába tartozó cserjék, melyek 

közül gyógyász~t~ ~rték~el ~ v ~1yrtil~us bir }· Myrtillus~ „ 

Vacuum, szorol-szora uressegel 1elcnt, altalaban legur es 
tért értenek alatta, mint amilyen ]l o a Toricelli-féle légsuly
mérő felső légüres része; vacnumapparatus alatt oly lepárló 
készüléket értenek, melynek párlókazánjából a levegőt és a 
párlatot állandóan k.isz~v~ttyúzzák, miáltal elérik azt, hogi: ala
csonyabb hőnél rövid 1do alatt lehet valamely anyagot szarazra 
is bepárolni .. ' 

Vadgesztenye = Aescnlus hyppocastanum 
Vadhus, népies neve a sarjadzott szöveteknek 1 Sarjadzás. 
Vagina, a női nemi szenek hüvelysze1ü része 1 Colpos 
Vaginal-golyók, !. Globnli vaginales 
Vaginismus, a női nemi szervek tnlérzékenysége, midőn 

legcsekélyebb izgatásr3;, érinté.sre is. görcsös i~sszehuzó~ást és 
nagy fájdalmat eredmenyez; 1degbaJ. melyet foleg onama okoz, 
hysteriás nőknél is gyakran előfordul 

· Vaginitis, a női ivarszerv kül~ő részeinek gyuladása 1 Colpitis. 
Vaivarang, a myrsiaceák családjába tartozó, ribizlikinézésü 

bokor déli Afrikában; legfontosabb az embelia ribes, mely aci
dnm embelicumot (1 o.) tartalmaz s mint taenifugnmot elter-
jedten használják . . . . , , 

Vaj, butyrnm, a te1ben foglalt zsrradek. mely abbol alias
közben mint tejföl száll fel s eme tejfölből köpülés által kivá
lasztható, midőn a zsircseppeket körülvevő fehémyeburok szét
reped s a felszabadult zsírcseppek összeállanak l · Lac 

Vajsav = Acidum butyricnm 

Vajsavaether = Aether butyr icns 
Vajudás = szülfájdalom, szülés 
Vakbél, intestinum evecum, a vastagbél zsákszerü kezdete 

a jobb oldalon a máj alatt 
Vaktetü, népies neve a szer felett viszkető !agydaganat ok

nak 1 Congelatio 
Váladékok, általában a hártyákon átizzadott vagy mi1igyek 

által elválasztott anyagok; az előbbiek izzadmányoknak 
neveztetnek s hurutos lefolyásn betegségeknél a nyákhác tyák 
felületét lepik el (! Hurnt), az utóbbiak secretnmoknak nevez
tetnek, ilyenek p. o a nyál, gyomornedv, epe stb Chemiai ér
telemben a 'áladék alatt csapadékot (!. o) értünk 

Választóvíz = Acidum nitricum 
Valdivia, picrolemma valdivia, a simarnbaceák családjába 

tartozó fa Dj-Granadában, magvai egy valdirinnek nevezett mér
ges anyagot tartalmaznak, mely anyag a cedrinnel sok tekin
ettben megegyez 

Valdivin: Caa H„ 020 + 5H, 0, a semen valdiviae-nek al
cohollal való kivonása s chloroformból való átjegeczitése által 
előállított jegeczes vegyület. 

Valentin Andrea, 1 Rosenkreuzi rend 
Valeraldehyd, amylaldehyd: c, Hio 0, a valeriansav alde

hydje négy isomeriával, melyek közül három ismeretes: nor
malvalcraldchyd: CIJ, (CH2)a CHO, isovaleraldeh)d: Cfö CH, 
CH Cfü CHO; keletkeznek az isoamylalcoholnak chromsavval 
való oxydálása s lepárlása alkalmával. Ammoniával két lugos 
vegye! képeznek: valeridint: C10 Hm N és valeritrint: Cl5 H21 N 

Valeren = a1111 len l o 
yaleriana, valeriana officinalis L macskagyökönke, nardus, 

baldrran, a gyökönkefélék családjába tartozó, fűszer ü évelő nö
vény, Emópa erdeiben és sövények mellett tenyészik A gyö·· 
kerek mászók, a fűszerü szár 6·-13 dem magas, barázdás, a 
levelek átellenesek, 9-21-szer czimpásak; a virágzat széles ál
elnyő, számos kicsiny virággal, a kasza! kicsiny, a magvaknak fe
fehérjéje nincs. Hivatalosak a növény gyöktörzsei - 1 hizoma 
valerianae - melyek frissébcn belül fehéres hnsos, 4 cm hosz ·· 
szu tőkét képeznek, ebből mindenhol számos, 2 mm vastag 
fehér gy(\)<érke nyúlik ki ; szárítva szürkésbarna kinézésüek 
lesznek Oszkor kell gyüjleni s jól záró edényben tartani. Tar
talmaz 1, illó olajat, (! 01 valerianae,) melytől szagát nyeii, 2.) 
valeriansavat, 3) almasavat, 4„ keményítőt, 5) czukrot, g\ ántát, 
sejtfalat s ásvánJ sókat. Hatását 1 Oleum valerianae alatt A va
leriana egy faját (valeriana plrn) már Plinius is ismerte s meg
emliti róla, hogy oly betegségeknél, hol nu\s szer nem használt 
>valeriana valerc dicta fnit,< a valere szóból lett a valcriana 
A valeriana szaga a macskákra vonzólag hat s azok ivarösztö
nét emeli, mivel hasonló eme szag a macskák párzásakor ki
fejlődő szaghoz. l Olenm valerianae 

2:r 



356 

Valaríanatok, az acidum \alerianicum sói 
Valeríancumarfo: C12 [fa 02, vegyület, mely keletkezik na-

triumsalicylaldehy dnek valeriansavaldehyddel való főzésekor 
Valeríamin = Valerin 
Valeriansav = Acidnm valerianicum 
Valerídín, 1. Valeraldehvd. 
Valeritrín. l Valeraldeli'yd 
Valeríus Cordus, orvos és alchvmista a X\'1. században, 

tőle bírjuk az aethylaether előállitásának első leírását l Orvos
tudomány 

Valero! az oleum valerianae alkatrésze, 
Valeron: (C, Ho)2 CO a valeriansavból származó keton, ke

letkezik a valeraldehyddel együtt a valeriansavas calcium szá
raz átpárlásakor. 

Valarylan: (Cfü)2 C: C: Cfü az acetylensorozatba tartozó 
szénhydrogénvegyület, mely keletkezik amylenbromidnak alco
holos KOH oldattal való hevítése s 160''-·nál való lepárlásakor; 
gyulékony, 0 7 f. s folyadék 

Validol, a mentholnak valeriansavval képezett vegyülete, 
melyhez még. 30 '/0 tiszta menthol van keverve Szintelen, sűrü 
mentholszagu folyadék Alkalmazzák mint analepticumot, car
minativumot és stomachicumot 10~15 cseppjével 

Valoidoknak neveztetnek ama fluid extractumok, melyek-
nek 1 grammja 1 gr drognak felel meg 

Valonía, 1. Gallae haleppenses 
Váltóláz, l Malaria .. 
Valzin -' Dulcin 
Vanadin, vanadium, en thronium: Vd ~ 51 2 a bismuth

csoportba tartozó 2- 4 v. é elem, mely ólommal, rézzel ve
gyülve mint vanadinit: [!b, ( Vd Q4)2 és volbortit: Cm ( Vd 0;)2 
fordul elő; 1801-ben fedezte fel del Hio. Fehéres-szürke, ezüst
fényü, nehezen olvadó por, hevilve gyorsan ox.idálódik, lángba 
hintve szilrníz>a. ég el; fü sO.-ban zöld, HNO,-ban kék szin
nel oldódik (oxydálódik) 

Van Helmont, l Helrnont János 
Vanilia, vanília, az orchideák családjába tartozó cserjeszerü 

légg} ökcrekkel kapaszkodó növények, husos, váltakozó levelük 
csaknem bőrszerű, a virágzat a levélhónaljakban fürtöt képez. 
A te1 més husos, 15-25 cm hosszu, 4-9 mm, vastag tok, alsó 
végén e1ősen meghajlott, hosszában ránczolt Tartalmaz zsiros 
olajat, czukrot gyantát s egy igen illatos ve~yüle~et, melyet v~
nillinnek (1. o) neveznek A különböző vamllafaJok nem ege
szen érett termését mint fűszert használják izjavitó és szagja
'itó gyanánt Tinctnrája szélhajtó, a nemi ösztönt emelő tulaj
donsággal bir. 

Vanillin, camphora vaniliae, methylprotocatechualdehyd: 
e, fü CHO. (OCH,) .. OH, a vanilliában, siami benzoeban, asa foe
tidában előforduló s azokból aetherrel kivonható aromás, fehér, 
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jegeczes vegyület, mesterségesen a coniferinnek chromsavval 
való oxy dálása által állitható elő : 

/ OCH, /OCR, 
CoHs- Oll +60= C,lls- OH +2C02 

""'C, fü OH ""'COH + 2 H, 0 
Gnaiacolnak chloroformmal való hevité;e alkalmával szin

tén vanillin képződik: 

C, H, < g~H, +CH C!a + 3 IWH ~ Co H, OH < gg~s + 3 ]( Ct 

+ 2 fü 0 !fosszu, fehér jcgeczeket képez, viz, alcohol, aether 
feloldja, sosavval mcth) lchloridra é·s protocatcchu aldehydre 
hasad; Kénsav sárgás,. HNOs narancssárga szinnel oldja A par
fum es czukorkakész1!éshez mint sza"osilót használják l\fint 
stymulans szer dyspepsiánül jó eredmé~) nyel alkalmazható. 

Vanillínismus, régi vaniliának éhezete után beálló méroe
zes1 tünetcsoport, mely cholernszerü hasmenés által jeÜe-
geztetik · 

Vanillinsav, monomethdprotocatechusav: Ca [J, CO. OH O 
CH., OH (1, 3, 4 ), a vanilinnak, coniferinnek, eugenolnak kalium
permanganattat való OX) dálása által keletkező vegjület 

Vanl!lyl alcohol : Cs H10 Oa, vanillinnak natr iumamalgammal 
való hevilésekor képződő kristályos vecrvület · viz alcohol 
feloldja · 

0 
• ' ' 

Vapor ~ gőz, pára 
Varádics = Tanacetum. l. o 
Varicella = Bárány himlő l o 
Varfoocele = Yiszér-sé1 v, viszér-dag 
Varíola = Himlő 1 o 
Varjuköröm = Secale cornutum 
Varjutövis = Hhamnus calharlica. 
Vas = Ferrum; vegyületeit t Ferrnm 
Vas, vasa = edény 
Vasaka = Anthatoda vesica. 
Vaschloríd = Fenum sesquichtorat 
Vaschtorür = Fcnum chloratum 
Vaselinum, vaselina, adeps mineralis, adeps pcl!olei, cos

n1oline, cosn10Jina virginiana, saxóleurn inspissatun1, a kőolaj 
ti.sztitásánál a 300° tul átmenő részlet, mel.\ a kőolajhoz hason
loan a Cn H112 + 2 sorozathoz tartozó 'együlelekből áll Sárga, 
könnyen kenhető egyenletes massáju kenőcs, f s O 878 33" C-nál 
ohad; Ha göbös és közönkint olajos részeket tartalmaz, akkor 
hamisított vaselinnet \an ·dolgunk, mely vaselinnm germani
cumnak, ung. paraffininak neveztetik s oleurn "aselininek IJa
raffinnal való összeolvasztása által készül A sárga 'aselin a 
magy II. g,) kv szerint is hi\alalos ; yjz nem oldja ugpn, dc 
eléggé elkeveredik vele, ellenben benzin, kriolaj, zsírok minden 
~rányban oldják s keverednek vele. Lugok nem hatnak reá; 
Jóddal, brómmal részben cg) esül, midőn H J illet\ e HBr illan 
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el Igen közömbös kenőcsalapanyag, mivel r imlatlahul eláll s 
a beléje kevert szerekkel sem bomlik el, hátránya azonban az, 
hogy a bőr ör1 nehezen vagy épen nem szívódik fel s csupán 
mint egyszerü bevonószer jöhet tekilltetbe A legfinomabb va
selinféleségek New-Jorkból >Vaselinnm americ Chesbrough< és 
az euróµai nagyobb petrolemnfinomitókból , Vaselinum >isco 
sum salvo-petrolea< néven kerülnek forgalomba, mely félesé
gek kékesen játszók, áttetszők s nyulósszivósak mint a lanolin 

Vaselinum album, fehér yaselin, fehér, áttetsző, nvnlós le
gyen, az igen fehér, kásás, porhanyós vaselin ungueiítmn pa
rafiininél nem egyébb s Németországban gyártják Cosmeticák 
készitésére alkalmas 

Vaselin-cold-cream. unguentum rnsclini leniens : Rp Cerae 
albae 80, Cetacei 7;), Olei amygdal. 450. Vasel americ. 200, 
colliqnefactis semirefrigeratisque admisce Aquae dest 200, in 
qua soluta sunt Boracis 10, Cumariui 0 03 gramma; demum 
admisce Olei rosari 1 - bergam 1, - geranii gutt 5 - vio
lar guttam Tinct zibethi gutt 5 Misce 

Vaselinum germanicum = Ung paraftini 
Vaselinum jodatum, jodvaselin, a megolvasztott vaselin 3 '/0 

jódot felold s ez benne kihüléskor is oldva marad; az ily ké
szilmény állandó, nem bomlékony 

Vaselinum oxygenatum = Vasogenum 1 o 
Vasfű = Hb verbenae 
Vasgálicz = Ferrum sulhuicum 
Vasiblacs, fernun jodatnm: Te2 '4 
Vasicinum, az anthaloda vasica alcaloidája. 
Vasogenum, vaselinnm oxygenatum, a vaselinnck antoclav

ban való erős hevilése állat előállított kenőcspraeparatum, 

melynek nagy vízfelvevő (:30 '/„) és elszappanosodó képessége 
van. miáltal könnyebben "föh ehető a szervezetbe minl a vase
lin A folyékony vasogen harnásszinü, eucaliptus és laurus szagu, 
feloldja a jódot, jodofor mot, kreosotot, iclrtiolt, mentholt, pJro
gallolt stb A szilárd vasogénnel, a higany hamar elkeveredik 
s !rnmarább dörzsölhető be a testbe, mint az nng hydrargyri. 
Mmt nem bomlékony, könnyen felszívódó kenőcsalapanyagot 

alkalmazzák főleg a jód és a higany alkalmazására 
Vasomotoricus idegek, edénymozgató idegek, melyek a vér

edények középső hártyáját képező sima izomrostok összehúzó
dását vagy kitágnlását eszközlik 

Vasoxyd és vasoxydul, l Fcrrum oxydalnm és Oxydok. 
Vatta = Lana gossypii 
Vd = a vanadium chemiai jele 
Ve "1- = a verntrinnak régi jele 
Vegetabilis, 3 = növényi, növém hez tartozó. 
Vegetalin = Butyrum cocois ' 
Vegetatio = tenyészet növényzet. 
Vegetatív müködés, tengéleti működés (vegetálni len-· 
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~ení)1. a,zo11 szer':! . 1nűködések, ~11elyek ugy a növén,:y-. „ min! az 
allatv1lagban elofordulnak, mrlyenek p o. a taplalkozasra, 
emé?ztésre s szaporodásra vonatkozó működések, ellentétben az 
állati műl<ödésekkel, mint amilyenek p. o az érzések, mozgá
sok, szellemi működések, melyek csupán az állatvilág tulajdon
ságát képezik 

Vegetarianusok, az 1817-ben Simpson József által London
han alapitott társaság tagjai, kik az állati eredetü tápszereket 
(hns, zsir) el\'elve csupárr a növényországból származó elede
lekre szorítkoztak Elvüket azzal indokolják, hogy az állatok 
hnsa ártalmas izgató szer, mely a rosz indnlátok, szenvedélyek, 
betegségek indító oka · 

Vegyérték, ama szám, mely azt mntatja, hogy valamely 
elem hány egy vegyér tékü elemmel képes vegyületté egyesülni 
vagy azt vegyületeiben helyettesiteni P o a carbonium képes 4 
hydrogen vagy chloratommal vegyülni, vegyértéke tehát négy, 
az oxygén képes két h' drogénnel vegyülni veavértéke tehát 
kettő, stb !. Aeqnivalens suly. "' 

Vegyfolyamat = Chemiai átalaknlás. 
. Vegyi egyenletek; két vagy több test egymásra ha lása és 

az ilyenkor keletkező uj vegyületek egyenlet alakjában is kife
jezhetők a slöchiometria (!. o) elvei alapján, mely azt mondja, 
hogy az egi másra ható vegyületeknek számmal kifejezett mo
lecnlasnlyainak összege egyenlő a keletkezett vegvületek mole-
cnlasnl:y ainak összegével: · ' 

2Na OH + H2SO. = Na2so.+ 2 H. 0 
80 + 98 142 + 36. 

még cser ebomhís. 
Vegyjelek, 1 Chemiai irás és jelzés 
Vegyrokonság = Aflinitas chemiae 
Vegysilly = Aeqnivalens súly; vegysúlytan-stöchiometria 
Vegytan = Chemia 1 o. 
Vegyülék, leginkább különböző, egymásra indiferens lol\'a

dékoknak elegye, melyek nem hatnak bontólag egymásra, iía
nem megtartják chemiai és physicai tulajdonságukat A száraz 
anyag?k, porok vegJülékét inkább keveréknek, elegynek (1 o.) 
neveztl< 

Vegyületek, oly összetett, különféle alkotórészekre felbont
ható testek, melyekben az alkatrészek bizoni os meghatározott 
snlyok (aeqnivalens sulyok) szerint vannak egymással kapcso
latban. s az alkatrészek chemiai s physicai tulajdonságukat nem 
mutatják L Elem. A vegyületeket általában felosztjuk olya
nokra, melyekben valamely electroposiliv elem vegyül az (OH) 
gyökkel, (basisok), olyanokra, melyekben electronegativ elem 
vegyül azzal, (acida) s az ezek egymásra hatása alkalmával ke
letkező sókra. (!. Sal) 

Vehiculum, vivőszer 1 Excipiens 
Velenczei szappan = Sapo venetus 
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Velenczei terpentin = Terebinthina veneta 
Venák, viszerek !. Ér 
Venae-sectio = Ervágá' l o, 
Venenum, virus = Méreg. l. o. 
Venericus, átvitt értelemben nemi szervekre vonatkozik: 

vener icus betegségek, a nemi szervekből kifolyólag keletkező 
betegségek, mint p. o bujakór 

Venus, az alchymiában a cuprum neve. 
Venushaj = Capillus veneris. 
Venusköldök = Baccae Alkekengi 
Vény, a recept rosz magyar neve a Rp. - végy szóból 

L Recept 
Vér. sanguis. a magasahhrendü állatok szervezetében az 

erekben keringő folyadék, mely az oxydatió folyamatán átmenve 
az anyagcserét közvetiti s a fest felépítéséhez járni hozzá A 
vér alkatrészét képezi!<: a vérsavó, vérplasma, a fehér és vö
rös vérsejtek és a Bizzozero-féle lemezek Midőn a vér meg
alvad, fibrin (!. o.) válik ki s a savó visszamarad. A vörös vér
sejtek száma 5000000 egy cm'.-ben, alakjnk kettős homoru ko
rong, haemo~lol,iinjnk (! o.) a tüdőben megköti az oxygént s a 
szervezet különböző részeibe viszi ait. A fehér vérs~jtek (leu
cocyták) amoebaszerü mozgásokat végeznek s magas vérfeszü
léskor a véredény falán kiszivárognak s a hurutos váladékokat 
okozzák (l Gyuladás); 450 vörös vérsejtre jut egy leucocyta 
Az üteres (arteriosus) vér világosvörös, a viszeres (venosus) vér 
sötétkékes· vörös szinü. 1 Égés, Haemoglobin. 

Veratralbin: C2s I·fo NOo, a veratrnm album gyöktörzsében 
a jervinnel együtt kioldódó amorph alcaloida 

Veratridin, veratrinanhydrid: C22 EI.o NOo, a sem. sabadillae
ban előjövő alcaloida, mely cevadinnal vegyesen képezi a ve
ratrint (!. o) Ha a kereskedésheli veratrint alcoholban oldjuk 
s az oldatot 60-70"-nál addig hevitjük, mig az alcohollal a 
ce.v:.cdin, is elillan, egy g) antás anyagot nyerünk, mely a vera
tndmnel nem egyébh 

Veratrinum, VeY, zsáspaal C22 H,2 Os Nz = 592, a veralrnm 
albnm gyökerében, a sem sabadillaeban előforduló alcaloidák
nak: a cevadinnak és veratridinnek keveréke, mely a zsirtala
nitott sabndillamagvakból sósavval savanyitott vizzeI vonatik ki; 
a szörpsűrürc párolt kivonatot ismét sósavval keverik, megszű
rik s a savat Ca (OH)2-dal közömbösítik s a kicsapódó nyers 
veratrint alcoholban feloldják, kijegeczitik s eczetsavban ujólag 
oldják s az oldatot ammoniával elbontva, a lecsapodó veratrint 
aetherből kijegcczitik, de rendesen amorph por alakjában nyerik 
azt Az aconitin előállitása szerint is kilehet a drogból vonni, de 
ilyenkor sabadillinnal s sabatrinnal lesz keverve · 

Fehér, igen csipős izü, szagtalan, de felette hevesen tüsz
szentető port képez, lugos kémhatásu, melegben gyántaszerü 
tömeggé olvad ; 4 r alcohol, 2 r chlorofor m, aether nehezen 
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oldja s sabadillint hagy vissza A tiszta veratrin visszamarad, 
ha az aethert elpárologtatva a maradékot vizzel forraljuk, mi
dőn sabatrin megy oldatba s veratrin marad vissza fömény 
H2 804 val megnedvesilve sárga, majd vénörös végre ibolya
szinü lesz, mik a három alcaloida reactiói. ug) szintén a füstölgő 
HCl savban való oldáskor mutatkozó iboliaszinü majd világos
veres szineződés is A tiszta veratrint kicsapják a KOH, K2 CO." 
Cd J, + 2 KJ, K, C1; 0 1, HgCI,, PI Cl, stb. A magy II német. 
Ill. osztrák VII. holland IlI dán, helvét, angol és amerikai 
gykv. szerint hivatalos A 'eratrin rendkivül izgató és lobokozó 
természetű, már az orrba jutott legcsekélyebb mennviségü pora 
heves tüsszögést okoz, a szájban nagy ni álfolyást, a g) omor
ban égetést, lobot okoz s a vérbe igen hamar, még a bőrön át 
is átszivárog A légzés mindinkább g)érül s a légzőizmok hű
dése folytán a halál beáll, mielőtt a 'eratrin a szivre lerjesz
tette volna ki hatását A zsáspaal kizárólag izomméreg, mely 
az összelruzódcí állomány tömecseiben az esékeny egyensulyt 
közömbössé, majd állóvá változtatja, mi izomremegésben, der
mében végre hűdésben nyilvánul. A tömecsmozgások g_) ér ülé
séből magyarázható meg az érzés csökkenése is. A különböző 
szervekben található vérbőség a veralrin által okozott lobos iz
gatás eredménye 

Régebben mint antipyr eticumot heveny izüleli csúznál s 
mint dinre,ticnmot használták 0 Ö=l mgr.-os adagokban, de el
hagyták ma azt, mivel nag,;mérvü ellankadást hagy vissza Kül
sőleg kenőcs alakjában mint erélyes vesicans szert használ.iá:, 
zsábáknál; jól bevált rüh ellen is. Mérgezésnél hánytatók, tan
nin, opium adandók L Antidota 

Veratroidin : C,,, H„,1 NO,„ a zsáspag) öktör zsbcn a jcrvinnel 
együtt előforduló alcaloida; világossárga amorph por, hig savak 
rózsaszinüen oldják 

Veratrnin: C„" H„ 2 N, 0 1,, a vcratridin hasadási t~rn,réke; 
sárgás por, vizben kevéssé, borszeszben, aetherben oldodo por, 
K Oli-dal lepárolva monomethi !amint ad 

Veratrolum liquidum, brenzcatechindime!lrylaethe1 : C„ H, 
(OCH,), [1: 2: ], olajsürű, + 15°-nál jegeczedií folpdék, alcohol, 
aether. olajok feloldják; alkalmazzúk mint belsőleges anlisep
licumot a guaiacol helyett, mivel nem oly mérges mint amaz. 

Veratrum album, helleborus albus. fehér zsáspa, amelanthaccúk 
családjába tartozó 1 méter magas, Európa havasain honos nö
vény, melynek lobordad gyöktörzse a különbözéí _gykvek ~ze
rint hivatalos. A gyöktörzs 8 cm hosszu, fent :Z·--::> cm ~zel;s 
kívül barnás-szürke, elmosódott g)ürükkel, belül szenni es teher, 
rágva igen égető A gyökér kék ludtollvastagságuak s rostszerlien 
mennek tova, ezeket a nép kigyófií név alatt kéri s a helle
borns niger (! o.) g;ökérkéivel téveszti össze fartalmaz: 1) 
veratrint, némeljek azonban jelenlétét kétségbe vonják, 
2) jen int, 3) veratramarint mel.1 alaktalan, szétfolyó ve-
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gyület, viz feloldja; i.) jervasávat, azonkiviil gyántás anyagot 
és pectint Hatását 1. Jervin és Veratrin alatt; leghatásosabb a 
gyökerek kérge, mely frissében 1 6°/0 hatóanyagot tartalmaz 
Poralakban 0·5-0 20 grammjárnl erős háni tató, azonban csak 
az állatgyógyászatban használják; angol állatorvosok 5 gram
jával a digitalis helyett adják a nagyon szapora érlökések mér
séklése végett Kenőcsalakban eller jedten használlák a bőr 
élősdi-betegségeinél 

Veratrum frigidum = Helonias lrigida Lindl, Mexicóban 
honos s a verat1 umhoz hasonló növény, épugy használtatik mint 
a veratrum 

Veratrum viride Aiton, zjild zsáspa, a melanthaceák család
jába tartozó, Canadában és E.-Amerika keleti részében honos 
növény, a mélyen fekvő mocsaras helyeket szereti, nálunk az 
alpesi mezőkön egy válfaja - veratrum lobelianum Bernh -
tenyész A gyöktörzs hágymaszerű, tömött, néha gyűrüs, sárgás
fehér, igen hosszn rostszerü mellékgyökerei vannak A keres
kedésben sokszor mellékgyökerek nélkül, harántul szeletekre 
vágva fordul elő, a szeletek barnák, bőrszerűek s zsugorodot
tak Tartalmaz 0 i 0

/ 0 veratrint, iB'/0 jervint, alcoholban oldódó 
gyantás anyagot 31 %-ot, gallussavat és czukrol. G.) engébben 
hat a v. albnnrnál 0 25 -0·40 gr -os adagban csúznál, tüdőg)n
ladásnál, iszákosok örjöngésénél rendelhető a veratrin és jer
vin javallatai alapján 

Verbascum thapsus L. ökörfarkkóró, nálunk honos, az ala
kosak családjába tartozó, erőteljes egyenes növésü fű gyapjas 
szárral s széles váltakozó, felfele menet kissebbedő levelekkel 
Utszéleken, dombokon, elhanyagolt helyeken igen közönséges 
A virágzat sűrfi kalász vagy buga, élénk sárga szinü, könnyen 
lehnlló virágokkal, melyek tölcsérszerűek s 5-karél]OS párlájuak, 
a himszál sárgásfehér s bőven szórja a himport A magy I gykv. 
szerint a száraz időben gyüjtött párták hivatalosak; rnegszáritva 
jól záró pléhedényben tartassék, mivel sok czukrot tartalmaz 
s ennélfogva vízszívó s csakhamar meglágyul s elszíntelenedik 
Tartalmaz illó-olajat, 11°/0 czukrot, sok mézgát, i 0/„ ásványsót 
Légutak hunrtjánál mint enyhe izgató yagy bevonószerl hasz
nálják forrázat alakjában 

Verbena officinalis, vasfű, a verbenace,ík családjába tar
tozó, erős, alig eltéphelő ágas növény igen apró kék virágok
kal, árkok mentén gyakori Tartalmaz egy keserü glncosidát, 
dextrin! és cznkrot; régebben mint amara tonicat adták hideg
lelés ellen A babona azt taitja, hogy a verbena felnyitja a be
zárt ajtókat és lakatokat 

Vérbőség = Hiperaemia 
Vérelvonó eljárás, l Derhantia 
Vérhas, l Diarrhoe. 
Vérhólyag = Hupia 
Vérköpés = Haemoptoe 
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Vérkelés ~, Fnrunculus 
Vérkö = Lapis haemalidis 
Vérlugsó sárga é vörös, l Kalium ferrocyanaturn és kal 

f er ric\ anatun1 
Vermes, az ember és állatok belében élősködő állatok, gi

liszták általános neve. 
Vermifuga remedia = Anthelmintica 
Vermillon, vermilium arnericanum igeP. finom minőségit 

czinóber l Cinnabaris. 
Vernin a xanthinhez és guanihoz has011ló vegyület: C,, 

H N. O -\- '3 H O melv a secale cornntumban is előfordul 20 /'i 1' 1 2 • „ 
Tanulmányozva még nmcsen ~léggé . . . . 

Vernisium = Vemix, fomss; vermsmm 1chthyoh Unna: Rp. 
Ammon sulfoichthi oli '10, admisce solutionis ,Ami li 40 et Aqnae 
100, dein adde album ovor 1 Hamar megszarad s hosszu 1de1g 
marad a bőrön 

Vernix = Firniss, 1. o. és még Lacc 
Vernix pro signatura, l Lacc . , , 
Veronica officinalis hb betorncae albae, a tatogatok csa-

ládjába tartozó, eléggé l{özönséges. növ~nr mintegv :w9 fajjal_; 
az officinalis növény kuszó, levelm toJasaadok,. a, v1rag ,ap;o 
sötétkék, ize balzsamos keserű i\Imt amara tomcat hasznaltak 
Obsolet 

Vérpangás,, valamely szerv oly te1:mész,clű vérb~sége, m~lj 
azállal van föltetelezve, hogy az akadaly nelkul odajutott ver
nek a vissze1eken át való visszajutása meg,an akadályozva Az 
akadályt okozhatják daganatok, a visszér. szükületei vagy a vér
pályának távolabb levő r endellenessége1 1s 

Verruca = Szemölcs l o 
Vérszegénység, 1. Anaemia 
Vertigo = Szédülés L o 
Vértisztító thea ~ Species lignorum, Wagner professor 

,értisztitó theája: Hp. Hb. cardui, - cenlaurii -- absynlhi. aa 
5. Baccae junip 20, Had , eni;lae „iO . r:ol ,sennae ~O M1,?c? 
Mini keserü atl) ag az emesztes eloseg1lese allal a ver mmose-
gére is javitólag hat 1. ,Antids~cratica; . . 

Vértorlódás, ellentete a verpangasnak s m1g amaz a vissz
eres, emez addig az üteres vérbőségnek i1cvczhető A vértor
lódást okozhatja közvetlen ;:i ,sziv folrn;-ott m,iíköd~se vagy, l;a 
egy közös ütértörzs egyik agaban a, ::er ,odaaran1}}1sa 111eglevcn 
nehezitve, annál több áramhk a mastk agba; elofordul az az 
eset is. midőn az edénymozgaló idegek hűdése folytán az ü!e
rek kitágulnak s nagyobb me1myiségü ;ért vesznek fel; ilyen
nek tekintliető az elpirulás, melyet kedelymozgalmak okoznak 
Vértorlódásnál, ha az egyén már hajlott koru, a véredény meg
megrepedése is beállhat s agyvér bőség eseteiben a guttaütést 
ilv vértorlódások okozzák l Apoplexia 

· Vérzés = Haemorrhagia. 1 o 
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Vérzéscsillapító szerek= Haemostatica remedia !. o 
Vesbium, állítólagos elem (Scacki) mely a Vesuv kitörései 

alkalmával a lávában található Phipson szerint nem más ez 
mint réznek és molybdaennek keveréke 
_ Vesalius András, híres középkori orvos és anatomus, szül. 

1011. Xll 31 !3rüsselben; eleinte Pádniban, Bolognában tanár, 
majd V. Károly s II Fülöp udvari orvosa Mint varázslót ha
lálra ítélték de II Fülöp meglrngyelmezett neki Meah. 1561 
Zante szigetén L Orvostudomány " 

Ve~e, ren, a hugykészités mirigscs szerve, mely két bab
alaku, bO gr. suli u hólyagot képez az ágvéki ger inczoszlop 
mindkét oldalán ·· 

Vesegyuladás = Nephritis 
Vesekő, 1 Hugi kövek, 
Vesezsugor, !. Cyrrhosis 
Vesica = hólyag; vesicantia ·~. hólyaghúzók; vesicator = 

hói) aghúzó. · 
. Veszettség, ebdüh, víziszony, lyssa; a kutyákon gpkran 

kmem mn'.atható okoknál fogva lélrejővő fertöző bántalom, 
rnelynek v1rns_a. n1arás utján n1inde11 emlősre, az en1ber1e is 
át:'ihető s 2-6 hét mulva, de elég gyakran évek mulva tőr ki 
s rgen fokozott mgerlékenységben, nagy szomjuságban s ivás„ 
I5özb;n be~l!ó nyelési görcsökben nyilvánnl, végre dühöngés, 
altalanos rangások közben görcsös kimerülés fohtán beáll a 
halál A veszettség kórokozó bacter iurnát a halhatatlan emlékü 
Pasteur (! o) fedezte fel s ő nynjtott módot is az ellene való 
védekezésre !. Pasteur. · 

Veterinarius = Állatorvos 
Viasz = Cera l o 
~iaszpomade, ceratum, ad capillos: Rp Cerae albae i20, 

Axnngr~e, Tereb venet Sebi bovini aa 200 Liqnefactis odora
l!s~ue mfunde ad formas ferreas cl post refrigeralionem ex
pume A bádogcsövek alját kolompér ba ni omjuk s a megtöl
tött csöve~ ludegvi.zbe állitjnk. Kihűlés után borszeszlángon kissé 
megmelegrtve, a vrasz a tokhól egv pálcza segélyével kitaszit-
ható Felvágva slanniolba kell csorirngolni. · 

Viasztapasz = Ceralnm cetacei 
. ,Viburnum opulus, sambncus aqnalicus, bangita, a caprifo

lraceak családjába tartozó bokor ritkán fa, apró fehér virágok
kal s csontár gyümölcscsel A kéreg egy viburnin ncvü keserü 
anyagot tartalmaz; 5-20 gr.-ból készült forrázatos főzetét mint 
antispasmodicurnot használják hpteriánúl, d1smenorrhoenál 

Vidatáncz, Vitnstáncz = Chorea sancli' Viti 1 o 
Vidraeleczke fű = Trifolium fibrinum 
~ierin, ~- ;ernijia ferrnginosa Vellozii, rubiaceák családjába 

tar:tozo, bra~rlraban ho,nos n.övé~1y .. amorph keserü anyagai, aro
mas szagu fonrcum es antrpenod1cnrn Alkalmazzák 0·3 gr.-os 
adagokban anaemiánál, rnalariánál, lábadozásnál mint erősítő szert 
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Világitó kövek, oly szervetlen, ler mészetes vagy mes[ersé„ 
ges vegyületek melyek napfénynek vagy electromos. fénynek 
kitéve azon tnlajdonságot nyeri!~, h?gy sötétben. eg.yide1g m':guk 
is világítanak Ily anyagok a gyem~nt, bologn8;r p~t. polypat ~ 
a különböző kénegek Eme tünemeny magyara~atat abbar; l_elr, 
hogy az illető vegyek moleculái a fény_ bel:atas~ alatt. elenk 
mozgásba jönnek s ezált8;1 bennünk a fe~1y. e;z~tet keltrk fel; 
ha eme mozgás megszünrk, elmnhk a vlragitas rs l Phospho„ 
rescentia 

Vilany = Phosphor ; vilsav = Acidnm phosphoricum 
Villamosság = Electromosság 1 o 
Villanydelejesség = Electromagnetismus 
Villódzás = Phosphorescentia 
Vinaigre = Acelnm; vinaigre anglais ~ Acetum aroma-

licum. 
Vinca, pervinca major et minor, barba1'.ók„. a!' apo~)'num.~ 

félék családjába tai tozó örökzöld, földön kuszo noveny, bor szer u 
hármas leveleiről s lörcséralaku halványkék virágából fölismer
hető; késő őszig n.1itik 10: 100 aránsn forrá~at~t v~~y fluid
extractumát mint adstringens szert menorhagranal adpk 

Vlncetoxicum officinale 1 Cynanchum vincetoxicum 
Vincetoxin : C

1
, H

12 
o,,' a vincetoxicum off. gl1 cosidája, 

amorpb, sárga, alcoholban és chloroformban oldódó por, savak
kal kezelve czukorra bomlik 

Vinetin = Oxiacanthin L o 
Vinum ~ bor, a szöllőnedvnek erjedése által képződő 

alcoholtar talmn fohadék !. Bor ,,, • 
Vinum absynthi, kcserü ürmösbór: Rp. Trae absynthi 10, 

Exlr abssnthi 2 5 Vini albi 2~0 Solve et filtr~„ . . , 
Vinum aloes pharm anglrc. Rp .. Alo.es 6, Zrng1ben~, Carda

momi aa l \'ini xeres 160 Stent per dics septern dem filtra 
4-10 gr hashajtó hatásu 

Vinum antimonii = Vinnm stibialo-tarlaricum 
Vinum antirheumaticum Delioux: Rp Tinct calchici 25 

Tinct aconiti, - digitalis aa 5, Vio.i albi 960. Misce DS Reg
gel este 1 kanállal. , „ . , , , Vinum aurantii viscerale, a narancslebol erJesztes a!tal ke-
szilctt, 12% alcoholt tartalmazó ~or. . . . ~ 

Vinum aurantii cum ferro crtrico: Rp \'rn1 aurantr bO 
Feni citrici ammoniati 4 Solve el filtra 

Vinum cascarae sagradae, Cascar a-~or : Rp . G~lalini p. 1 
Solve in Aquae dest s p, 10, dem admrsce 'vmr Xeres p. 990, 
Extr .. f!uidi cascarae sagrad Sacchari albi aa 50. Stent per dres 
8, dein filtra , . . 

Vinum chinae, pharm Hun&ar II Rp ,E,xtractr .. chma~ gr 
1. contere cum Vini malagens. 80 et adde fmct _cim~ae srmpl 
20 Misce, post octiduum filtra. Roborans szer sapk~rosoknak 
lábadozóknak A Vll oszlr g)kV szerint: Rp Cort chmae rnbr. 
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consciss .. 25. Cognac 25. Vini malagens 500. Maéera per dies 
octo, dein filtra 

Vinum chinae. f~rsatum, c!1in~va_sbor, sec E.. Dietrich: Rp 
A~n::nonH··fern c1!uc1 o. sohe 111 \1m chmae 1000. Stent Ioco 
fng_1do _per die?. octo, d~in filtra Más előírás: Rp Co1t. chinae 
regiae ::i9 Calcn OX.) dat1 2 Aquae dest s 10, Commixtis add e 
Cognac oO, stent per dics tres, dein admisce Vini Malaaens 
1000 Macera per dies sex, dem exprime in filtralo solve Acidi 
tart 0 70: F~rri citrici ammoniaci 10. Sepone ad hebdomades 
duas. dem !lerato filtra 
. . .Vinum chi~ini, vine of quinine pharm anglic. Rp. Acidi 

c.ll'.1~1 3, solve m vini pomeran g1bus 880, adde Chinini sulfn
nc1 2, stent pe1 duas dics, dein filtra. 

Vinum_ coca. vinnm cocae : Rp Foliornm cocae 50, Vini 
l\falagens ::iOO Macern per dies sex, exprime et post sedimen
tahonem filtr a. 

. Vinum c~l.chici, kikiricsb?r: a magy !! _gykv. szerint: Rp 
Se.mm colch1c1. contus. 1~ \ m1 malagens C>OO Stent saepius 
ag1tando P.e.r d1es se:", dem filtra Köszvénynél 5-15 cseppjé
,. el adagoljak 12-lo gr halálos lehet. 1 Colchicin 

Y.rn.um condurango phar m. Hnng. II Rp Cor t condurango 
100, \1m Malagens 1000 Stent per dies 8, dein exprime el 
filtra l Condmango 

V!num d!gest!vum = Vinum pepsini 
. Vmum dmretwum amarum, hugyhajtó hor · Rp. Bnlbi scillae 
.J, Rad ang~l1cae, - calami, Frnct. jnniperi conlns aa 3. Cort 
~ur~nt. - c!lr\. -~ clu_nae aa 12. Hb absynthi, - melissae aa 
h Cognac 40 'nm alb1 760. Macera per dies aliqnot filtratis 
adde Ka!ii acetici soluti 5 Misce ' 

Vinum emeticum = Vinum stibiatum 
. Vinum ferratum. viríüm martiatum seu chalibealurn, pharm. 

anghc Rp L_arnma fer_ri 10 Vini Xeres 200 Stent in vitro bene 
clauso pe1 dies 30, dem filtra A vashuzal ne legyen eaészen 
boual f~dve, J~ogy hamar oxydálódjék Az élenyült vas !;. bor
ban levo borkosavval lép összeköttetésbe 

V!num feni citratis = Vinnm aurantii cum feno citrico 
Vrnum Huxhami = Vinum stibiato-tarlaricum 

_ . Vinum ipecac~anhae, hánytató-gyöl'.ér;bor, a német lI g) kv. 
s~et mt. Rp. !'1-ad 1pecac. ~ross 10,. Vrnt Xeres 100 Stent per 
dtes octo, dem expr 1111e Colatura s!l 100 Hasonló ehhez az an
fi?l gykv. előtrafa.; az é.-amerikai gykv aránya 1: 15 Adagol-
1ak ::i--:10 cseppjével mint expecloranst 

, . Vrnum Malagense, Malagab01, a sherryhez hasonló módon 
k~sz~_tett assznb?1-, a magv. H gykv szerint is hivatalos s vele 
keszulnek '.! gyogyborok Kellemes zamatu, sok czukrot, ellen
ben se1n1n1 csersavat nem larlahnazó bor. 

Vinum o~ii, Rp 01;ii puri 1 20 \'.ini sherry 2?, macera per 
hebdomadem, a fi anczrn es amenka1 gyln ek aran) a 1 : 7 5, a 
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brit és belga gykvek készitménye fűs~eres: Hp Extr. opii 1, 
Cinnamomi, Caryophyllorum aa '/, V1111 ~herry 20; macera per 
hebdomadem Adagja 10-40 c?epp l Opmm,. . . 

Vinum opii crocatum, a japan gykv kesz!lmen;~ 1 : 10 
arányban O 6 r caryophyllnssal s .. 0 2 r c:?cnssa!: l. fmclnra 

Vinum opii fermentatione paratui!i .= lra opn mgra 
Vinum pancreatini, Rp Pan~reah~~ ~00, _co~ter~ c'.'.::11 _Gly

cerini 20, Aquae 100 grbns, a~mt~ce v1111 alb1 3::i0, Natrn b1car
bonici 5 Stent pe1 horam dem f1ltra 

Vinum paregoricum = Yinum opii crocatnm 
Vinum pepsini, vinnm digeshvnm, pepsmbor. a magy . I! 

gykv szerint: Rp. Pepsini germa_n, gr 1. Aquae de~t 1 _Ac1d 1 
hydrochlorici orn Vini ma!agens1s iO Macera sa~pms ag1tand.o 
per dies sex, dem filtra F1ltratnm s1t 40. Hasonlo ehhez a ne-
met gykv, előirata l Pepsin . _ 

Vinum peptoni, peptonbor: Hp Peptom ,Qehe• ;) Vini ma-
lagensis 95 Solve et pasi dies !res filtra 

Vinum quinae = Vinnm chmae 
Vinum rhei = Tinctma rhei vinosa 
Vinum scilliticum = Vinum dim eticnm 
Vinum stibiato-tartaricum vinnm antimonii, vinum emeti

cum, vinum Huxhami, vinnm benedictum Ri;Ia~;di,. l;ánitató
borköves bor, a magy. II gykv szerint: Hp. [,aln sl!brnto tart 
O 25 Yini Malagensis 60, solve et se1va. 0 50 gr.-os adagban 
köptető s hánytató 

Vinum Tokajense, tokaji assznb01, a magy~ I1 gykv. füg
gelékében hivatalos, 10115--10187 f s, 14-lD°lo alc~holl ta'.'
talmaz -savtartalma 20 cm 3-ben {) 106-0112, 100 cm-nek !o
vonatt~rlalma 7 8-8 9 A polaros fény síkját balra f01 ditja,; 1ze 
édeses sima, kissé a pörkölt !rnnyérhéjra e~:nl~keztető 1 /,„1es".re 
bepárolva s ujra vizzel felh1g1tva f s. 1033D-1 038 kozt 111-

gadozzék 
Vinum Xeres, 1 She11y 
Vinyl = Aethensl, a két v é. [C fü CH] gyök i:~ve, az 

aethylvegyületekből keletk~zik, ha azokat ~ós~vv~l hev1l!k . 
Viola trícolor. herba iaceae. papszakal, aivacska, az ibo

lyaviráguak re1:?iében a violac~ák ~s~ládjáha _tartozó növ~ny 
mintegy 220 fa11al; a mediterran v1deken leg1smer!eb? fajok 
az illatos ibolya -· viola o~orata é~ a f~11l neve~e~l arvacska .:
viola tricolor Fűnemü növenyel< reszaranyos vnaggal, az ot
levelü csésze levelei zsidely módjára borilják egymást; a párta 
5 egyenlőtlen sziromból áll s sárgák majd kék~k, a _tcny.észtett 
disznövényeken különböző szinüek. Az öt porzo tokja knposan 
egymás mellé szorul A varlon termő v_iola tricolor mint herba 
jaceae tar la tik a gyógytárakban s mm! amm a tomca hasz-
náltatik , 

Violet de Paris = Methylviolet 
Violin, alcaloidszerü az emetinhez hasonló vegyület a vi-



ola odorata gyökerében Sárgás, vizben oldódó pór, aether, al
cohol nem oldja. 

Virág, l Flos 
Viridamentum = Zöld tenta 
Viride aeris = Cuprum subaceticum 
Viridin: Cu Hm N, folyékonv pnidinbasis. Viridinnek neve

zik még a diphenyldiamidotriphenylcarbinolsnlfosa\as natriumot 
azonkivül a dinitrouaphtolsulfosavas kaliumnak és idiaocarrniu-' 
nak keverékét Csupán mint festanyaaok használtatna~. 

Virulens = mérgező " 
Vírus = méreg 
V!sc~ra = gyomor ; visceralis = g) amarra vonatkozó 
~1scrn : C20 füs Os, a Yiscum album gyümölcsében levő 

ragados anyag, aetherben feloldódik 
Viscose = Dextran. 

. , Viscu"! al.~um l fanyüg, fagyöngy, a loranthaceák család
Jaba tar'.oz,o, fol.eg, ah,na- és szilvafák ágain élősködő bokor
alaku noveny v!llas agakkal s ellentétes állásban levő bőrszerű 
~osszu~á;; épsz~!ü, lev:lekkel A termés fehér bogyó, melynek 
ossz;z1;1zasa. s. fozese altal ragadós lépet készilenek, innen vette 
nev~t 1~ : visc,us = ragadós. Régebben a szárak főzetét cpi
lepsia cs egyebb görcsös betegségeknél használták 

Vismuth = Bismuth. 
Viszerek = Venák. l o 
Viszketeg = Pruritus, 
Vitali reactiói alcaloidákra L Analysis alcaloidákra 
V!}ellin -;:- a tojássárgájábai;, a szemben s nehány mag· 

ban elofordulo albummal, a fehernveamagokban található al
katrész.eken kívül még phosphort is tartalmaz. 

V!t~!lum o~i, , tojá~~árgája ! Ovum gallinaceum 
„ „ V1!1hgo, sa.ia!sagos borbetegseg, mely abban áll, hogy a 

boron elesen halarolt fehér foltok keletkeznek. 
Vitis vinifera = szöllőtő 

, Vitium = baj, hiba; vitium cordis = szivbaj szivbillentyü 
banlalom · 

. Vitorlásviráguak = papilionaceae a hüvelyesek rendjének 
egyik növénycsaládja. !. Hűvehesek ' 

Vitriol, oleum vilrioli = Á.cidum sulim .. conc 
Vitriolum album = Zincum sulfuricum 
V!h!oium camphoratum = Cupt nm aluminatum 
V!tr!olum coer~leum seu cupri = Cnprum sulfuricum 
V1triolum mart1s = Fenum sulfuricum 
Vilriolum v1r ide = Ferrum sulfüricum 
Vitriolum zinci = Zincum sulfmicum 
V1trum = üveg vit adlat = vitrnm' adlatum visszaho„ 

zott üveg 1 

V~trum .antimonii, a_ntimonüveg, anlimonox) d, antimontri
sulfid es ant1monox) sulfrd kever éke melyet úgy állítanak elő, 
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hogy közönséges fekete antimonkéneget megolvasztanak s az 
olvadt rnassát márvánvra öntik, midőn vörös-barna, üvegszerü 
testet nyernek, melynek porát (cinis antimonii) régebben az 
antimonium crudum helyett használták Obsolet 

Vitustáncz = Chorea scti Vitil 
Vivisectio állatoknak élvebonczolása, hogy az egyes élő

szervekte gy~korolt behatások eredményét tanulmányozni 
lehessen 

Viz = Aqua !. o. 
Vizahólyag = Ichthyocolla 
Vizenyő = Oedema 
Vizgyógymód = Hidcgvizkúra 
Vizibetegség, vízkór, L Hj dops 
Vizüveg = Natr. silicicum liquid 
Vleminck-oldat, L Calcinm sulfnratum 
Volta Sándor gróf, jeles olasz physicus, szül. 1745 ll 18 

Comóhau, Paviában volt tanár, majd I. .Napoleon alatt az olasz 
királyság senatora; megh 1827. IIL 5. Comóban Feltalálta az 
electrophort, electromos stlritőt, az u n Volta-oszlopot l Ele
ctron1osság. , . , . 

Volumen -~ terfogat; \olnmetncus = lerfogatos; volumr-
nosus térfogat szerint mért 

Volumeter = Araeometer 
Vomica = Kelevéni•szerü, gümőalalm 
Vomicin = Brncin 
Vomitus = Hányás. 
Vörheny = Scarla!ina 
Vulcanisálás, a cautschuknak kénnel való telilése !. Cau

tschuk. 
Vulnerarius 3„ = sebre vonatkozó 
Vulnus = seb; vulnus caesum = vágott seb; v conquas

saturn = zúzott seb; v scissnm = metszett 
Vulpian pilulái, hátgerinczsorvadás ellen: Hp Argenli ni

trici 10, Bali albi 10 0 Aquae dest. qn. s fiant pilulae N° 100 
D. S Naponta 3 szemet 

Vulva = Colpos, női szem ér cm lest 
Vulvaria, chenopodium vulvaria, egyévi, izzadtságszagu fű, 

mely főleg lrimelhylamint tartalmaz 
Vulvitis = Colpilis, vaginitis 

Razay, Gyógysz. Lexicon IV. 24 



w 
W = a volfram chemiai jele 
Wabain = Cabain 
Wacaca,, vakaka Indornm, az indnsok által használt t:\p

a~yag, mely all 60 1 cacaoporból, 165 1. cznkorból, 8 1 cort 
cmnam: pulv _2 r. frnct. vanilliae pulv és 2 r. 01leanból 

~rntera~m cortex, dl) mis Winterii Fo1ste1, Mexikóban ho
nos fanak kerge, melyet régebben mint zsongitószert nagHa 
he_csültek, ma mái elvétve fordul elő a canellakéreg között' hátra e 

h~Jló, csöves., 8-12 cm. hosszu darabokban fo1dul elő, 1~rnhek 
krvul h_amuszü1kék, az öregebbek fehérek, belül rozsdabmliák 
s dmv:m vopa~ozottak. Tartalmaz illó-olajat, sok catechl!cser
sa_vat cs nyalka! f{OH-dal kezelve azt setét iboh·aszinüvé teszi 
miáltal a, canellaké1 egtől megkülönböztetheléí Használták mint 
a canellat 

Wintergieen = Ganltheria, Chimaphila nmbellata. l 0 
Wismuthum, l Dismutlmm 

, Withania coagulans·; a solanaceák családjába tartozó nö
veny, meljnek sötétvörös bogyójában egy koknajnak nevezett 
fern1C~1t~m van, mely a teiet megalvasztja Mint seriparnmot 
hasznal,1ak 

Wolframium, W= 180, a chromcsoportba tartozó negaliv 
:1e,m, mell'. vegyül?teiben két veg) értékü, de előfordul mint 4, 
:> es 6 v e gyök 1s. A wolframot 1781-ben Scheele fedezte fel 
s ~~83~b3.n .a d'füjuh~r testvérek állil~ttá!~ elő Fekete por vagy 
aczels~1~;1,. '~en kerneny 1egeczeket kepzo elem, 1800"-nál ol
~~d Eloalhhsa OX.Jdja,inak_ \agy „ch!oúdjainak 1\a-mal vagy [[ 
,u ambap valo 1 educalasa altal tor temk. HC/, H2 SQ, nem hat
~ak rea, de f!NOa g) orsan oxydálja WOs-dá. Sóinak oldala 
Zn-kel es HC/-val keverve kék szint ölt 

Wood-oil = Balsamum gurjunicum. 
Worare = Curar e. 
Wourali, \\ ourar a = Curare. 
Wf'igthinum = Conessinum I o 
Wurara = a pmrlinia sorbi!is haló mérges anpga 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

\ 
1 
1 

x 
Xalapa = Jalapa 
Xanthalin : C21 a,, N, Oo, az opium eg} ik alcaloidája mely 

a morphium előállítása. alkalmáva_l visszamaradt ~n) .alugban la: 
lálható a narcotmnal es papavermnel, mel:i utohbrakat fono 
alcohollal kioldva a maradékból benzollal kivonható 

Xanthein, anthoxanthin, virágsárga, a sárgavir ágokban, fő
leg a helianthns annunsban előforduló festanyag, mely abból al
cohollal s aetherrel kivonható 

Xanthin, diureid, n1ely a nucle.invegyületek ::llapveg.) ülete, 
az állati váladékokban a lwpoxanthin mellett fordul elő; kép
ződik a guaninból IJNOa behatására: Co Ho N, 0 + HNOa Hz 0 
~ N, + c, H. N, 02; strnctiv képlete ez : 

NH - CH= C -- NH 
GO< >GO 

NH --- C=N 
Színtelen amorph por 1100 r vizben oldódik, alcohol, aether 
nem oldja, Ingok ellenben igen jól oldják Chlorral kezelve allo
xant, HNOa-mal hangyasavat és glycint. képez. l Guanin 

Xanthium strumarium = Lappa 11111101, Bardanna 1 o .. 
Xanthochinsav, oxychinolincarbonsav: C10 H1 NOs a chma

savnak IJN02-mal való hevilésekor képződő sárgaszinü ;cgyület 
Xanthogensav, monoalkylesterek, melyeknek fémsói szé1~ 

sfü'ga szinüek, keletkeznek a fémalcoholatoknak CS2-dal valo 
kezdésekor: C2 Ho OK+ CS2 =CS 0 Cz Ho. SK 

Xanthophyll, levelekben a chlorophyll melleit előforduló 
festanyag. 

Xanthopicrit = Berberin , , „ 
Xanthoprotein, sárga nitrovegyület, mely a fe~ierniekhol 

HNOs behatására képződik. l Acidum xantl10proteimcum 
Xanthopsia ~"· sárgalátás, a santoninmérgezés egyik sym-

ptomája l Sanlonin . . 
Xanthorhamnin, rhamnegm: C,s Heo 020, glycosrd, mely a 

különböző rhamnusfajok gyümölcsében 7"fo-nyi mennyiségben 
24* 
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fordul elő s. azokb~l forró alcohollal kivonható s kiJegeczilhető 
2 molecula Jegeczv1zet tartalmazó, sárga, tűalaku jegeczeket ké
pez 1. Rhamnin 

Xanthorriza apiifolia, a ranunculaceák családjába taitozó 
növény Amerikában, gyökere sok berberint tm taimaz · alka!-· 
mazzák mint a calnmbát ' 

. _Xanthox~!in: C:o Hi2 _04, a japáni borsban (xanthoxy lum 
p1pentum) elofordulo md1fercns vegi ület, melv egy terpennel 
együtt a ne' ezett b01 s illó-olaját képezi. ' · 

Xanthoxylon, xanthox' lum. japánbors. a rnlaceák család-· 
jába tarto:-ó növény szám;s fajjal, valamenniiök berberint tar
talmaz :Wmt kcserü anvagok használtatnak olv esetekben mi
dőn a kóros folyamatok a gyomor és bélbeli 'elválasztásol~ cse
kély voltától függnek 1. Calumba 

Xeres. vinum xeres = Scherry 
. Xe:ocolyrium = száraz colljrium, így nevezik a szembe 

hmtendo porokat p o calomel, acid boric stb 
Xeroformium (szárazzá te,ő), bismuthum tribrompheuyli

cum: (Co H2 !JnO)s _BiOI_f +Biz o,, sárfiás, tap~dó amoph pm 
oldhatatlan es kozombos, tartalmaz ciO"/., tnbromphenolt és 
49 5" /„ bismuthox.l dot. Kitünő bélantisepticum choleránál 5 ~ 7 
gr -os ad_agokban ; kül_sőleg ~uirü a jodofor m helyettesítőjét al
kalmazzak, szagtalansaga s mdrferens volta némi előnvt ad neki 
a jodofo1m felett " 

Xerophtalm.us, fől~~ a tracho_máná,1 !ellépő szemhéjszáraz
ság, melyet a konnymmgyek elvalasztasanak fennakadása okoz. 

Ximenia aegyptiaca L Balanites aegyptiaca Del. az oleaceák 
cs~.~ádjába ,tarto~;í cser). e v_agy fa a tropÍ1si égalj alatt, melynek 
topsnag0,sagu kog0 umolcset az arabok >haledsch< a négerek 
>snm< neven ismernek s mcsocarpiumából olajat préselnek 
. Xyleno!, d1mclh) lphenol, a xylollal analog vegyület négy 
ISomerrel, Co fü (CH.)2 OH; előfordul a kőszénkátrárwban, a koz
más laeczetben; vizhen és alcoholban oldódó tűalaÍm jegecze
ket képez 

Xylenolsalol: Co H, CO OCo (CHs)• OH, 1 molecula salicvlsav 
és 1 molecula X) lenol egy másra hatásakor keletkezik ha á ke
verél~re nedvszivó vegyek: phosphorpentachlorid, pl;osphortri
chlond stb hatnak A salolhoz hasonló veg1ület annak javallatai 
alapján adagolják ' ' · 

Xylidin, az anilin homologja, ha a benzolgyök 2 H atom
ját methylgyök pótolja: 

C, H,l Co Hs (CHs)' l % ) N = anilin; % N = xylidin, 

isomer a xylidin~kk~I az amidoaethylbenzol, mely anilinnek 
aeth) !alcohollal es zmkchlonddal való hevítésekor képződik 

Xylochlor a!ose, a xylosenak a chlorallal képezett vegyülete, 
analog az arabmochloraloseval 1. Chloralose A xs lochloraloset 
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oldat alakjában 0 10 gr -os adagban mint álomhozó szert alkal
n1azzák 

Xylogen, fanemző = Lignin 
Xyloidin = :-\itroamylum, a kemén' ilő nitrálása által ké

szíthető expl~siv tulajrlonságu vegyület · 
Xylo_I, d1methvlb~nzol, oly ,benzol, ~nelynek 2 H atomját a 

(CHs) g) ok hel) ellesitr: Co H. (Cfü)2; ha rom rzomeria lehetsé
ges: 1[ ort,hoxylo!, mel~ kép~ődik az, orthobromloluolnak jod
n;,eth)!lel es natr mmmai valo elbontasakor ; 2) paraxi lai, kép
zodrk a parabrorntoluolból hasonló módon; :1) metaxylol, rnelv 
a kőszénkátrány legnagyobb részét képezi; a kcreskedésbeÍi 
xilol e háromnak az elegye, fény törő, mozgékony szintclen fo
lyadék kozmás-aromás szaggal, égető izzel \'iz nem, alcohol, 
aell;er feloldják Alkalmazzák mint belső antiscp'icurnot napi 
2-:l gr -os adagban borba keverve a carbolsav helyett 

Xylolphenol = X y lenol 
Xylon = Lignin 
Xylose, faczukor: e, Hro Q,, az arabinosevval csaknem 

azonos _veg} ület, mely képződik a fagumminak (főleg a szilva
fából lufolyó gnrnminak) hig savakkal való főzése alkalmával 
Czukornemü vcgsülel, a Fehlingoldatot reducálja 

Xylylenalcohol, tolylcnalcohol: Cofh (Cfü OH)2, a x,Jolból 
vízelvonás fol) tán képződő alcohol ' 



y 
Y = az yttrium chemiai jele 
Yaborandi = Jaborandi L o. 
Yakona, a piper methyslicnm termése 1 Kava-lrnva 
Vb ~ az ytterbimil chemiai jele 
Yccotli = a lhevetia yccotli magvai L Thevetia. 
Yellow-root = Hydrastis canadensis 
Yerba-santa = Eriod) ction californicum és eriodiction 

glutinosnm szárított levelei; a növény Californiában lwnos s 
fluidcidractumát mint idegcsillapitót használják; alkalmazzák 
azonkrvül köptetőszer g3 anánt is, mivel balzsamtartalnm 

. . Ylang-ylang, unona odoratissima, cananga odorata, a ma
mllar benszülöllek n) elvén: alangilan, xilan-xilan az anonaceák 
családjáb~ tartozó cserje Manilla szigetén, virágaiból az igen 
kellemes 1llatu ylang-jlang olajat s parfnmeot készítik 1 Oleum 
unonac odor. ; 

Yohim~in alcaloida, ··mely a yohimbo-kéregben fordul elő 
~.a stryd1mnne~ csaknem megegyez; kis adagjai pastillák alak-
1aban mmt az rvarösztönt emelő szer használtatnak Élettani 
hatását l Str yclmin alall 

Ysop = Hi sopus 
Ytterbium, Vb = 173, chemiai elem, melyet 1878-ban fe

dezett fel \1arighan a gadolinitben, rendesen az erbinmmal és 
) ttdumma! e~l ütt fordul. elő Eléggé nem tanulmányozott, 
g) ogyszereszelr szempontbol nem fontos elem 

Yttrium, Y = 89 6, a ceriurn, lanthan, uran és thorinrn 
társaságában főleg a gadolinitben előforduló ritka fémes elem 
melyet chloridjából electrol.isis utján lehet előállitani. Nem fontos' 
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z 
Zacatilla, a legfinomabb minőségü coccionellának i11exi-

cól neve 
Zaddse,. a myisine africana (l. o) g) ümölcse 
Zahaolaj, borolaj = Oleum vini 
Záró izmok, rnusculi constrictores, azon köralaku rostok

ból álló izmok neve, melyek a test nyilásainál (szem, száj, vég
bél) jönnek el6 s összehúzódásuk által e n)i!ások megsziikülé
sét, záródását eszközlik. 

Zár·vatermök, angiospermae1 a virágos növények egyik 
nagy osztúlyn: 1nelJ hcz ta1 lozó növények_ az által jellegeztelnek, 
hogy magcsiráik a terrnőgömb üregében teljesen elvannak zárva 
Ide tartoznak az egy- és kétszikű növények mind. l Növény-
rendszerek . 

Zarza parilla = parilla gyökér a sarsaparilla mexicói neve 
Zea mays = tengeri .. kukoricza 
Zedoaria, curcuma zedoaria Rosc a zingiberaceák crnlád

jáha tartozó. Dél-Ázsiában és Madagascar szigetén vadon te
nyésző növény, melynek gyöktörzse a magy II. g) kv szerint 
is hivatala;: rhizoma zedoariae A g)öktörzs kcttémelszve 'agy 
harántul korongokra metszve jut hozzánk, a korongok t cm át
mérőjiiek 1 cm. vastagok lehetnek A kéreg az átmérő 1/,-át 
teszi s külső rétege para-, közepső rétege parenchymsejlek ál
tal képeztetik, mely utóbbi keménsitöszemcséket s széhzórva 
gyánlatartalmu sejteket tartalmaz Tartalmaz illó-olajat, gyántát, 
keményitfít, szaga kámforszerü. ize keserni és A zingiberhez 
hasonlóan a gyomor nyákhár tyáinak elválasztásával az emész
tésre fokozó hatással van Az acet aroma!. alkatrészét képezi 

Zeller, l Apium graveolens. 
Zeorin: Cm fü2 0, a zedoaria s,ordidában az usnin társasá

gában előforduló vegi ület, indifercns, alcoholban, actherben 
nehezen oldódó fányes jegcczeket képez 

Zerumbet, amomum zer umbet L palang kilunga, cassu 
muniar, a solanaceák családjába tartozó, paradicsomhoz hasonló 

1 
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növénv Kelet-Indiában Magvai minl gyenge szélhajtó szer hasz
náltat1Íak 

Zibethum, civellum, vivera zibelha nevü, a macskaJélék
hez tm tozó állatnak ürüléke, a nevezett állal Afrika pusztáin, 
főleg Guineában tansáz A zibeth-ü1ülék sárgás-barna, kenőcs
állománi u, később megkeményedő tömeg, moshnsrn emlékez
tető szaggal Viz nem oldja, fonó alcohol, chlorofo1 m könni eb-· 
hen. Tartalmaz illó-ola,jat, zsirt, gyántát, ammont, calciümphos
phátot. caibonatokat Régebben mint görcscsillapitó s az har
ösztönt emelő szert nagyra becsülték Obsolet 

Ziliz, az althea magyar neve 
Zincum horgany: Zn = G5 2, két vegi értékü positiv elem, 

szabad üllapotban a természetben nem fordul elő de vegyüle
tei az ásványországban eléggé elterjedtek (gálma, horganyfényle) 
s ezek pörköléses szénnel való reducálása által állitják elő, mi-· 
dón előbb Zn 0, azután fém Zn keletkezik. Kékes-fehér, fénylő, 
horgas törésű fém, 130 '-nál nyujtható de 200 '-nál ismét töré
kenynyé lesz; 412"-nál olvad, 1000 '-nél destillálható. Higitott 
savakkal sókká egyesül s H-t tesz szabaddá; Ingok szintén old
ják. A ni ers zinket már Aristoteles, Plinius és Dioscorides em
Jik cadmia néven; az utóbbi nevezte el a nyers zincoxydot 
pompholixnak Paracelsus, Valentinus és Glanber már mint fé
met ismerték, elemi voltát azonban Marggraf, majd Wöhler 
n1utatták ki. 

Zincum aceticum, acetas zinci, zincacelat (Cfü GO 0)2 Zn 
+ 3 H, 0, eczetszagu, fehér egyhajlásu jegeczes veg1 ület, 3 rész 
hideg, 15 rész melegviz feloldja, alcohol nehezen. Előállitható 

4 r. vegytiszta zincox.1dnak 20 r 30''/0 -os eczetsavban való ol
dása s az oldat lassu kijegeczilésc által; a magy. II német Ili 
és angol g) kv. szerint hivatalos Alkalmazzák mint emeticumot, 
antiseplicumot és adstringens szert belsőleg 0 5 gr -os adagok
ban külsőleg 1°/0-os oldatát sebek n1osására vagy az ivarszer
vek huruljánál, kankójánál l Zincum sulfuricum 

Zincum alumino-sulfurfoum, sulfos alnminico-zincicus : Alz 
o, Zn 0. 2 SO,, bates salum water, az angol és franczia gykv 
szerint 60 r timsóból iO 1. vizzei és G r Zn O-ból készül. Hig 
oldatát a timsó és zinksulfát javallatai alapján használják 

Zincum arsenicosum, zincarsenit, arsenessavas horgany: 
[As2 0,]2Zndénylő jegeczes por, mely előállítható oly módon, 
hogy zincox)d a1nn1011iakos ':ízes oldatát n1irenyessav vizes 
oldatával elegyítik s a válmányt jól kimosva 100°-nál megszá
rítják. Ideges bántalmaknál, mint vidatáncz, nehézkór stb hasz
nálják az arsen javallatai alapján 0 0025-0 005 grammos 
adagokban 

Zincum borfoum seu boracicum: Zn B4 01 + 7 fü 0, amorph 
fehér por, mely képződik oly módon, hogy ha 25 gr. Zn SO.-nak 
250 gr melegvizbeni oldatához 20 gr. boraxnak 500 gr vízzel 
készült oldatát keverjük s a csapadékot szűrőn jól kimossuk 
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Am1110niáb:Jn, savakb::in oldódó poi··, alilisepticun1, főleg hintö
porul használják sebekre mint a zincoxydot vagy borswat 

Zincum borothymolicum jodatum = Antiseptin 
Zincum bromatum, zincbromid, brómzink: Zn 812, alcohol-· 

ban. aetherben oldódó jegeczes veg) ület, képződik zincum sul · 
foricnmnak és natrinm bromatnmnak együttes fellengitése által 
Epilepsiánál adják 0 02 -005 gr -os adagokban 

Zincum calcinatum = Zincum oxvdatum 
Zincum carbonicum, zincum subcarbonicum, a zinkcarbo

nat, tntia praeparata, cadmia fornacum, nihilum albnm, pom
pholyx lapis calaminaris, zincum oxidatum terrestre. mint bá
n} ászati mellékter mén) főleg zincum carbonicum és zincum 
oxydatum eleg0 e, a tiszta zink-carbonat: Zn GO, Zn 02 H2 = 
224 i előállitható, ha 100 r. Zn SO. 2000 r vízben oldatik s a 
felforralt s átszürt oldattal 115 r jegeczes Na2 COs-nak 2000 r. 
vizzel való oldalát eleg0itjük; a kimosott válmány 70 részt 
tesz ki. Vízben nem oldódó, laza, fehér por, féíleg a kézi el
adásban mint arczfehéritő szerepel. Hatása a zincnm oxydatu
rnévai eg:y ezik n1eg, 

Zincum chloratum, seu muriaticnm zincnm hydrochloricum, 
murias zinci, butyrum zinci, zinchlorid: Zn ez,· H2 0 ~ 154 2. 
A magy l II. osztr YII német IlI helvét ·m dán, amerikai 
g) kvek sLerint hivatalos Igen nedvszívó, oclaeder: jegeczeket 
képező 'egyület, hevilve megolvad s rudakba önthető - zin
cum chlor atum fusnm in baculis, - magasabb hőnél v;zet ve
szi!, 3712°-nál Zn 0 és 2 HCl képződése mellett bomlik el, 
izzásnál fehér gőzöket képez. Oldata a levegőn állva részint a 
C02, részint 0 behatása alatt megzavarosodik, de HC1-val az 
oldat rnegtisz•ul Sulfatokat, vasat vagy arzent ne tartalmazzon 
A zinkchlorid a magy .. I gykv szerint házilag készül a követ
kező módon: 50 gr. granulált zinket elegendő menny iségü 
(:!50 gr) hígított sósavban oldunk azon elővigyázaltal, hogy egy 
kevés Zn oldatlan maradjon; a leöntött folyadékba telítésig 
Cl-t vezetünk s forralás közben részletenként 1 gr.. ZnO-dot 
adunk hozzá s kihülédg állani hagyjuk, nüg a vaséleg leülep
szik A leöntött s asbesten megszűrt folyadékot bepároljuk, mig 
egy kivett próba megmerevedik 

Száraz helyen, igen jól záró üvegben tartassék; a folya
mat ez: Zn + 2 HC/ = Zn Cl,+ H,. Előállítható még a körntkező 
egyenlet szerint is: Zn SO, + 2 Na Cl= Na2 SO, + Zn Cfo. 

A szövetekkel érintkező Zn Cl ezeknek fehérnyéjével és 
enyvképző anyafaival egyesül, midőn azok megfehérednek s 
pörköl képeznek mig a környezetben lobos folyamatok támad
nak Hig oldatban belsőleg a Zn O-hoz hasonlóan hat, nagyobb 
adagjai„ a gyomor- és bél-g) uladásos megbetegedését s az azzal 
járó tüneteket okozzák Alkalmazzák belsőleg nehézkórnál, gör
vélynél 0 02-0 10 gr.-os adagokban, de a Zn 0-ot czélszerübb 
rendelni. Külsőleg tömén.) e11 mint roncsoló szert használják 
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főleg rákos, eves sebek kiirtására (l Pasta Canquöin') Oldalait 
mint a rothadást, erjedést megszüntetőt s bacteriumölőt hasz
nálják leginkább fehér foly ásná!, büzös leheletnél, biizös láb

izzadásnál mosószer gyanánt 
Zincum chloratum fusum, cansticurn Canquoini. megömlesz

tett s mdalakba öntött Zn Cfo, a heh ét g) kv szerint hivatalos 

Causticum 
Zincum chloratum fusum cum kalio nitrico 1 r KVO, és 

10 r Zn Cfo-nak összeolvasztása s rudalakba \aló öntése által 
készül. Causticum · 

Zincum cyanatum. zinkcyanid, kéksavas hmgany: Zn (CNJ2 
= 117 2 Fehér, könnyü, csaknem iz- és szagnélküli por, mely 
előállítható 10 r. zincum aceticumhól, ha azt 100 r vizhen old
juk s a hideg oldathoz 13 5 r. sürgavérlugsóból 30 r. H2 0-ből 
és ·7 1 fü S(h-hól készített kéksavat adunk. A képzéídött vál
máni t (5 r.) szürőpapir közt 30'-nál g)orsan megszá1itjuk Eme 
készitmén) t csak akkor szabad expediálni, ha az orvos azt: 
zincwn cyanal sine feno néven irja fel, máskülönben a zine 
feno-cyanatnm expediálandó Alkalmazzák 0 005 g1 -os adagok
ban nehézkórpál, méhsze1n nél, fájdalomcsillapitóul 

Zincum étijodo11araphenolsulfonicum = Sozojodolum zinci 
Zincum ferrocyanatum, zincnm borussicum. z. zooticum, 

z. hy droc} anatum, zinkferrocyanid: Fe2 Cf/13 Z1H + (i H, 0 = '7~2 8 
Fehér, színtelen és szagtalan viz. alcohol nem oldja. liig savak 
an1n1onia nincsenek hatüssal reá, n1arö kalilugban azonban fel
oldódik: a német Il g) kv szerint hivatalos Előállithaló oly 
módon, hogy .GO 1 sárgavédugsót 600 r H2 0-ben oldunk s 80 
r Zn SO;-ot adunk hozzá, mel) et előzőleg 1800 r vizben ol
dottuk feL Az elegyet nehány óráig meleg helyen hag)juk, majd 
hideg hel} re téve, a v'íln'.án} t összeszdve addig mossuk vízzel, 
mig a Ba CL-dal többé·· nem za\ arosodik meg Alkalmazzák 
0 05-0 15 gr -os adagokban mint a zincum C) anatumot Obsolet 

Zincum granulatum depuratum, szemcsézett tiszta zink.. a 
magy I g) kv sze1 int az árubeli zinknek megolvasztása, kénnel 
s fagg) uval való keverése s vékony sugárban vízbe öntése ál
tal készül Arsent ne tartalmazzon A zinkpraeparaturnok elő
állitására s kémszerül használtatik l Zincum. 

Zincum gallicum seu subgallicum, 4'"/0 Zn 0-dot és 56'/„ gallns-· 
savat tmtalrnazó zöld-barna amorph por, előállitható gallussav
hól, mint a zincum tannicum csersavból. Antisepticum és ad

stringens belsőleg használják 0 03-0 25-gros adagokban, külső

leg kankónál, aranyérnél ekzemárníl. 
Zincum gynocardicum, chaulmoogiasavas zink, az oleum 

gynocardiaeban levő savnak zinksója, sárgás, \izben nen1 ol
dódó tömeg, alcohol, aether, chloroform feloldják. Alkalmazzák 
n1int kenőcsöt psoriasisJ lichen, prurigo eseteiben. 

Zincum hydrooxydatum: Zn (OH)2, mint pelyhes csapadék 
válik le, ha Na OH vagy KOH old>1tában valamely zinksót adunk; 

1 
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Zn 504 +z KOH = Zn (OH)2 + fü so, Savakkal sókat képez, he

vítve Zn0-1a és füO-re bomlik 
Zincura hypermanganicum sen permanganicum: Zn M112 Os, 

a kaliumhypennanaanalhoz hasonló, igen nedvszivó vegyület, 
oly módori állittatil~ elő és haszná_ltatik, mint a kal hyperman-

ganicu.m. . . . . . , . _ . . . 
Zrncum 1odatum, zmc1od1d, JOdzrnk: Zn 12 [h01gany1blag], 

szintele.11, szagtalan, csipás f~~izü, igen ,,11edvszivó jeges~es v.e·
gyület, melyet oly módon alh~anak elo, hogy 10 .gr JOdot 20 
gr. vizbe tesznek s ap1 ódonkent 3 gi_ granul,alt zmk~~ adnak 
hozzá s az átszürt folyadékot enyhe honél elparologtatpk; 1--3 
arámn vizo!data hathatós maró szer s csupán, mint ilyen hasz: 
nálta.tott; kenőcs alakjában mint oszlató szert a jód javallatai 

alapján alkalmaz!ák . . . 
Zincum lact1cum laclas zmc1, tejsavas horgany: [Cs Ho O,], 

Zn + 3 EJ,O = 2.97 2, a német és helvét II gykv szerint hivata

los s tejsavnak ZnO-dal való k?z?mb~sité~e ~ a~ old_at l~!ie~e
czitése, illetve beszáritása által alhthato elo. f eher, fenylo tua

laku kéregsze1 ü jegeczhalmazt ké1;ez 6 r forró és 6.0, r hid_eg
viz oldja, tömény alcohol nem \ 1zoldala savanyu trnmbatasu, 
tö111énv H2 504-val nem szinesedik n1eg; fölös an1n1011 carbo
nicum;nal keverve a kém szer fölösében oldódó fehér válmán) t 
ad Alkalmazzák a zincum aceticnmjavallatai alapján 3-6 cgr-os 
adagokban epilepsiánál s más ideges bántalmakn:íl Oldatban, 
n1int összehúzószert főleg sze1nv1zekhez alkaln1azzak 

Zincum nitricum, salétrnmsavas horgany: Zn (N0,)2 + G H2 0, 
színtelen, vizben és alcoholban oldódó jegeczeket képez, mint 
maró szert használják Előállitlrntó a HNCh-nak ZnO-dal \'alo 

telitése s a teliték kijegeczitése által " , , 
Zincum oleinicum, olajsavas horgany, kenocsallomanyu fe

hér vea\ ület, melv zinkszappannak is nevezhető, képziídik az 
epml diach\ lon n1ódjára, zsiroknak zincoxyddal való főzésekor 
Cluonicus e1'zemánál kenőcsalakjában a zincoxi d ja,allatai alap

ján alkalmazzák 
Zincum oxychloratum: Zn Cfo + 3 Zn 0 + 2 fü 0, Hno.rn, fe .. 

hér octaederckben jegeczedő vegyület, mely keletkezik zmcum 
chloratnmnak Zn 0-mal való főzésekor Mint plasticus czemen-
tet fogak kitömésére s fém1agasz gyanánt alkalmazzák . 

Zincum oxydatum, flo1es zinci. nihilum album, pompho!tx 
Jana philosophica (via sicca paratum), OX) dum z111c1, protoxy
dnm zinei, zincum calcinatum, Calx zinci, tutiapraeparata dcpu
rata, zink-fehér, zinluozsda: Zn 0 ~ 81 2 I'űzálló, hófehér. 
vízben oldhatatlan alaktalan por, mel) et a zinkit nevü ásván) -
nak ,agy a grnnulált zinknek levegőn való izzitása ~Ital állita
nak elő, eme féleség nem elég tiszta s fémszemcseket tar tal

maz s zincum o.xydalwn via sicca para11:m névvel j°.löltelik,i 
a magy I gy kv házilag ned;es uton kesz1ttet1 a kovet}rnzo 
módon: 320 gr jegeczes Na2 CO, nak 1800 gr v1zben valo ol-
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dalához lassanként egy oly oldatct öntünk, mely 611 300 W 
Zn SO, és 900 gr. vizből. A kocsonyaszerű folyadékot addig 
fűzzük, mig a c'sapadék leülepszik Az összegi üjtött csapadé·· 
kot vizzel addia mossuk, mig a mosóviz Ba Cfo-dal többé nem 
ad csapadékot b A megszárított terméket hesseni tégeljbe:i addig 
kell heúteni, mig egy kivett próba savakkal nem pezseg többé. 
A levegőn állva C02-t vesz magához, izzitás közben megsárgul 
Savakban oldódik, meh oldatból arnmon. carbonicummal a 
kémszer fölösében oldÓdó csapadékot választhatni le Pb-ot, 
Ctz-ol ne tartalmazzon 

Hámmal fedett bőrre kenve közömbös fedőszer, hám
fosztott helyen azonban egyesül a szövetek fehérnyéjével s az 
elválas?tásokat csökkentve sz~ritólag hat Belsőleg igen lassan 
fejti ki hatásM, mely a zincurn aceticuméhoz hasonló s vég· 
e1:edmém ben elbntnlást, lesoványodást okoz, mik mellett az 
érverés i;icn ayé1 Nagv adagjai mechanicai hatás fol) tán há„ 
nsást. ha~me1~ést okozt~ak Alkalmazzák belsőleg epilepticusok 
görcsös bántalmainál s g' omorzsábánál 0 30 g1 .-os adagokban; 
kimerítő izzadásoknál is jó eredménvnsel alkalmazzák Legel
terjedtebben külsőleg rendelik azt hintőp01okba, kenőcsökbe 

n1int en\ he szá1itószert izzag, in1petigo s n1ás, nedves elválasz

tásokka!' járó fájdalmas fekél} ekre, kipállásokra 
Zincum phosphoricum, villanysavas horgany: Zn2 fü (PO•)" 

+ 2 fl2 O = 3fí8 4. Igen fehér, jegeczes, szagtalan vegi ület, viz, 
alcohol nem oldja, ellenben maró lugok és savak feloldják. 
Előállítható oly módon, hogy 10 r zincurn snlfm icumot 200 r 
vizben oldunk' s forralás közben 13 r. jegeczes natrinm phos
phoricurnot adunk hozzá; a válmányt jól kimosva langyos he
Iven megszárítjuk Igen erősen haló szei főleg idcgbántalmak-
1iál, mivel a kimerült agy villanyát pótolni képes. Adagja 
010-0 30 gramm naponta 3-"1-szer A gllltae antiepilepticae 

Barnes híres pra~p~raturn is . z!nkeho~phátot ~artalmaz: Zinci 
phosphonc1 1. Ac1d1 phosphonc1 7 :>, 1 mct. chmae comp 10 
M D S. Naponta 3-szor 25 cseppet mint idegerősitőt. 

Zincum sallcylicum: Zn (C, H, OH CO 0)2 + 3 H2 0; szinte·· 
len finom jegeczes test, 25 r forróvíz, 3 5 1 a!cohol, 36 rész 
aether feloldja, előállítható tömény natr salicylicnm oldatának 
egyenértékü Zn SO.-rnal való keverése által, a kicsapódó ve
i[yületet alcoholban oldják s kijegeczitik A dermatologiában 
főleg ekzemánál mint szá1 itó és antisepticus szert alkalmazzák 
hintőpor, szappan vagy kenőcs alakjában , . 

Zincum sulfocarbolicum. z sulfophen3hcum, zmcsulfophe
nylat: (Ce H. 'OH S0,)2 Zn + 7 H2 0 = 537·2 ; színtelen átlátszó 
rhombos jegeczeket képez; előtlllitható oly módon hogy 100 r 
jegeczes karbolsavat és 120 r. 18'14 f s kénsavat összekever
nek s 60°-nál egy hétig pállitják; most eme folyadékot 2500 r. 

vízzel föleresztik s apránként a szabad savat CaCOs-mal nen
tialisálják Az átszür t folj adékban sulfocar bolsavas bar) nm van, 
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ehhez 170 r Zn SO.-et tar tnlmazó tömény oldatot adva Ba so, 
válik le a snlfocarbolsavas zi11k marad oldatban melyet az ol· 
dat besűrilése által kijegeczilenek, A jegeczek fémizüek, 2 rész 
viz és 5 r borszesz feloldja az oldat savanyn kémhatásn, nap
féi;yen megsárgul; Legii;kább külsőle_g mosóvizekl_iez ha~ználják 
bűzös sebekre mmt desmfic1ensl a zmcum snlfuncnrn iavalla
tai alapján '1"/

0
-os oldata a májfoltokat s szeplőt elég hamar 

~~ . . 
Zincum sulfohydricum, zinksulfhydrat: Zn ( SH)2, mmt fe~er 

csapadék válik le a zinksók oldatából, ha ahhoz l~én;~mmonm
mot adunk Belsőleg 001 grammos •• adagok_I~an, lrnlsole~ para
zitar bőrbántalmaknál 10 '/0-os kenocs alak) abai; rendelik . 

Zincum sulfuratum, zinksnlfid: Zn S, zmkkeneg, zmkfonyle, 
természetes ásvánv, mely ásvány fehéi és lithopan néven isme
retes s n fémzink "előállilására használta tik 

Zincum sulfuricum, snlfas zincL vitriolnm zinci sen album, 
gilla vilrioli, gilla Theoprasti, sal vomitorium vitrioli ch~Ican„ 

tnm album vitriolnm Golsariense, kénsavas ho1gan:, feher vi
triol semmi por: Zn so •. 7 fü 0 = 287 2, nagy, szintelen, dül
vényoszlopn 1egeczeket képezővegi ület, _ha a 1e&eez2dés gyor~an 
megy végbe, kicsiny tűalaku, a. i;nagne?m!'nsulfathoz _hasonloai; 
jegeczedik A magy. I gykv. hazilag kesz1ttet1 oly n~odon, hog5 
'tiszta szemcsézett zinkhől 250 grammot feloldat 2:>00 grnmm 
hig kénsavban ugy, hogy fölösl_eges zin~ legi:en Jel_e'.1 A i~yert 
oldalon a ferro-vegvelniek fernveg) ekke valo alak1tasa veg~tt 

Cl gázt kell ker esztÜI vezetni s pár ór_áig állani ha!lJ lll, eznta_n 
pedig frissen késtült zmkearbonatpeppel keyeIJu~ s .addig 
hagyjuk állani mig egy kivett kérnie amm?,maval es kcn~m
moirnal tiszta fehér váladékot ad A megsznrt oldathoz veg1e 

30 gr. híg kénsavat adunk s kijegec~itjük azt , " • 
A Zn so, melegítésnél jegeczv1zében m~g~l>;,a~, 20~ '-n~l 

összes vizét elveszti, de vízbe lé\e nagy hofeJlodessel ismet 
magába veszi azt Fajsnlj a jegeczésen 1·931, viztelenül 3 ~81 
2 sr viz feloldja, alcohol nem; a '1ZO~dat sa,anyu ke~nhatasu, 
undorító férnizü Híg kénsavval savanyitott oldata H2 S-ne! ne 
adjon csapadékot (A:, q11; Pb, Cd kizárása), fölös amrnon se za-

varositsa meg (Al. ktzarnsa.) . . . 
A zinksu!fát erélyesebben hat m1'.1t az .eczetsavas„so, ha~n; 

talan felületeken, nyákhártyákon maro hatasa ~a'.1, osszelrnzo 
hatása pedig a plumb acetieummal és argent • mtnc'.1mmal. ha
sonlitható össze Nagy o?b adagokb~n ln~tos hm~ytato s nt~nna 
nagymé1vü összeesés lephet fel; mergezo adagjai g) on;m bell?b 
tüneteit okozzák a végtagok kihülnek, az érlökés pedig fonal
sze1ü O 01-0 05' gr -os adagokban megkísérelték ,ideg.es bántal
maknál, de nem mnlja felül az arsentnox:y dot i;:1te;Jed)ebben 
használják hmutos hasmenésnél s általában n} akharts_ak hr;
rutjánál mint összehnzó 3zert 0 3-0 2 gr-os adagban hanyt~.to, 
a C11 S04 felett az az elonye, hogy nndort nem hagi sokmg 
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maga után. Külsőleg mit mosó és fecskendő szer á nyákhár
t)ák hurutjánál, u. m a szem köthártyájának, az ivarszervek 
nyákhártyáinak hurutjánál használtati1': mint összehnzó szer, 
tömény oldata azonban marólag hat s a gyuladást még fokoz' 
hatja, azért kankónál várakozni kell, míg a kezdeti heves tü
netek lecsillapodnak Mint roncsolószert is rendelik poralakban. 

Zincum tannicum, tannas zinci, sal Barnitii, csersavas hor
gany: (C21 Hm 011)2 Zna = 1425 (): sárgászöld, szagtalan, alig ösz
szehúzó izü amorph por, mely oly módon készül, hogy 10 r 
zinkox' dot 15 r vízzel eldörzsölnek s 50 r tannint adnak 
hozzá '100 r. ·i5''fo-os borszeszszel összekeverve a csapadékot 
egy óra mnlva megmossák s kiszárítják Híg eczetsavban sárga 
szinnel oldódó por. Belsőleg mint összehuzó szert használják; 
kenőcs alakjában felfekvésre mint adslringens alkalmazható 

Zincum terrnstre = Zincnm carbonicum 
Zincum valerianicum, valeriansavas horgany: [Zn (Go Ho 02)2 

= 267 2]; zsirfén; ü, lemezes jegeczeket képező vegyület, vale.
rianaszagu, 90 sr vízben nehezen oldható, a magy. Il gykv. sze
rint hivatalos. Előállítható oly módon, ha 30 r jegeczes Zn S(J.-ot 
150 r. vízzel felforralunk s az oldatot 30 r jegeczes Na, CO,
mal, mely szintén 150 r. vízben lelt oldYa, elegj itjük; a vál-· 
mán) alagos szénsavas horgany, melyet apránként 26 r. vale
riansavnak 1000 r. melegvizzel készült oldatával keverünk A 
kever ékel vizfürdőn 100 '-n hevitjük s a felszinre jövő sót le'." 
habozzuk Forró víz nehezebben oldja mint a hideg, azonkívül 
még 40 r 90''fo-os borszeszben is \'ízzel főzve oldható savas 
s oldhatlan alagos sóra bomlik; sósavval kezelve valeriansav 
válik ki, ammoniában oldható s abba H, S-t vezetve, fehér vfü
mány keletkezik Izzítva Zn 0 marad vissza, az egészen tiszta 
sónál 30 '/0 ; az oldat sem Fe, C/0 -dal sem Ba Cl,-dal ne adjon 
csapadékot ·-

Eme szert mint kiválót tekintik eskórnál, méhszenvesséw 
néL zsábálrnál nemkülönben csúznál és vállóláznál is 0 02-0 10 
gr :os adagban naponta 3-5-ször. 

Zincum zooticum = Zincum ferro-c} anatum 
Zingiberaceae, g_) ömbérlélék, a pizángfélék egi ik családja, 

eredeti bazájuk Kelet-India Földbeli tőkével hiró, fűnemü, Jm
sos száru, egyenes növésü i1övények váltakozó, igen hosszu hü
veli es JevelekkeL Legfontosabb faja a zingiber off és a curcuma: 

Zingiber officinalis Roscoe, gyömbér, ammomum zingiber 
L a zingiberaceák családjába tartozó, a forróővi vidéken ho
nos, nádalaku 1 meter magas növény, a ker eskedésbcn jamai
cai cochinchinai, bengali és afrikai né1 en fordul elő, az utóbhi 
hámozatlanul. A magy II gy kvben a g} öktörzs - rhizoma -
hivatalos, mely kevéssé nyomott, kettősen elágazó, súlyos dara
bokat képez, melyek legtöbbn1ire lehámozvák; törése halvány
sárga, rostos, sűrün ellátva apró lrnlzsarntartókkal. Találhatni 
oly g) örnbért is, mel.) et előbb leforráztak, az ily giöktörzs sza-

1 

! 
··1 
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ruszerü, kemény tőszemcséi megduzzadtak Sokszor ho~y a g)'öl'!
bért a férgektől megó\ják, kénnel füstölik v~gy „e~ C!, ~!dat~' 
ban áztatják. midőn fehér és poros lesz a kepzodo Ca COs-tot 
Tartalmaz 1) 'h°io illó-olajat, mely borszes_zben n~hezen olda
tik; 2) g} ántát, mely égető i,zü, k?ze}eb}nól, nem ismerdes ,; ~) 
hengerded kernényitőszemcseket es asvarrysokat Az 1llo-ola1 es 
gyánta a g3 omor nyákhárt)ái~a i~g,ató!ag hatya ,az~k ehalasz: 
lását s az előhaladó kör mozgast elenlnh s rnmt etvagyg;11:szto 
hat Meleg forrázata mint izzas~tó ~ a megakadt lrn,szamot 
megindító szer ismeretes Adag1a 0 ::i-1 gramm, forrazatban 
10: 200 arányban 

Zink =· Ziircum, horgany 
Zinn, czin = ón, 1 Stannum 
Zirconium, S1 = 99 1, átmenő saiátságn, az antimolihoz ha-· 

sonló elem, melv az ásván) országban mint zirkónföld: Zr O, for
dul elő s mint 'ni ent izzólrengerek előállitásár~ h~szn5ljálc . A 
zirconiumot 1'789-ben fedezte fel Klaproth, tisztan Berzelms 
állította elő Alaktalan, férnfén) ü fekete por, mell, et zirconch!o· 
ridból állilanak elő olv módon, hoa, azt Na föle vezetik Sa
vak alig támadják meg, de királj Yi~, feloldja Szinképe egy vö
rös és öt kék csíkból áll 

Zittman-főzet, L Decoclurn Zittmanni 
Zitvármag = Cinae flores. 
Zitvor = Zingiber , , . , . , 
Zizyphus Mistol, a rhamnaeeak csalad1~ba tadozo meleg 

éghajlat alaJt teny~sző cserje_ '.agy lns fa \altakozo Ievdekkel, 
husos g) ümiilcscsei, mel) el JUJubes neven ~rnnt, d1.m elicumot 
használnak A jujubes illeltve a z1zypl;us egyik v.alfap volt az, 
mel1 nek gyümölcsével a lotophagok eltek s az . ideg,enek. elfe
lejtik élvezete után a honvágyat A, zizi 1~Jn:s sprn~ Urnst1 __ Pa
lestinában honos s állitólag ennek agaibol fontak lu1sztus tov1s
koszoruját 

Zn = a zincum chemiai jele 
Zománcz, l Email 
Zona zoster = He1 pes zoster. 
Zöld hályog . Glaucoma simpl 
Zr· = a zi1 c.oniurn cherniai jele 
Zsába, idegfájdalom 1 Idegzsába 
Zsálya = Salvia . . . . _ 
Zsáspa = Veratnrm allnmr et vmde ; zsaspaal ~~ 'ei a !1 m 
Zsibbadás, sajátságos érzet, mely előáll, ha ;;:al~m.elj rdcg-

vezetékre hosszan tartó rn omás 01 akoroltatik s tuszui ashoz ha
sonló érzés kiséretében iÍűdéssz~rü inozgalhatlanság állal jclle
geztetik, oka az idegműködésnek a ni omás által való megakaszlasa 

Zsidócseresnye ~ l3accae Alkekeng1 
Zsidóferedő ~ Kalium sulfuratum pro balneo 
Zsi~ószurok ~ Asphalt 
Zsir, zsirok, a szet ves veg) ületeknek igen élesen határolt 



384 -

nagy csoportja, melyek mind C, H, O-ból állanak s úgy a növényi mint az állati szervezel ·fontos alkatrészét képezik s Cn H,n 0, általános k6pletnek felelnek meg s chemiai értelemben aetherelmek . tekinthetők l Axnngía, Sebnm, Oleum Zsirdag = Lipoma .. 
Zsirid, zsir édesség = Glycerin 
Zsírsavak, egyalju szerves savak homologsora, melyek glycerinne! a zsírokat képezik; homologsoruk a következő: Hangyasav: CH.CO.OH Pelargonsav: C,H,,.COOH Eczetsav: CH,. Cü OH. Kaprinsav: C, H„ .. CO. OH. PropionsaY: C, H, CU OH. Lanrinsav: C10 H„. CO. OH · Vajsav: C, H1 CO. OH. Myristinsav: C'" H„. CO. OH. Valeriansav : C, H,, GO OH Palmitinsav: C„ H,, CO. OH. Kapronsav: C, Hu- CO. OH. Margarinsav: C17 H„. CO. OH Oenanthylsav: C, H„. CO. OH Stearinsav: C17 H_„, GO OH Kaprylsav: C7 H„. GO OH stb A kevesebb szénlarlalmuak s igy kisebb tömecssulyuak folyékonyak a kaprinsavig bezárólag; ezek szúrós szagnak, gyu· lékonyak, bomlás nélkül lepárolhatók, oldható sókat képeznek A gazdagabl> .. széntar lalmu zsírsavak már merevek, szagtalanok, világitó lánggal égnek, vizben nem, forró alcoholban, aetherben, benzinben feloldódnak, lugokkal folyékony vagy szilárd sókat képeznek, melyeket szappanoknak neveznek A .zsírsavakból élenytelenités utján alcoholokat nyerhetni melyek szintén hasonló homologsorozatot képeznek L Alcoholok Acídum oleinicum és az egyes zsirokat 

Zsong, l Tonia.. 
Zsongitó szerek, !. Tonica 
Zsúrlófű = Equisetum. 
Zuccharum = Saccl\arum. 
Zuckerin = Sacchaiinum 
Zygophyllum, zygophyllaceae, a balzsamos növények rendjébe tartozó növénycsalád a tropicus égőv alatt mintegy 100 fajjal. Füvek vagy cserjék szemben álló, párosan szárnyalt levelekkel, tövises. me!léklevelekkel. A szábályos virágok nősek s fehér· vagy kék szinűek s a levél hónaljábHn állanak Legismer· tebb faja a guaíacum L o. 
Zymin, angol specialtás dyspepsia ellen, áll a pancreaspraeparált nedvéből. 
Zymogen, a pankreasban foglaltató vegyület, mely savakkal kezelve pankreatint ad,. L Pankreas. 
Zymose = Enzim. 
Zymosis = fertőzés bacteriumok által: erjedés. . . ZymoJicus = bacteriumok, erjedési termékek állal okozott · betegségek 


